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Aktuální zpravodajství 
z regionu bude 

přinášet nový web

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

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

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

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

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Marie Pernicová z Adamova oslavila stovku

Prvňáčci dostali své první vysvědčení

Radost. Minulý týden si prvňáčci odnesli domů své první vysvědčení. Nejinak tomu bylo i v boskovické 
základní škole na pracoviš   ve Slovákově ulici.  Foto Jaroslav Oldřich

Marta Antonínová

Adamov - Sté narozeniny osla-
vila poslední lednový den Marie 
Pernicová z Adamova. Do domu 
s pečovatelskou službou jí při-
šli k jubileu popřát představitelé 
města v čele se starostou Roma-
nem Pilátem, zástupci Okresní 
správy sociálního zabezpečení 
z Blanska, členové klubu důchod-
ců, spolubydlící, samozřejmě čle-
nové rodiny a další gratulanti.

Paní Marie, rozená Ludvíko-
vá, se narodila v Kunštátě. Byla 

Blanensko a Boskovicko - 
Dodržování předpisů na silnicích, 
a hlavně to, jestli nejezdí řidiči 
příliš rychle a pod vlivem alko-
holu a drog, zajímalo policisty při 
speciální akci. Ta se konala v úte-
rý 21. ledna.

„Přestože pršelo a většina ři-
dičů se snažila na mokrých silni-
cích nejezdit příliš rychle, našli se 
i tací, co si s předpisy a bezpeč-
ností příliš hlavu nelámali. Bě-
hem akce tak policisté pokutovali 
například řidičku, která v místě, 

kde je nejvyšší povolená „deva-
desátka“, jela 125 kilometrů za 
hodinu. Další hříšník za volantem 
jel v obci s předepsanou „pade-
sátkou“ 78 kilometrů za hodinu,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková s tím, že celkem 
za rychlou jízdu policisté pokuto-
vali dvaadvacet řidičů a v blocích 
uložili pokuty za více než jede-
náct tisíc korun.

Muži zákona ale narazili také 
na dva podnapilé řidiče a jednoho 
pod vlivem marihuany. „První ři-

Policejní akce: Dvaadvacet příliš rychlých řidičů
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dič jel ve vozidle značky Daewoo 
a při kontrole měl v dechu 1,55 
promile alkoholu. Policistům se 

přiznal, že večer před tím vy-
pil dvě jedenáctistupňová piva 
a rum.  Pokračování na straně 4

Jubilantka. Paní Marie Pernicová 
z Adamova oslavila poslední led-
nový den sté narozeniny. Popřát 
jí přišli členové rodiny, zástupci 
města, okresní správy sociálního 
zabezpečení a samozřejmě přátelé 
a sousedé z domu s pečovatelskou 
službou.  Foto Marta Antonínová

nejmladší a jedinou dívkou mezi 
šesti sourozenci. Rodina se pře-
stěhovala do Olešnice-Lamberku 
a později do Blanska, kde Marie 
prožila své mládí. Vyučila se šva-
dlenou, ale u této profese dlouho 
nezůstala. 

V roce 1936 se Marie provdala 
za Ladislava Kabáta a narodili se 
jim dva synové. Tento svazek ale 
nevydržel. 

 Pokračování na straně 2
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680 01 Boskovice, Dukelská 18/a

Telefon: 516 453 406
Mobil: 602 528 912, 602 503 229

 St-Pá: 10-16, S

Vyberou osobnost roku 2013
Letovice - Také letos vyhlásili letovičtí radní anketu Osobnost roku 

2013. Cílem je vybrat člověka nebo kolektiv, který dosáhl v uplynulém 
roce významného úspěchu a přispěl k propagaci a prezentaci Letovic. 
Návrhy mohou podávat občané Letovic a jeho místních částí, a to v ob-
lastech kulturní, školská, sportovní, sociální, zdravotní nebo životního 
prostředí.

„Návrhy musí obsahovat jméno a titul navrhovaného kandidáta, kte-
rý je občanem Letovic nebo součástí kolektivu, který ve městě půso-
bí nebo je letovickým rodákem. Důležité je také napsat jeho stručnou 
charakteristiku a odůvodnění, proč ho navrhují na ocenění,“ popsal 
letovický starosta Vladimír Stejskal.

Své návrhy mohou lidé posílat na adresu městského úřadu, e-mail 
podatelna@letovice.net nebo je mohou vhodit do schránky umístěné 
u vchodu do úřadu. Činit tak mohou do 25. února. Slavnostní vyhlášení 
pak proběhne v květnu v rámci Hudebních slavností.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - Vy-
davatel čtrnáctideníku Zrcadlo při-
chází s novou službou pro čtenáře. 
Od března letošního roku spouští 
nový zpravodajský portál. Aktuál-
ní dění z regionů Blanenska a Bos-
kovicka bude přístupné zdarma na 
adrese www.izrcadlo.eu.

Na jednom místě čtenářům na-
bídne vše, co se právě v tu chvíli 
děje. Na rozdíl od ostatních zpra-
vodajských portálů bude klást 
důraz především na rychlost, přes-
nost, vyváženost a objektivitu. Vy-
užívat k tomu bude všechny typy 
médií. „Vedle klasického psaného 
textu musí stát i vizuální zpravo-
dajství, tedy fotografi e a přede-
vším video,“ říká šéfeditor nového 
webu izrcadlo.eu Michal Záboj 
s tím, že čtenáři se tak mohou těšit 
třeba na vyjádření aktérů událostí, 
které právě teď hýbou okresem. 
„Chceme ale vytvářet také vlast-

ní komentované reportáže anebo 
videa takzvaně ,no comment´,“ 
dodává.

Veškerý obsah na nových we-
bových stránkách bude zdarma. 
Čtenáři na nich každý den najdou 
aktuální zpravodajství ze všech 
oblastí života v regionu, od komu-
nální politiky, přes ekonomická 
a kulturní témata až po sport. 

„Zaměříme se nejen na dění ve 
větších městech, ale také na to, 
čím žijí lidé i v té nejmenší ves-
nici. Čtenářům ale chceme zpro-
středkovávat i názory osobností 
regionu a řadu dalších témat,“ 
podotýká Michal Záboj, který do 
portálu izrcadlo.cz přichází po 
dvanácti letech strávených v re-
dakci zpravodajství Českého roz-
hlasu Brno.

S novým zpravodajským we-
bem vydavatel čtrnáctideníku Zr-
cadlo přichází v osmém roce svého 

působení na mediální scéně okresu 
Blansko. Hlavním cílem je nabíd-
nout čtenářům aktuální dění online 
a především zdarma. „Myslím, že 
podobný projekt, jako je izrcadlo.
eu, v regionu zatím neexistuje. Po-
díl lidí, kteří dávají přednost inter-
netovému zpravodajství před kla-
sickým tištěným, přitom stále ros-
te. Tento trend potvrzují i nedávné 
průzkumy,“ dodává šéfeditor. 

První aktuální zprávy se na 
novém portálu izrcadlo.eu obje-
ví na začátku letošního března. 
Čtenářům bude zprostředkovávat 
dění v regionech Blanenska a Bo-
skovicka čtyřiadvacet hodin denně 
od pondělí do neděle. Zajímavé 
a atraktivní zpravodajství ale bude 
i nadále přinášet také tištěné Zr-
cadlo. Svůj oblíbený list najdete 
vždy jednou za čtrnáct dnů v úterý 
na obvyklých místech. 

 Redakce Zrcadla

Společnost BBN, s. r. o., vydavatel Zrcadla Blanenska a Boskovicka
hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N Í  P O R A D C EI N Z E RT N Í  P O R A D C E
Požadujeme:  Komunikativní a vyjednávací schopnosti * Příjemné vystupování * Vysoké 
pracovní nasazení * Samostatnost, fl exibilitu * Znalost práce na PC * Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: Zázemí fungující společnosti
  Firemní výhody
  Provizní systém bez horního omezení

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail hruska@zrcbce.cz.
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udělila další certifikáty
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doklady
Černá Hora - V noci ve čtvr-

tek 30. ledna se zloděj vloupal do 
dvou osobních automobilů stojí-
cích na parkovišti v Černé Hoře. 
Pár minut po půlnoci rozbil u obou 
vozů skleněnou výplň, z jednoho 
vozidla ukradl ze zavazadlového 
prostoru koženou tašku s písem-
nostmi, z druhého si neodnesl nic, 
majiteli však poškozením okna 
způsobil škodu deset tisíc korun. 
Policisté šetří tyto případy jako 
trestné činy krádeže a poškození 
cizí věci.  (hrr)

Chlapec se 
propadl

Blansko - Tragédií mohla ve 
čtvrtek 30. ledna odpoledne skon-
čit procházka po ledě. Pod dese-
tiletým chlapcem se totiž probo-
řil na řece Svitavě v Blansku za 
obchodním domem led. Naštěstí 
ho vytáhli přivolaní blanenští 
policisté i strážníci. Hoch měl 
také štěstí v tom, že v místě, kde 
se probořil, dosáhl na dno. Chlap-
ce převezli záchranáři do nemoc-
nice.  (hrr)

Ukradli smrky 
i borovice

Šebetov - Osmnáct vzrostlých 
stromů postrádají majitelé lesa 
v blízkosti Šebetova. Neznámí 
zloději pokáceli a ukradli cel-
kem šestnáct smrků a dvě boro-
vice. Jednalo se o necelých deset 
kubických metrů dřeva. Škoda 
tak byla předběžně vyčíslena na 
dvanáct tisíc korun. Nezvaní dře-
vorubci jsou podezřelí ze spáchá-
ní trestného činu krádeže.  (hrr)

Sprejeři poničili 
vlaky

Blanensko a Boskovicko - Vla-
ky, které v noci stojí v železničních 
stanicích a zastávkách, jsou vel-
kým lákadlem pro sprejery. Jen od 
pátku 25. ledna blanenští policisté 
šetří dva případy poničených vagó-
nů. První se stal v pátek mezi 22. 
a 23. hodinou na trati mezi Brnem 
a Letovicemi, kdy někdo postříkal 
vagón modrou barvou na ploše 
čtyř metrů čtverečních a způsobil 
tak škodu za asi dva tisíce korun. 
Další případ pak oznámil pracov-
ník železnic kolem druhé hodiny 
ranní v neděli 26. ledna. Ukázalo 
se, že neznámý sprejer během asi 
dvou hodin od půlnoci nastříkal 
v železniční stanici ve Skalici nad 
Svitavou na vlakovou soupravu 
opět modrou barvou nápis o roz-
měrech 7 x 1 metr. Škoda byla 
v tomto případě vyčíslena na asi 
sedm tisíc korun.

Před sprejery ale nezůsta-
ly uchráněny ani další objekty. 
Koncem uplynulého týdne našli 
poškozené svoje rodinné domky 
i obyvatelé Blanska. Neznámý 
vandal tam u tří rodinných domků 
vytvořil sprejem žluté barvy neči-
telné nápisy na vratech a vstup-
ních branách. Vznikla tak škoda za 
nejméně dalších šest tisíc korun. 
Všechny případy už šetří policisté 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu poškození cizí věci.  (hrr)

Ukradl třicet
cenných knih
Křtiny - Faru ve Křtinách nav-

štívil zloděj. Škoda, kterou po sobě 
zanechal, jde do statisíců. Z jedné 
z místností si totiž odnesl třicet 
historických knih s teologickou 
tématikou pocházejících ze sedm-
náctého století. Podle předběžných 
šetření je škoda ve výši téměř 590 
tisíc korun. Policisté v tomto pří-
padu žádají veřejnost o pomoc. 
„Pomoci nám může jakákoliv 
informace o tom, že někdo nabízel 
ve starožitnictvích, antikvariátech 
nebo třeba i na internetu knihy, 
které by mohly pocházet právě 
z tohoto vloupání. Jakékoliv infor-
mace budeme očekávat na tísňové 
lince policie 158,“ uvedla blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 
 (hrr)

Chodce srazilo
auto

Sasina - Lehkým zraněním 
skončila dopravní nehoda, při níž 
na hlavním tahu Brno-Svitavy, 
v blízkosti autobusové zastávky 
u Sasiny, srazilo v pátek 24. led-
na ve večerních hodinách osobní 
auto chodce. Devětapadesátiletý 
muž, který byl oblečený v tmavém 
oblečení a neměl na sobě žádné 
refl exní prvky, začal přecházet 
frekventovanou silnici v době, 
kdy tudy projíždělo osobní auto 
značky Hyundai Lantra. To jelo 
ve směru od Sebranic na Letovi-
ce. Do jízdní dráhy šestatřicetile-
té řidičce vstoupil z bezprostřed-
ní vzdálenosti. Při střetu utrpěl 
lehká zranění. Dechová zkouška 
chodce navíc skončila s pozitiv-
ním výsledkem. Muž měl v dechu 
0,79 promile alkoholu. Na vozi-
dle po střetu vznikla škoda za asi 
pět tisíc korun.  (hrr)

Založil černou 
skládku

Drválovice - Pytle s textilem, 
staré linoleum a další nepotřebné 
nebo poškozené věci našli lidé 
na přelomu listopadu a prosince 
loňského roku v lese v blízkosti 
Drválovic. Případ oznámili na 
policii a brzy se podařilo odhalit 
pachatele, který založil černou 
skládku. Zjistilo se totiž, že věci 
pocházejí z jednoho z rodinných 
domků, který vyklízeli jeho 
majitelé. Jeden z mužů ve věku 
jednapadesáti let se pak policis-
tům přiznal, že odpad, který měl 
odevzdat do sběrného dvora údaj-
ně kvůli spěchu vysypal v lese. 
Když se dozvěděl, že se případem 
zabývají policisté, vydal se na 
místo skládky, nepořádek znovu 
naložil na vozík a údajně jej nyní 
už skutečně odveze tam, kam pat-
ří. Přesto zůstává podezřelým ze 
spáchání přestupku proti veřejné-
mu pořádku.  (hrr)

Nehoda: Řidič
od ní ujel

Lipovec - Smrtí pětašedesáti-
letého chodce skončila dopravní 
nehoda, která se stala v pondělí 
20. ledna v době mezi tři čtvr-
tě na osm do osmi hodin večer 
v Lipovci. V této době šel muž po 
silnici kolem retenční nádrže na 
odpadní vodu, a to ve směru od 
centra obce k vysílači Kojál. Tam 
jej srazilo dosud neznámé vozi-
dlo. Chodec na následky zranění 
dopravní nehody zemřel. Řidič 
auta z místa nehody ujel.

Policisté v souvislosti s touto 
tragickou událostí žádají veřej-
nost o pomoc ve vyšetřování. 
„Potřebujeme, aby se nám ozvali 
případní svědci nehody nebo lidé, 
kteří si všimli v pondělí 20. ledna 
2014 mezi 19.45 do 20.00 hodin 
nějakého podezřelého, rychle 
jedoucího auta v obci, případně 
auta zastaveného někde v blíz-
kosti místa nehody nebo v blíz-
kosti obce. Pomoci nám mohou 
také pracovníci opraven auto-
mobilů, k nimž v době od úterý 
někdo přivezl na opravu vozidlo 
s poškozenou přední částí, svět-
lometem nebo blinkrem. Vyzý-
váme ke spolupráci také majitele 
autovrakovišť, aby se nám ozvali 
v případě, že by výše zmiňova-
né náhradní díly v těchto dnech 
někomu prodávali,“ řekla blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 
Jak dodala, lidé mohou volat na 
telefon 974 631 331 nebo na tís-
ňovou linku policie 158.  (hrr)

Vykradli domky
Boskovicko - Dva domky našli 

majitelé vykradené v Boskovi-
cích a ve Velkých Opatovicích. 
V podvečer ve středu 22. ledna 
se dosud neznámý pachatel dostal 
do obydlí v Boskovicích, kde 
prohledal jednotlivé místnosti, 
vše rozházel a pak si pobral různé 
šperky, prsteny, náušnice, řetízky 
a další věci. Způsobil tak škodu za 
22 tisíc korun. Škodu za dvanáct 
tisíc korun pak způsobil neznámý 
zloděj také v rodinném domku ve 
Velkých Opatovicích.  (hrr)

Marta Antonínová

Sloup - Nejen výrobky, ale nově 
také ubytovací a stravovací služ-
by se mohou pochlubit značkou 
MORAVSKÝ KRAS - regionální 
produkt. První žádosti posoudila 
certifi kační komise, která se sešla 
koncem ledna. 

„Moravský kras je především 
turistický region. Protože naším 
cílem je podporovat místní pro-
dukty, rozšířili jsme svou pozor-
nost i na produkty tohoto typu – 
tedy ubytovací a stravovací služ-
by. V regionálních médiích jsme 
zveřejnili výzvu a přišlo nám 
celkem třináct přihlášek. Devět 
z nich bylo úspěšných,“ konsta-
toval Jozef Jančo za Místní akč-
ní skupinu Moravský kras, která 
značku spravuje.

Při posuzování žádostí byla pro 
udělení ochranné značky pocho-
pitelně nejdůležitější regionální 
příslušnost. To ale samozřejmě 
nestačilo, poskytovatelé ubyto-
vacích a stravovacích zařízení se 
ve své žádosti zavázali ke kvalitě 
poskytovaných služeb, provozu 
šetrnému k přírodě, či jedinečnos-
ti poskytovaných služeb. Velký 
důraz komise kladla i na tradici, 
podporu regionu při pořádání kul-
turních a sportovních akcí, nebo 
pořádání doprovodných aktivit 
pro návštěvníky Moravského kra-
su. Výhodou byla i skutečnost, 
že stravovací zařízení propaguje 
místní produkty, a zejména pak 
některé z výrobků nesoucích již 

značku MORAVSKÝ KRAS - 
regionální produkt.

Jako jeden z prvních požádal 
o certifi kace svých ubytovacích 
a stravovacích služeb hotel Olberg 
sídlící v Olomučanech. A certifi kát 
získal. Hotel nabízí pohodlné uby-
tování, jehož součástí je restaura-
ce a salonek s dětským koutkem. 
V hotelu je k dispozici půjčovna 
sportovních potřeb. 

„Poskytujeme služby, které jsou 
vázány na Moravský kras. Chce-

me podporovat region a myslí-
me si, že značka MORAVSKÝ 
KRAS - regionální produkt nám 
k tomu také napomůže,“ řekl po 
zasedání komise Ivo Dobiášek.

Mezi devíti novými držite-
li značky v oblasti ubytovacích 
a stravovacích služeb jsou napří-
klad penzion Starý pivovar ve 
Křtinách, kde majitelé manželé 
Brychtovi rekonstrukcí zachránili 
budovu původního pivovaru z roku 
1725, či hotel Sladovna Černá 

Hora s širokou nabídkou služeb, 
včetně pivních lázní a wellness. 
Dále například autokemp Olšovec, 
Zámek Křtiny nebo petrovický 
Penzion U hraběnky.

Ke stávajícím dvaadvaceti 
držitelům značky MORAVSKÝ 
KRAS - regionální produkt se 
v lednu připojili dva noví potra-
vinářští producenti. Petr Pakos-
ta a jeho med u Údolí Říčky 
a značku získal i Punkevní pstruh 
z Rybářství Skalní mlýn.

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Velké peníze 
hodlá měs-
to Blansko 
i n v e s t o v a t 
do rozšíře-
ní nabídky 
parkovacích 
ploch. Na jed-
nom místě se již budují, na dru-
hém se začne pracovat ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku. O upřesnění 
jsme požádali místostarostu Jiří-
ho Crhu.

Parkoviště u úřadu práce se 
již buduje…

U řeky Svitavy vzniká sedm-
atřicet nových míst. To není až 
tak málo. Začalo se loni v prosin-

ci, hotovo by mělo být do konce 
dubna letošního roku. Hlavním 
účelem je vytvoření stání pro 
návštěvníky akvaparku. Parko-
viště bude samozřejmě používáno 
i mimo sezonu koupaliště. Inves-
tice se pohybuje zhruba ve výši 
kolem dvou milionů korun. Par-
kovné se určitě v sezoně vybírat 
nebude a je pravděpodobné že ani 
mimo ni. To je z hlediska turistic-
kého ruchu dnes již běžná praxe. 

Ve druhé lokalitě vznikne 
parkoviště ještě podstatně vět-
ší…

Ano. U hlavního vlakového 
nádraží. Předpokládáme, že do 
konce září by mělo být hotové, 
v současné době připravujeme 
výběrové řízení. Hlavní práce 
by měly probíhat o prázdninách. 

Chceme vytvořit lepší podmínky 
pro bydlení v Blansku z hlediska 
dojíždění do zaměstnání. Hlav-
ně do Brna. Máme zjištěno, že 
u nádraží nyní parkuje neorgani-
zovaně až sto padesát vozidel den-
ně. Spousta u obchodního domu 
Albert i v bočních ulicích. Nově 
by mělo vzniknout dvě stě osm 
parkovacích stání, včetně zálivů 
pro případné výlukové autobusy. 
Jedná se o kvalitní projekt, jehož 
součástí bude také malý kruhový 
objezd pro usnadnění otáčení. 
V místě se myslí i na taxíky.

S jakou částkou se počítá 
v rozpočtu města?

Akce bude stát asi patnáct 
milionů korun. Jedná se o velkou 
investici, o kterou se kompletně 
postará město. Pokoušeli jsme se 

zajistit prostředky v návaznosti 
na rekonstrukci autobusového 
nádraží. Bohužel to ale vzhledem 
k vlastnictví objektu soukromou 
společností nevyšlo. Od majite-
le máme nicméně přislíbeno, že 
s touto akcí počítá v horizontu 
roku 2015. Celý projekt je zásad-
ní investicí města v nastávajícím 
roce. Myslíme i na obyvatele 
z nejbližšího okolí, kde se určitě 
zlepší komfort bydlení.

Předpokládám, že ani v této 
lokalitě se nebude vybírat par-
kovné…

Samozřejmě. To by vzhledem 
k účelu projektu nebylo pochopi-
telně vhodné. Počítáme s určitými 
komplikacemi při samotné stavbě, 
ale po nezbytně nutnou dobu se to 
prostě bude muset vydržet.

Jiří Crha: Chceme zlepšit podmínky 
pro parkování ve městě

Pokračování ze str. 1
Po čase se provdala znovu za 

Jaroslava Pernicu, druhé manžel-
ství bylo spokojené a šťastné. 

Její životní příběh je spojen 
s Adamovem a Adamovskými 
strojírnami. V padesátých letech 

pracovala v Adamově jako zdra-
votnice, později přešla do adamov-
ského závodu. Nejdříve do výroby, 
potom do oddělení závodní pošty. 
Tuto činnost vykonávala dlouhá 
léta. Po odchodu do důchodu ještě 
řadu let pomáhala na zdravotním 

středisku. Spolu s manželem stála 
i u zrodu místního klubu důchod-
ců.

Dnes paní Pernicová žije v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamo-
vě. A nelituje. Naopak. Nešetří slo-
vy chvály na adresu pečovatelek, 

má tam své přátele, přicházejí za ní 
členové rodiny. Když jsme se jubi-
lantky zeptali, z čeho má největší 
radost, odpověď byla jednoznačná: 
„Že mne lidi mají rádi.“ Množství 
gratulantů napovídalo, že ji skuteč-
ně rádi mají.

Marie Pernicová z Adamova oslavila stovku

Letovice - Charitativní akce 
Polévka pro chudé a bohaté, která 
se konala na Štědrý den v Leto-
vicích, pomohla hned několika 
lidem. Ti si rozdělili částku sedm-
advacet tisíc korun, kterou se 
podařilo vybrat.

„Na akci se sešlo zhruba tři sta 
lidí. Tentokrát navařil Pavel Krč, 
majitel restaurace Delikas, sto litrů 
výborné hrstkové polévky. Celko-
vá vybraná částka včetně darů od 
letovických sponzorů se vyšplhala 
na krásných 26 772 korun. Tuto 
částku jsme zaokrouhlili na sedm-
advacet tisíc korun, a po poradě 
s odbornými pracovníky jsme ji 
rozdělili mezi několik zájemců,“ 
popsala jedna z organizátorek 
akce Helena Kalasová.

Výtěžek „Polévky“ pomohl několika lidem

Tři a půl tisíce korun dostal 
Pavel Špička, invalidní důchod-
ce, na zdravotní matraci. Za další 
čtyři tisíce korun manželé Vávrovi 

pořídí svému synovi lehátko do 
vany a další hygienické pomůc-
ky pro usnadnění péče. Dalšími 
obdarovanými jsou děti paní Her-

mannové, kterým organizátoři 
koupili válendu se zdravotní mat-
rací za pět tisíc korun a počítač za 
šest a půl tisíce korun. Pro jejich 
maminku zároveň na blanenské 
Charitě uhradili částku tři a půl 
tisíce korun na placené služby, 
které ji alespoň zčásti usnadní 
péči o děti. Poslední obdarovanou 
je paní Růžena Němcová, která 
dostala za čtyři a půl tisíce korun 
předplacené obědy v Centru soci-
álních služeb v Letovicích. 

„Všem, kteří jakkoliv pomohli 
při této akci, za organizátory i za 
obdarované moc děkuji a současně 
chci všechny ubezpečit, že peníze 
jsou na správném místě. Tedy tam, 
kde skutečně pomáhají,“ dodala 
Kalasová.  (hrr)

 Foto Petr Švancara Foto Petr Švancara

Autokemp. Jedovnický autokemp nabízí možnost ubytování i v zimě.  Foto Leoš Blažek



Nemocnice BOSKOVICE - gr-manual loga.indd   11 26.8.2010   14:07:03

D   2014  
 

V roce 2013 Nemocnice 
Boskovice s.r.o. poskyto-
vala svým klientům kva-
litní zdravotní péči, i když 
tento rok nebyl všeobecně 
pro zdravotnická zařízení 
nijak příznivý. 

Podmínky financování 
zdravotnictví podle úhra-
dové vyhlášky na rok 2013 znemožňovaly 
větší investice do rozvoje zdravotní péče 
a nutily nemocnice přistupovat k radikálním 
řešením v hledání úspor. I přes tyto problé-
my všichni zaměstnanci udrželi výkonnostní 
a kvalitativní parametry. Díky úsilí zdravotní-
ků tak pacienti tyto problémy nepocítili. Dů-
kazem toho je i obhájení osvědčení o systé-
mu zajišťování kvality v organizaci v souladu 
s ISO 9001:2008 a prodloužení certifikátu do 
července 2016.

Jednotlivá pracoviště nemocnice jsou 
akreditována, nemocnice je výukovým pra-
covištěm Lékařské fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně.

Zásadní změnou, která proběhla začátkem 
dubna, byla změna jednatele nemocnice, 
kdy byl do funkce jmenován Dan Navrátil, 
MSc, MBA. Další významná změna na úrovni 
vrcholového managementu proběhla v mě-
síci říjnu - na pozici náměstka pro ekonomiku 
a správu usedl MUDr. Tomáš Julínek, MBA 
s úkolem zavést systémové změny vedoucí 
k hospodářské konsolidaci nemocnice. Své-
ho zástupce ve vrcholovém vedení nemocni-
ce pak získal i střední zdravotnický personál 
jmenováním Mgr. Olgy Fialové do funkce ná-
městkyně pro ošetřovatelskou péči.

S nástupem nového jednatele jsou spo-
jeny změny, které v konečném důsledku za-

stavily hospodářský propad nemocnice. Ne-
mocnice již za poslední 4 měsíce roku 2013 
hospodařila vždy s kladným hospodářským 
výsledkem. Celkové náklady v roce 2013 se 
podařilo snížit oproti plánu o 8 mil Kč.

Usilovným vyjednáváním se zdravotními 
pojišťovnami o vyúčtování za rok 2012 se 
podařilo získat dalších 8 mil Kč do rozpočtu 
nemocnice. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na praní 
a správu prádla, které by mělo přinést další 
úsporu. 

Zavedením nového software na obchod-
ním oddělení se podařilo zlepšit sortiment 
zdravotnického materiálu včetně snížení do-
davatelských cen. Zavedením nového infor-
mační systému v lékárně jsme dosáhli také 
úsporu. Spolu s rozšířením sortimentu lékár-
ny tak pacienti dostanou léky s nižším do-
platkem a levnější zdravotnické prostředky. 

Do funkcí byli jmenováni následující noví 
vedoucí pracovníci:

Primářkou patologického oddělení se od 
08. 07. 2013 stala MUDr. Iva Horáková.

Vedení klinických laboratoří převzala od 09. 
12. 2013 Ing. Anna Páchová.

Od 01. 01. 2014 byla primářkou transfúzní-
ho oddělení jmenována MUDr. Olga Klímová.

Primářkou rehabilitačního oddělení je od 
01. 02. 2014 MUDr. Monika Dvořáčková. 

Na primariát dětského oddělení nastoupil 
od 01.02.2014 MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. 
a na místo zástupce primáře renomovaná 
dětská kardioložka doc. MUDr. Anna Nečaso-
vá, CSc. 

Od příchodu nových vedoucích pracovníků 
si vedení nemocnice slibuje zkvalitnění zdra-
votnických služeb a zavádění nových progre-
sivních metod. Nemocnice tak startuje obdo-
bí nového rozvoje.
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NEMOCNICE BOSKOVICE

Od 1. února došlo na dětském oddělení 
Nemocnice Boskovice k výměně na postu 
primáře. 

Dosavadní primářka MUDr. Alena Havlíč-
ková na vlastní žádost přechází do soukromé 
praxe v Brně a na její místo nastoupil MUDr. 
Michal Klimovič, Ph.D., který do konce ledna 
letošního roku zastával funkci primáře Klini-
ky dětské anesteziologie a resuscitace ve Fa-
kultní dětské nemocnici v Brně.

MUDr. Michal Klimovič absolvoval Lékař-
skou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
a je atestovaným lékařem v oboru pediatrie, 
anesteziologie a resuscitace a intenzivní me-
dicína.

Boskovická nemocnice tak získala velmi 
kvalitního odborníka na post primáře, který 
má dokonce za sebou několik ocenění za nej-
lepší vědecké práce ve svém oboru.

Jsme velmi rádi, že se rozhodl po dlouho-

leté práci ve Fakultní nemocnici Brno věno-
vat rozvoji pediatrie v naší nemocnici. 

Současně s novým primářem nastupuje na 
dětské oddělení také jeho nová zástupkyně, 
doc. MUDr. Anna Nečasová, která je přední 
odbornicí v oblasti dětské kardiologie.

Největší prospěch z našich nových posil 
budou mít především naši dětští pacienti, 
kterým se tak dostane té nejlepší možné 
péče.

Tým pracovníků rehabilitačního od-
dělení zajišťuje péči pro pacienty všech 
lůžkových oddělení naší nemocnice, pro 
ambulantní pacienty spádové oblas   
a další klienty, kteří naše služby vyhle-
dávají. 

Nejvyšší procento vyšetřených klientů 
trpí akutními či chronickými vertebrogen-
ními ob  žemi (soubor funkčních a degene-
ra  vních onemocnění páteře, projevujících 
se obvykle boles   některého úseku páteře 
nebo boles   vyzařující z páteře do jiných 
čás   těla) nebo jinými poruchami pohybo-
vého systému. Na druhém místě v žebříčku 
počtu diagnóz fi gurují pooperační a poúra-
zové stavy, dále pak nemoci oběhové, dý-
chací a nervové soustavy. 

Vyšetření pacientům zajišťují dva nejvýše 

kvalifi kovaní lékaři se specializací v oboru 
fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilita-
ce. Lékař provede cílené vyšetření, zhodno   
strukturální a funkční poruchy, stanoví reha-
bilitační plán a reálné cíle terapie. Provádí 
ošetření tkání postupy manuální medicíny.

V ambulanci nabízíme za úhradu mož-
nost aplikace plynových a kolagenových 
injekcí. 

Naše pracoviště naleznou klien   v se-
znamu poskytovatelů podiatrických služeb 
České podiatrické společnos  . Díky pří-
strojovému vybavení realizujeme planto-
skopická vyšetření. Lékař – podiatr provádí 
klinické vyšetření nohou a jejich manuální 
ošetření principy spirální dynamiky. 

Navrhujeme a podle možnos   pře-
depisujeme prote  cké a rehabilitační 

pomůcky. Od prosince 2013 dojíždí pro-
te  k přímo do naší nemocnice. Své služ-
by nabízí pacientům každé sudé pondělí 
od 8.30 do 12.30 hod. v místnos   LSPP 
v přízemí. 

U indikovaných stavů navrhujeme lázeň-
skou léčebně rehabilitační péči o dospělé, 
dě   a dorost.

Dále se klientům věnuje tým jedenác   
zkušených fyzioterapeutek, jedné ergote-
rapeutky a dvou masérů.

V následujícím přehledu naleznete pří-
stupy s jejich stručnou charakteris  kou, 
které naši fyzioterapeu   používají 

- terapie funkčních poruch - na základě 
vyšetření pohybového systému se určí seg-
menty, které mají sníženou pohyblivost. Po 
správně provedené manipulaci se obnoví 
omezená pohyblivost a mizí i boles  vost.  
Pacientovi bývá doporučena specifi cká ak-
 vní terapie.

- metodika Ludmily Mojžíšové - zahrnu-
je sadu cviků a mobilizací k ovlivnění funkč-
ních poruch v oblas   žeber, pánve, páteře, 
především se zaměřením na poruchy sou-
visející s boles  vos   kostrče. Využívá se  
např. u funkční sterility žen, u boles   zad, 
při skoliózách.

- Vojtova metoda - se využívá u dě   
i dospělých, např. při opožděném vzpřimo-
vání kojenců nebo u neurologických a or-
topedických onemocnění. Cílem metody je 
osvojení základního pohybového stereoty-
pu prostřednictvím tzv. refl exního plazení 
a otáčení.

- propriocep  vní neuromuskulární fa-
cilitace - metoda, která využívá různých 
mechanismů (slovní povel, zrak, protaže-
ní, odpor) k usnadnění pohybu. Pohyb je 
zkvalitněn např. po cévní mozkové přího-
dě, při částečné ztrátě hybnos   nebo při 
svalových nerovnováhách.

- škola zad - je terapeu  cký program, 

který má za cíl odstranit pohybové chyby, 
jichž se lidé dopouštějí při běžných činnos-
tech (nesprávné držení těla, zvedání bře-
men, chyby při stání nebo sezení).

- senzomotorická s  mulace - s pomocí 
labilních pomůcek je dosahováno zlepšení 
kvality vnímání a nastavení vlastního těla 
(poúrazový kotník, nestabilní koleno, chro-
nické boles   zad).

- Dornova metoda - je manuální terapie, 
při které jsou terapeutem uvolňovány blo-
kády pohybového aparátu - klouby obratlů 
i konče  n jsou nastavovány do původní 
správné polohy.

- manuální lymfodrenáž - jemná masáž 
zaměřená na rozpohybování lymfy, která 
se používá např. k odstranění otoků po zlo-
meninách, k terapii po operačním odstra-
nění prsu nebo po traumatech.

- léčebná pohybová ak  vita - pohy-
bové ak  vity jsou vybírány s ohledem na 
konkrétní ob  že pacienta a jeho možnos  . 
Může se jednat o nácvik relaxace pře  že-
ných čás   těla, stejně jako o cvičení s vyu-
ži  m vlastního těla či pomůcek.

- využi   funkčního tapu - funkční tape 
je speciální lepící páska, která slouží jako 
ak  vní opora, pře  žená místa odlehčuje 
a povzbuzuje oslabené či neak  vní čás   
těla, s  muluje je, aby se správné při pohy-
bu zapojovaly.

REHABILITACE DĚTÍ
Na našem oddělení se kromě práce 

s dospělými klienty zabýváme i fyzioterapií 
u kojenců, batolat, předškolních i školních 
dě  . 

Rodiče s nejmenšími dětmi k nám nej-
častěji přicházejí s lehkými a středně těžký-
mi poruchami psychomotorického vývoje. 
U předškolních a školních dě   se nejčastěji 
setkáváme s ob  žemi jako vadné držení 
těla, skolio  cké držení či skoliosa, vtáčení 

jedné nebo obou dolních konče  n při chů-
zi, plochými nohami nebo různými po  že-
mi s hrubou či jemnou motorikou. 

FYZIKÁLNÍ LÉČBA 
Součás   komplexní fyzioterapie, kterou 

nabízíme klientům v našem zařízení, je 
také fyzikální terapie.

U tohoto typu léčby využíváme účinků 
magne  ckého pole, ultrazvukového vlně-
ní, elektrických proudů a impulsů, světel-
ných paprsků, tepla a léčebných účinků 
vody. Tyto procedury vyvolávají pozi  vní 
biologické změny v tkáních, a  m pomáhají 
v léčbě řady onemocnění. 

* magnetoterapie
* ultrasonoterapie
* elektroterapie
* prohřívací polštáře
* solux
* vodoléčba 
 - konče  nové vířivky
 - samostatná vana s podvodní masáží 
 proudem vzduchových bublin
 - aromakoupel 
 - střídavé nožní koupele
 * uhličité suché koupele 

MASÁŽE 
Dle aktuálního ceníku přímých úhrad 

nemocnice nabízíme léčebné i kosme  cké 
masáže zkušenými terapeuty. 

JAK SE K NÁM DOSTAT?
Se žádankou od Vašeho prak  ckého 

nebo odborného lékaře se objednáte na 
telefonu 516 491 572 u naší zdravotní sest-
ry, která Vám zajis   termín návštěvy a po 
vyšetření lékařem se s Vámi domluvíme 
i na načasování ordinovaných procedur.

V případě masáží nebo dalších přímo 
hrazených výkonů není žádanka od prak-
 ckého lékaře nutná.

N      
Titul Nej sestřička 2013 získala sestřička anesteziologicko-resusci-

tačního oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. paní  Zdena Oldřichová, 
která současně získala i  tul Sympa  e Nej sestřička 2013 časopisu Flo-
rence. Do fi nále se probojovalo deset delegovaných sestřiček z celé 
republiky, aby se utkaly ve stanovených disciplínách.

Cílem ankety Nej sestřička roku není jen rozhodnu   o té jediné NEJ, 
ale hlavně připomenout a prohloubit u veřejnos   vědomí o nesmírné 
náročnos   této velmi ob  žné a často nedoceňované profese.

N   55 
Nemocnice byla vybudována jako nemocnice základního typu. S její 

stavbou bylo započato v I. čtvrtle   roku 1954. Slavnostní otevření se 
konalo 26. října 1958, poliklinika byla uvedena do provozu 15. prosin-
ce 1958. Přednos   poskytované zdravotní péče byla a je komplexnost 
základních oborů na jednom místě v návaznos   na specializovaná pra-
coviště. 

Nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro spádové území se 110 000 
obyvateli a je páteřní nemocnicí v rámci koncepce poskytované zdra-
votní péče v Jihomoravském kraji.

S  ...

N   
 

Nemocniční lékárna jako jediná v regionu nabízí služby všem kli-
entům ve všední dny až do 22:00 hodin, o víkendech a svátcích od 
8:00 do 20:00 hod. Zabezpečuje plný sortiment léčiv a neustále se 
snaží o snižování doplatků. 

Samozřejmostí je snaha o co nejnižší doplatky pro pacienty nebo 
zajištění vhodné náhrady tak, aby léčba byla finančně dostupná všem. 
Lékárna také připravuje léčiva dle individuálních receptů a v případě 
výpadku nenahraditelného léku jsme schopni ho v lékárně vyrobit 
– jako tomu bylo např. při výpadku čípků Rectodelt důležitých na po-
tlačení laryngitického záchvatu u dětí.

Aby lékárna fungovala jako kvalifi kované spolehlivé poradenské 
centrum, bylo nutno rozšířit její sor  ment. Stali jsme se partnerskou 
lékárnou kosme  ckých fi rem Vichy, Bioderma, La Roche-Posay. Naši za-
městnanci pravidelně procházejí speciálním školením a jsou klientům 
schopni odborně poradit s výběrem vhodné léčebné kosme  ky. Každé 
úterý probíhá prezentace jednotlivých výrobků s akčními cenami.

Do sortimentu jsme také zavedli kvalitní pomůcky pro novopečené 
maminky firem Avent, Medela a Chicco. Z dětské kosmetiky prodává-
me kompletní řady značek Weleda, Bübchen a Linola.

Na doporučení rehabilitačního oddělení máme skladem český pa-
tent speciální obuvi Hanák, včetně vložek, upravující stavbu chodidla 
s vlivem na celý organismus.

Pro pacienty chirurgické a ortopedické ambulance zajišťujeme 
pomůcky zdravotnické techniky (ortézy, bandáže, berle, hole, vlhké 
krytí ran).

Přes naše webové stránky je možno si objednat volně prodejný 
sortiment za snížené ceny (www.leky-postou.cz).

Snažíme se našim pacientům poskytovat komplexní péči, včetně 
poradenství, ve všech možných oblastech dotýkajících se našeho 
oboru – bezlepková dieta, odvykání kouření, klimakterické potíže, 
poruchy pohybového aparátu, nachlazení, alergie, polékové reakce. 

Pokud potřebujete, můžete se na nás obrátit i po telefonu, nebo 
svůj dotaz poslat na e-mailovou adresu lekarna@nembce.cz.
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Výstava mapuje historii 

Střední školy gastronomické
D    

Marta Antonínová

Blansko - Dvacetiletou histo-
rii Střední školy gastronomické 
mapuje výstava, kterou můžete 
až do poloviny března vidět ve 
vestibulu blanenského kina. 

„Protože jsme letos ve dva-
cátém roce existence naší ško-
ly, rozhodli jsme se toto výročí 
připomenout každý měsíc něja-
kou zajímavou akcí. V lednu se 
tedy konala vernisáž. Posbírali 
jsme fotografie, články, které o 
nás byly zveřejněny, shromáždili 
jsme nejrůznější dokumenty ma-
pující oněch uplynulých dvacet 
let. Je z toho asi dvacítka pane-
lů,“ řekla ředitelka školy Marta 
Truhlářová a pokračovala. „Pro 
uspořádání výstavy jsme se roz-
hodli proto, že škola, která si 
prošla tolika „kotrmelci“ jako 
ta naše, má historii skutečně 
pestrou. Byla bych strašně ráda, 
aby z ní bylo zřejmé, že jsme se 
dnes dostali mezi klasické střed-
ní školy, že jsme školou konku-
renceschopnou, která se na trhu 
udrží, dnes už něco znamená a je 
příjemná pro žáky a jejich rodiče 
i s dobrým zázemím.“

Výstava připomíná mezníky 
v historii školy od jejích začát-
ků v Adamově, přes stěhování 
do prostor na Obůrce, přelomo-
vý rok 2006 se změnou majitele 
i stěhování do nových stávajících 
prostor. 

Nechybí ani panel dokumen-
tující současnost, mapující akce, 

které škola pořádá a na nichž 
spolupracuje. 

Samozřejmě jeden z panelů 
je věnován i odborné výchově 
žáků všech oborů, praxi a dalším 
aktivitách. Nechybějí dokumen-
ty o soutěži mladých barmanů 
Amundsen cup, která se loni ko-

nala už podesáté, zmínka o me-
zigeneračním klubu, který při 
škole působí.

„Myslím si, že zajímavý je i 
panel prezentující, jak naši žáci 
zpracovali historii školy ze své-
ho hlediska a podle své fantazie,“ 
připomenula ředitelka. Výstava 

je k vidění vždy v době provo-
zu kina, ale na požádání i mimo 
tuto dobu. V polovině března se 
přestěhuje do Dělnického domu, 
kde bude součástí doprovodného 
programu jedenáctého ročníku 
barmanské soutěže Amundsen 
cup 2014.

Ohlédnu  . Fotografi e, dokumenty, ale i kroniky mapují dvace  letou historii Střední školy gastronomické, 
které je věnována výstava v blanenském kině.  Foto archiv školy

Blansko - Národní týden man-
želství je celorepubliková akce 
zaměřená na podporu manželství. 
Osmý ročník NTM proběhne 
v týdnu od 10.–16. února 2014. 
Tématem letošního ročníku jsou 
Ohromné maličkosti: Malé kroky 
k velkým vztahům.

Týden manželství je věnován 
významu drobností v partnerském 
vztahu a manželství, tomu, že čas-
to i malé věci mohou mít ohromný 

vliv na partnerský život a mezi-
lidské vztahy. Zaměřením se na 
každodenní maličkosti můžeme 
mnohé ve vztahu zlepšit a mít tak 
spokojenější život. Týden bude 
zahájen tiskovou konferencí 10. 
února na Ministerstvu práce a so-
ciálních věcí a proběhne pod zášti-
tou náměstka Jana Dobeše. 

V době NTM probíhají zajímavé 
akce na podporu manželství v ro-
dinných a mateřských centrech, 

v neziskových organizacích, v ob-
čanských sdruženích, v obcích atd. 
Zapojit se ale můžete i jako man-
želský pár tím, že si např. uděláte 
čas na věci, které jste dělali v do-
bách začátku vztahu, nebo můžete 
obnovit svůj manželský slib, popř. 
dáte svému protějšku najevo, co 
pro vás znamená a jak si ho vážíte 
či uděláte nějakou „maličkost“ pro 
potěšení druhého. Více tipů a zá-
roveň informací o připravovaných 

akcích v rámci NTM 2014 nalez-
nete na www.tydenmanzelstvi.cz. 
Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy v Blansku tuto 
iniciativu podporuje a připojuje 
se k ní. V rámci týdne manželství 
se vyhlašuje anketa „Které malič-
kosti jsou vlastně veliké a důležité 
pro Vaše manželství?“ Svoje tipy 
a rady můžete zaslat na email po-
radna@blansko.cz. Anonymita je 
zaručena.  (zpr)

Poradna se připojí k národnímu týdnu manželství

V Galerii Jonáš 
vystavují 
dřevěné 
plastiky 

Blansko - O uměleckých vlast-
nostech zpracování dřeva vás až 
do 25. února chce přesvědčit vý-
stava prací Lubomíra Jedličky 
v blanenské Galerii Jonáš, která 
měla vernisáž poslední lednový 
pátek.

Dřevo, pouze pět písmen, ale 
co vůně, krásy, lásky a inspirace 
se za nimi skrývá. Je naší koléb-
kou v životě i ve smrti. Hřeje, 
je zdrojem kyslíku, ohně, živo-
ta i umění. Lubomír Jedlička je 
amatér, který se práci se dřevem 
věnuje přes dvacet let a dosahu-
je téměř profesionality. Pochází 
z našeho regionu, z obce Vavři-
nec, kde tvoří a ve své malé sou-
kromé galerii přijímá návštěvní-
ky.

Vůně dřeva vždy zaujme jeho 
myšlenky a nápady tak, že před 
dlátem neuteče. Tvoří převážně 
z lipového, hruškového či oře-
chového dřeva. Při práci použí-
vá výhradně ruce a ruční nářadí: 
dlátka, nože, pilníky, smirek. 
V oblasti volné tvorby klade 
důraz na dřevo jako součást vý-
tvarného projevu. Jeho dílo je 
podmanivě kouzelné, jednoduše 
čisté, srozumitelné i přemýšlivě 
inspirující. Svou prací přivádí 
bedlivé pozorovatele na myšlen-
ku, že nejen lidé, ale i věci mají 
svou duši, stačí jen chtít si s nimi 
popovídat a ony nám řeknou 
mnohé o sobě, ale i o autorovi 
samotném. 

Výstava je otevřena vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 
a od 13,30 do 17 hodin. (ama)

Změna úředních hodin na 
blanenské radnici

Blansko - Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, informu-
je občany, že od pondělí třetího února se rozšiřují úřední hodiny na 
úseku registru vozidel a řidičů, a to o úterky v době od 8 hodin do 
14 hodin. 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou tedy: PO 8.00-17.00 hodin, ÚT 
8.00-14.00 hodin, ST 8.00-17.00 hodin, ČT zavřeno, PÁ 8.00-12.00 
hodin.

Je možné také využít objednání se prostřednictvím webových strá-
nek města na určitou činnost a čas.  (zpr)

Města a obce budou soutěžit 
o nejlepší webové stránky

Region - Jihomoravský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb 
vyhlásil krajské kolo 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb. Cílem 
soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných obcím 
i specifi ckým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elek-
tronických médií. 

Soutěž bude nadále probíhat dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční 
krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, ze kterých 
poté vzejdou soutěžící kola celostátního. To vyvrcholí slavnostním 
předáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samo-
správě), která se uskuteční začátkem dubna v Hradci Králové.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informa-
ce, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných 
dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost 
stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. V kategorii 
nejlepší elektronická služba je hodnocena užitečnost služby a nápadi-
tost řešení.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kate-
goriích nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce, 
nejlepší elektronická služba.

Jihomoravský kraj letos vyhlašuje zvláštní kategorii školský web, do 
které se mohou přihlásit příspěvkové organizace kraje z oblasti škol-
ství.

V loňském ročníku se neztratili ani zástupci našeho regionu. V kate-
gorii webových stránek obcí zvítězily Petrovice.  (hrr, zpr)

Policejní akce: Dvaadvacet 
příliš rychlých řidičů

Pokračování ze str. 1
Nyní je bez řidičského průkazu a je podezřelý ze spáchání trestného 

činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Další řidič pak měl v dechu 
0,33 promile a je podezřelý ze spáchání přestupku. Z přestupku se bude 
zodpovídat i muž za volantem, jenž před jízdou požil marihuanu,“ při-
dala podrobnosti Iva Šebková.

Kromě jmenovaných přestupků navíc dva řidiči vyjeli s vozidly ve 
špatném technickém stavu, tři nebyli připoutáni a jeden při řízení tele-
fonoval.  (hrr)

Jihomoravský kraj ocenil 
válečné veterány

Brno - Hejtman Michal Hašek v pátek v Brně předal válečným vete-
ránům zlaté medaile Jihomoravského kraje za zásluhy v odboji. V pro-
storách zastupitelského sálu krajského úřadu převzala ocenění třicítka 
aktivních účastníků odboje za druhé světové války.

Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti ředitele Krajského vojen-
ského velitelství Brno plukovníka Luďka Laciny, ředitelky krajského 
úřadu Věry Vojáčkové, představitelů Českého svazu bojovníků za svo-
bodu a zástupců Československé obce legionářské. Hejtman Michal 
Hašek zdůraznil, že je třeba připomínat hrdinství veteránů a to přede-
vším současné generaci.

„Vážím si každého z Vás. Vážím si životů, které položili Vaši spo-
lubojovníci na jakékoli frontě – ať už ve vojenské uniformě jako pří-
slušníci řádných vojenských jednotek nebo jako odbojáři. Vy všichni 
jste byli ochotni nasadit vlastní životy, zažívali jste muka války i hrůzy 
nacistických žalářů. Je mi jako hejtmanovi velkou ctí, předat Vám toto 
krajské vyznamenání,“ promluvil k přítomným válečným veteránům 
hejtman Michal Hašek.

V průběhu pátečního slavnostního aktu byly hejtmanem předány 
též tři bronzové medaile za obětavé úsilí při péči o válečné veterány 
v Jihomoravském kraji, bronzovou pamětní medaili za aktivity v této 
oblasti a rozvoj tradic druhoválečného odboje v Jihomoravském kraji 
pak obdrželo Krajské vojenské velitelství Brno.  (zpr)

 Foto archiv JmK Foto archiv JmK

Radim Hruška

Petrovice - V Petrovicích v le-
tošním roce neplánují žádné velké 
investice. V plánu je ale příprava 
výstavby domova důchodců. Více 
o dění v obci prozradil starosta 
Vladimír Paulík.

Začněme děním v uplynulém 
roce. Co všechno se vám poved-
lo?

V rámci zvelebení obce jsme 
provedli z dotací Jihomoravského 
kraje Programu obnovy venkova 
úpravu kolem prodejny Jednoty. 
Tam jsme vylepšili místo pro děti 
a plochu pro tříděný odpad. Pro-
vedli jsme také úpravu prostran-
ství kolem hasičské zbrojnice, kde 
jsme pro turisty umístili atraktiv-
ní starou hasičskou stříkačku. 
A navíc jsme pro turisty umístili 
po obci devět informačních tabulí 
s tématikou jednotlivých staveb a 
míst v Petrovicích. 

Podařila se nám vybudovat 
místní komunikace v lokalitě 
U Letiště, kde bude probíhat nová 
výstavba rodinných domů. Díky 
této komunikaci máme už něko-
lik zájemců o stavební místa. Do 
dvou let tak vznikne v Petrovicích 
nová zástavba. Jsou tam vybudo-
vané inženýrské sítě pro devate-
náct bytových jednotek. Zatím to 
vypadá na stavbu deseti rodin-
ných domů a domov důchodců, 
na který se budeme snažit získat 
nějaký dotační titul.

Zmínil jste stavbu domova 

důchodců. Můžete tento plán 
upřesnit?

Obec má vydané územní roz-
hodnutí pro výstavbu šestapade-
sáti lůžek v rámci domova dů-
chodců. Stále se nám ale nedaří 
sehnat fi nanční prostředky na 
dokončení projektové dokumen-
tace, což jsou zhruba dva milio-
ny korun. V loňském roce jsem 
požádal Jihomoravský kraj, mám 
zájem o setkání s hejtmanem, 
abych s ním tuto problematiku 
projednal. I s ohledem na případ-
ný provoz do budoucna.

Pro klienty z jaké oblasti 
bude sloužit?

Zázemí je kromě soběstačných 
seniorů zamýšlené i pro dlouhodo-
bě imobilní pacienty z celého regi-
onu. Spádovost by měla být kromě 
Petrovic také Jedovnicko, Vysoča-
ny a Sloup, kde jsou částečně do-
movy pro soběstačné osoby. Toto 
zařízení by pak navazovalo služ-
bami pro klienty, kteří vyžadují 
čtyřiadvacetihodinovou péči.

Jaký je o tuto službu zájem?
Stavbu domova důchodců 

jsme zařadili do komunitního 
plánování blanenského okresu 
a dále v rámci Programu rozvo-
je venkova. Zmapovali jsme, že 
zařízení tohoto typu u nás chybí. 
V záměru je zatím, že domov dů-
chodců bude provozovat obec, ale 
snažíme se oslovit Jihomoravský 
kraj. Výstavba je totiž jedna věc, 
ale náročný je zejména samotný 
provoz.

Petrovice jsou tradičně úspěš-
né také v různých soutěžích...

V rámci soutěží se každoročně 
připravujeme na Vesnici roku, 
Zlatý erb a Knihovna roku. V loň-
ském roce se nám podařilo zví-
tězit s internetovými stránkami 
obce a v celostátním kole jsme 
získali ocenění za bezbariérovost 
přístupu stránek pro zdravotně 
hendikepované osoby. 

V rámci Vesnice roku se nám 
podařilo získat ocenění za roz-
voj obce, čehož si velmi vážíme. 
Komise kladně hodnotila infra-
strukturu. Získali jsme ocenění 
Knihovna Jihomoravského kraje. 
V rámci Vesnice roku jsme ještě 
získali ocenění Video Jihomorav-
ského kraje, což je úryvek fi lmu 
o obci, jednalo se o sestřih nejdů-
ležitějších věcí.

Jak vypadá rozpočet pro le-
tošní rok?

S ohledem na loňské investice 
v letošním roce žádné velké akce 
neplánujeme. Budeme hradit 
i úvěr, který má obec. Za prodané 
pozemky provedeme jeho mimo-
řádnou splátku. Určitě požádáme 
kraj o mimořádnou dotaci, proto-
že se objevila havárie místního 
rybníku. Hráz je zastaralá a za-
řízení, které zajišťuje vypouštění 
rybníka je v havarijním stavu. 
Navíc hráz prosakuje. Máme vy-
dané stavební povolení na odbah-
nění, ale od toho bychom upustili 
a řešili jen tu havárii. Částka by 
se měla pohybovat kolem dvou 
milionů korun.

Petrovice chtějí stavět 
domov důchodců
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Boskovičtí strážníci 

měli více práce
D    ...

Radim Hruška

Boskovice - Boskovičtí stráž-
níci řešili v loňském roce 7 626 
událostí – tedy přestupků, trest-
ných činů a dalších věcí. Od lidí 
přijali téměř dvanáct set oznáme-
ní. Vyplývá to z přehledu činnosti 
Městské policie Boskovice za rok 
2013. I přes nárůst řešených udá-
lostí vidí strážníci uplynulý rok 
jako poměrně klidný.

„Při hodnocení uplynulého 
roku 2013 musím konstatovat, že 
se jednalo o poměrně klidný rok. 
Zásadním problémem se pouze 
jeví majetkové delikty - krádeže 
vloupáním, krádeže, které jsou 
páchány na majetku osob. Zde 
i přes konaná opatření se pořád 
nepodařilo vypátrat všechny pa-
chatele. Objasněna byla pouze 
část vloupání do rodinných domů. 
I nadále tak trvá priorita se zamě-
řením na zabránění v páchání dal-

ších majetkových deliktů. Mimo 
této problematiky nebyl zjištěn 
větší problém, který by narušoval 
veřejný pořádek, soužití občanů 
atd.,“ uvedl ředitel Městské poli-
cie Boskovice David Krátký. 

Čísla mluví jasně, v roce 2013 
zjistili strážníci 108 přestupků 
proti majetku, za které uložili po-
kuty přesahují částku osmatřicet 
tisíc korun. Počet majetkových 
deliktů neustále stoupá. 

„Ze statistiky vychází, že v tuto 
chvíli v Boskovicích a okolí je 
největším problémem šňůra vlou-
pání do rodinných domů. Tato 
trestná činnost je ale velký pro-
blém kraje i republiky. Intenziv-
ně se jí zabývá Police ČR. V této 
oblasti bych chtěl především ape-
lovat na všímavost spoluobčanů. 
Všichni můžeme být nápomocni 
svojí ostražitostí a přístupem. 
Často se stává, že si při vloupání 
soused všiml, že se v okolí pohy-

buje neznámá osoba. Pokud se to 
ale řeší až po několika hodinách, 
je zpravidla pozdě. Proto bych 
chtěl vyzvat veřejnost, aby tako-
véto podezřelé osoby nahlásili,“ 
řekl boskovický starosta Jaroslav 
Dohnálek.

Řadu přestupků musí strážníci 
řešit také v dopravě. Za uplynu-
lý rok jich bylo celkem 2 095. 
Strážníci pak „hříšníky odměnili“ 
pokutami za více než tři sta dva-
cet tisíc korun. „Městská policie 
Boskovice poslala 88 oznámení 
k zápisu bodů řidičům v rámci 
bodového systému. Neukázně-
ným řidičům vypsala 1 742 výzev 
k podání vysvětlení. V rámci pat-
nácti měření rychlosti jsme řešili 
92 překročení nejvyšší povolené 
rychlosti v uzavřené obci. V roce 
2013 zadrželi strážníci také tři ři-
diče pod vlivem návykové látky, 
kteří byli následně předáni hlídce 
PČR,“ doplnil Krátký.

V Adamově se představí
Svatopluk Drápal

Adamov - Tvorbě Svatopluka Drápala, rodáka ze Sobůlek u Kyjova, 
žijícího nyní v Brně i v Biskouplách bude věnována výstava ve Spole-
čenském centru v Adamově. Vernisáž se uskuteční v neděli 9. února se 
začátkem v 15 hodin. V kulturní části se představí klavírista František 
Kratochvíl a a klarinetista František Bartl. Výstavu uvede Richard Tri-
bula a Jaroslav Budiš. 

Svatopluk Drápal je absolventem Uměleckoprůmyslové ško-
ly v Brně. Inspirací jeho tvorby je příroda. Miluje údolí řek Jihlavy 
a Oslavy, jejich krásné okolí již začínající Vysočiny. Má rád mohutné 
dekorativní stromy, ale i květiny. To vše se snaží zachytit olejomalbou, 
akvarelem a v poslední době i na grafi ckých listech. Nedílnou součástí 
jeho tvorby jsou i obrázky z cest. Zejména perokresby ze Slovenska, 
akvarely z Chorvatska nebo Itálie. 

Jednasedmdesátiletý Svatopluk Drápal představí v Adamově průřez 
svou tvorbou. Tvoří,protože potřebuje stále pracovat na něčem novém. 
Nemá rád smutek a i ve svých obrazech se snaží být optimistický a pře-
dávat radost ze života druhým.

Výstava bude v Adamově k vidění až do 18. února denně od 14.30 do 
17 hodin.  (ama)

Blansko - Pouhé tři dny bude-
te mít příležitost prohlédnout si 
výstavu s názvem Poezie v obra-
zech. Vernisáž se uskuteční v bla-
nenské galerii v neděli 9. února 
v 16. hodin a otevřena bude ještě 
do 12. února vždy od 10 do 12 
a od 12.30 do 15 hodin. 

A kdo bude vystavovat svá 
díla? Skupina malých výtvarníků 
(děti od tří do šesti let) pod od-
borným vedením Libora Barto-
še, která působí pod občanským 

sdružením Všudybýlek Blansko. 
Představí své práce za poslední 
rok. Malí výtvarníci si přede-
vším „hrají”, ale prostřednictvím 
hry se seznamují se základními 
výtvarnými technikami - kresba, 
malba a modelování. Ty v posled-
ní době rozvíjí prostřednictvím 
ilustrací krátkých básniček a tak 
dochází v jejich tvorbě k zásad-
nímu posunu. Snaží se vyjádřit 
ne jednotlivou věc, nýbrž celý 
příběh, a tak propojit mluvené 

a vnímané slovo s výtvarným 
konáním a prožitkem. Jednotlivá 
díla na této výstavě jsou ve vět-
šině případů kombinací několika 
technik.

Současně si dovolujeme 
všechny pozvat na doprovodný 
program, zejména učitelky a uči-
tele mateřských a prvního stupně 
základních škol.

Ve středu 12. února od 15 ho-
din si v galerii můžete vyzkou-
šíte jednu z mnoha tvořivých 

akcí pod vedením lektora Libora 
Bartoše. Po ní bude následovat 
výklad k metodice práce s dět-
mi a jednotlivým výtvarným 
akcím. 

Na tento program je nutné při-
hlásit se předem na adrese gale-
rie@blansko.cz nebo telefonicky 
na 778 407 601. Vstupné na ten-
to program pro pedagogy bude 
50 Kč. S sebou oblečení, které si 
můžete ušpinit. Zve vás blanen-
ská galerie.  (ama)

Třídenní výstava Poezie v obrazech v Blansku

Jubilejní košt v Lipovci
Lipovec - Všechny milovníky dobré nálady a dobré slivovice zvou 

zahrádkáři z Lipovce na jubilejní 10. košt slivovice. Uskuteční se v so-
botu 8. února od 16 hodin v místní sokolovně. Tři nejlepší vzorky si 
odnesou cenu.  (ama)

Vyzkoušejte si znalosti zimních olympij-
ských her. Správné odpovědi najdete na kon-
ci testu.

1) Pokolikáté se koná zimní olympiáda 
v Rusku?

a) poprvé
b) podruhé
c) potřetí

2) Vlajkonoškou české výpravy v Soči 
bude

a) Martina Sáblíková
b) Gabriela Soukalová
c) Šárka Strachová

3 ) Kolik zlatých medailí získali na zimních 
hrách českoslovenští, respektive čeští spor-
tovci 

a) šest
b) sedm
c) osm

4) Snowboarding se na hrách poprvé obje-
vil v roce 

a) 1992
b) 1994
c) 1998

5) V Itálii se ZOH konaly
a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát

6) Lukáš Bauer má ve své sbírce
a) dvě olympijské medaile
b) tři olympijské medaile
c) čtyři olympijské medaile

7) Český biatlon má na svém kontě
a) dvě medaile
b) jednu medaili
c) žádnou medaili

8) Olympiáda v Grenoblu se konala v roce
a) 1960 
b) 1964
c) 1968

9) První poválečnou olympiádu v roce 1948 
uspořádali

a) ve Svatém Mořici
b) v Oslu
c) v Chamonix

10) Nejvíce medailí na zimních olympiá-
dách získal

a) Ole Einar Björndalen
b) Kjetil Andre Aamodt
c) Björn Dählie

11) Nejúspěšnější zemí historie zimních 
olympijských her je

a) SSSR
b) USA
c) Norsko

12) Olympiádu za čtyři roky uspořádá
a) korejský Pchjongčchang
b) německý Mnichov
c) norské Oslo 

13) ZOH Soči mají pořadové číslo
a) 20
b) 21
c) 22

14) Galina Kulakovová je sovětskou osmi-
násobnou medailistkou

a) v rychlobruslení
b) v běhu na lyžích
c) v biatlonu

15) Krasobruslařské soutěže pod širým ne-
bem se konaly naposledy v roce

a) 1956
b) 1960
c) 1964

16) V biatlonu se poprvé soutěžilo v roce
a) 1956
b) 1960
c) 1964

17) Ze sjezdového lyžování mají čeští spor-
tovci

a) dvě medaile

b) tři medaile
c) čtyři medaile

18) Nejlepší hokejoví hráči světa včetně 
profesionálů se poprvé na hrách představili 
v roce

a) 1994
b) 1998
c) 2002 

19) Čeští hokejisté získali poslední olympij-
skou medaili v roce

a) 1998
b) 2002
c) 2006

20) Nejmladším zimním olympijským vítě-
zem se stal v 16 letech skokan na lyžích

a) Matti Nykänen
b) Toni Nieminen
c) Simon Ammann

21) Šárka Pančochová bude Česko v Soči 
reprezentovat

a) v krasobruslení
b) v biatlonu
c) ve snowboardingu

22) V Soči bude startovat českých sportov-
ců

a) 89
b) 95
c) 101

23) Které město mělo v historii olympiádu 
přidělenu, ale v referendu ho odmítlo

a) Denver
b) Garmisch Partenkirchen
c) Sapporo

24) Olympiáda v Soči skončí 
a) 21. února
b) 22. února
c) 23. února

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 
7c, 8c, 9a, 10c, 11c, 12a, 13c, 14b, 15a, 16b, 
17a, 18b, 19c, 20b, 21c, 22a, 23a, 24c.

TEST ze znalostí olympijských her

Blansko - Držitelé Rodinných 
a Senior pasů mohou nově uplatnit 
slevu také v blanenské nemocnici. 
Ta se totiž do projektů zapojila na 
konci loňského roku. Nemocnice 
nabízí držitelům karty Rodinných 
pasů slevy na logopedické progra-
my Kupoz a Kuprev, estetickou 

medicínu, plynové injekce, instruk-
tážní DVD rehabilitačních metod 
nebo na rehabilitační metodu SM-
systém. Držitelům karet Senior 
pas pak nabízí slevy na estetickou 
medicínu, plynové injekce, instruk-
tážní DVD rehabilitačních metod a 
rehabilitační metodu SM-systém.

Podrobnosti o procedurách a na-
bízených slevách získají zájemci 
osobně či telefonicky na recepci 
rehabilitace (tel: 516 838 355), 
recepci kožního komplexu (tel: 
516 838 365) a v ambulanci lo-
gopedie Nemocnice Blansko (tel: 
516 838 391).  (hrr)

V blanenské nemocnici ušetříte

U Olomučan se 
stala smrtelná 

nehoda
Olomučany - V neděli 2. úno-

ra po třetí hodině ranní došlo na 
silnici poblíž Olomučan k tragic-
ké dopravní nehodě. Za mírnou 
pravotočivou zatáčkou směrem 
ze Šebrova na Blansko řidič ka-
mionu srazil ve stejném směru 
jdoucího chodce. Třiadvacetiletý 
muž podlehl na místě smrtelným 
zraněním. Podle předběžných 
informací šel chodec po středu 
vozovky a měl tmavé oblečení. 
Dechová zkouška u sedmatřiceti-
letého řidiče kamionu byla nega-
tivní, stejně tak i test na přítom-
nost drog. Okolnosti nehody jsou 
předmětem dalšího šetření.  (hrr)

Překonejme 
únorový úmor
Blansko - Letos už potřetí uspo-

řádala Oblastní charita Blansko 
akci Hromniční zima, jejímž cí-
lem je nabídnout lidem teplé jídlo 
a poukázat tak na problematiku ži-
vota lidí v nouzi. V pondělí 3. úno-
ra, tedy den po svátku Hromnice, 
nabízeli pracovníci charity od 11 
do 13 hodin v Blansku na Ná-
městí Republiky a v Boskovicích 
na Masarykově náměstí sekanou 
s bramborovým salátem. Každý 
mohl ochutnat a každý také mohl 
přispět lidem v nouzi.

Již naši předkové říkávali, že 
největší zima bývá v období Hrom-
nic. Proto je nezbytné se tepleji ob-
léci a dosyta najíst. Také je potřeba 
myslet i na druhé, kterým se teplo 
a strava nedostává.  (ama)

Soutěž podpoří léčebnu 
dlouhodobě nemocných

Letovice - Občanské sdružení PaLetA (Paleta Letovických Aktivit) 
pořádá soutěž pro jednotlivce, kolektivy, rodiny, školy, zkrátka všech-
ny, kteří mají chuť udělat něco dobrého a smysluplného pro ostatní.

„Přidejte se k nám a pomozte nám vyzdobit pokoje nemocných 
v Léčebně dlouhodobě nemocných v Letovicích obrázkem anděla. 
Zapojte fantazii a pokuste se vytvořit anděla co nejoriginálnějšího 
a zároveň nejpozitivnějšího za použití rozličných technik. Svá díla 
o rozměru A3 odevzdejte nejpozději 20. dubna na vrátnici LDN Le-
tovice společně se jménem, věkem a kontaktem na autora,“ uvádějí 
organizátoři soutěže.

Ze všech odevzdaných děl pak odborná porota vybere tři nejzdaři-
lejší, jejichž autoři budou vyhlášeni v rámci vernisáže malířky Zdeň-
ky Hoškové (která se se svým andělem do akce také zapojí) dne 30. 
dubna v Kavárně K na Masarykově náměstí. Všechny obrázky pak 
budou k zhlédnutí v rámci festivalu BiGy Fest dne 3. května v pro-
storách letovického zámku a poté zarámovány a odevzdány přímo do 
LDN Letovice. Dvanáct nejlepších bude zveřejněno v kalendáři na rok 
2015.  (hrr, zpr)

Boskovičtí změní internetové 
stránky města

Boskovice - Vedení Boskovic se rozhodlo radikálně změnit interne-
tové stránky města www.boskovice.cz. Jak uvedl mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma, řadu změn poznají uživatelé pohledem, ale 
řada změn nastane i v ovládání webu a způsobu publikování informací. 
To vše by mělo vést k větší spokojenosti všech návštěvníků.

Jaké budou nejvýznamnější změny? „Paradoxem je, že čím více 
informací chceme prostřednictvím webu jeho uživatelům předat, tím 
se stává nepřehlednějším. Veškeré změny by tedy měly vést k zjed-
nodušení ovládání a hledání v menu. Proto se změní struktura celého 
menu webu. Na stávajícím webu jsou tři základní sekce: Turista, Občan 
a BTV. Na novém budou čtyři: Turista, Občan, Podnikatel a Média. 
Radikální změny dozná také úvodní stránka, na které jsou nejhleda-
nější zprávy v sekci Aktuality. Právě tato část úvodní strany bude nově 
rozdělena do tří samostatných částí: Stane se, Stalo se a Informace pro 
občany. Z každé části bude zobrazeno vždy maximálně pět zpráv. Pod-
le toho, co bude návštěvníka zajímat, si zvolí příslušnou sekci, tu si 
otevře a přehledně se dozví jen o akcích, které se budou konat nebo 
se podívá na reportáže z akcí, které již proběhly a jsou doplněny foto-
grafi emi, popřípadě reportážemi Boskovické televize. Pokud se občan 
bude zajímá o „úřední“ informace, tedy například kdy a kde nepoteče 
voda, kdy bude přerušena dodávka elektrické energie, jaká jsou vyhlá-
šena výběrová řízení nebo jaké termíny správních poplatků se blíží, 
navštíví sekci Informace pro občany,“ popsal Parma.

Už nyní si mohou návštěvníci stránek prohlédnout aktuální informa-
ce o počasí. Na budově úřadu je totiž umístěna meteostanice, která po-
dává informace o teplotě, síle větru, množství srážek, vlhkosti a dalších 
ukazatelích.  (hrr, zpr)

Akty. Zámecký skleník v Boskovicích nabídl návštěvníkům výstavu foto-
grafi ckých aktů autorky Kláry Nečasové.  Foto Vladimír Friš



Na Střední průmyslové škole v Jedovnicích se pustili do další ak-
tivity. Tentokrát se rozhodli podpořit žáky 8.a 9. tříd základních škol 
regionu (tzv. Cirsia) a nabídli jim práci ve volnočasovém kroužku Ro-
botika a CNC hravě. Dvacítka přihlášených se tak jednou za 
měsíc schází na průmyslovce v elektrolaboratoři a společně 
se dvěma učiteli odborných předmětů SPŠ v Jedovnicích se-
stavují roboty a jiná prapodivná stvoření, a to z nejnovějších 
stavebnic Lego Mindstorm s programovatelnou jednotkou. 
Nejedná se o demonstrativní sestavování, ale k dispozici 
mají dvacet stavebnic. A to už stojí za to pokusit se o vlastní 
výtvor, dle vlastní fantazie. Navíc tito žáci nahlédnou pod 
pokličku programovacího jazyka a pootevřou si tak dvířka 
ke studiu informačních technologií, třeba právě na SPŠ Je-
dovnice, která takto zaměřený obor nabízí. 

První setkání s robotikou však zažili žáci 8. a 9.tříd ZŠ 
Jedovnice. Od počátku školního roku probíhá na SPŠ Je-
dovnice pravidelná výuka povinně volitelného předmětu 
Robotika. Dvě skupiny žáků již předvádějí svoji dovednost 
se stejným typem stavebnic a dokazují, že nejen chlapci, ale 
i dívky dokáží proměnit hravost ve vzdělávání se. A první 
talenty na sebe nenechaly dlouho čekat. Ti nejlepší nejen 
dostanou výbornou na vysvědčení, ale odnesou si i něco na-
víc. Dovednost, na které můžou stavět svoji budoucnost.

Atraktivní jsou na průmyslovce i strojírenské obory. Do 
činnosti kroužku i povinného předmětu brzy vstoupí nová 
stavebnice, nám starším dobře známý Merkur. Spolu s pro-
gramovatelnou frézkou rozšíří odbornost žáků o problema-
tiku CNC strojů.

Stranou nezůstanou ani nově koncipované učňovské obo-
ry modelář a slévač, oba pod odborným dohledem DSB 
EURO Blansko.

Dostane se i na stávající a budoucí žáky SPŠ Jedovnice. Ti mohou 
už nyní pracovat ve výše zmíněném kroužku a zároveň se účastnit od-
borných exkurzí do průmyslových podniků na území celé republiky. 
Samozřejmé je využití všech novinek v pravidelné výuce.

SPŠ Jedovnice tedy opět posunula svoji technickou vybavenost dál a 
nabízí žákům ke studiu obory s tou nejaktuálnější náplní. Přijďte mezi 
nás!  (MiŠ)

  6 ŠKOLY

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

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

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

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

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

rum) a odborného lékaře.

Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte.

Vyšší odborná škola 
v Boskovicích – 
jediná v regionu

 

 

http://www.saubrno.cz
mobil: 737 383 073

Naše škola (Vyšší odborná 
škola ekonomická a zdravot-
nická a Střední škola Boskovi-
ce, Hybešova 53) jako jediná 
v regionu nabízí vyšší odborné 
studium. Toto studium je denní 
a je určeno pro absolventy obo-
rů středních škol ukončených 
maturitní zkouškou. Absolvent 
po třech letech získá vysvědče-
ní o absolutoriu a diplom absol-
venta vyšší odborné školy spolu 
s oprávněním používat titul DiS.

Vyšší odborná škola ekono-
mická nabízí tři obory vzdělá-
ní. Ekonomika a podnikání, 
Finančnictví a bankovnictví, 
Cestovní ruch. V oboru Eko-
nomika a podnikání si studenti 
mohou vybrat volitelné zaměření 
- Finanční řízení podniku nebo 
Daňové poradenství.

V ekonomických oborech je 
výuka zaměřena na rozvoj teo-
retických, ale také praktických 
podnikatelských a manažerských 
znalostí a dovedností studentů, 
které tak připravuje pro úspěšné 
uplatnění v ekonomických funk-
cích vyžadujících vyšší odborné 
vzdělání. 

V oboru vzdělání Cestovní 
ruch je součástí výuky příprava 
studentů na práci průvodce ces-
tovního ruchu.

Vyšší odborná škola ekono-
mická spolupracuje s Mend-

lovou univerzitou v Brně. Na 
základě této spolupráce uznává 
Mendlova univerzita studentům 
VOŠ při studiu kredity z někte-
rých předmětů.

Vyšší odborná škola zdravot-
nická nabízí ke studiu obor Di-
plomovaná všeobecná sestra. 

Výuka v tomto oboru je za-
měřena na získání a rozvoj vě-
domostí a dovedností v ošetřo-
vatelství, medicínských a spo-
lečenskovědních oborech, které 
absolvent využije v odborné 
praxi jako všeobecná sestra. Ab-
solvent je způsobilý k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu.

Významnou složku vzdělávání 
tvoří praktická výuka, jejímž cí-

lem je osvojení ošetřovatelských 
postupů, dovedností plánovat, 
poskytovat a vyhodnocovat 
zdravotní péči, jednat se zdra-
vými i nemocnými klienty a pra-
covat v týmu. Praktická výuka 
se uskutečňuje v nemocnicích 
a ostatních zařízeních zajišťují-
cích zdravotní péči.

Absolvent vzdělávacího pro-
gramu Diplomovaná všeobecná 
sestra najde uplatnění ve všech 
typech zdravotnických zaříze-
ní, jako zdravotnický pracovník 
v zařízeních sociálních služeb 
a péče nebo v privátní ošetřova-
telské péči, a to v rozsahu a na 
úrovni stanovené pro výkon po-
volání všeobecné sestry.

Milan Reitschmied

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě
� Ekonomika a podnikání - finanční řízení podniku
� Cestovní ruch � Ekonomika a podnikání 
   - daňové poradenství ���Finančnictví a bankovnictví
� Diplomovaná všeobecná sestra
Bližší informace na www.vassboskovice.cz
Den otevřených dveří: 10. dubna 2014

V minulém školním roce jsme 
spolupracovali s paní Kloudovou 
na projektu Metody prevence ri-
zikového chování. Proběhlo cel-
kem pět vyučovacích bloků. Cho-
vání ve škole, školní řád, cestová-
ní, stolování a závěrečné shrnutí, 
ve kterém si děti všechno pěkně 
zopakovaly. Dětem se hodiny ve-
lice líbily, získaly spoustu zážit-
ků, prožitků, informací a hlavně 
rady, které využijí v praktických 
situacích. Při této příležitosti bylo 
s dětmi 24. 1. 2014 natočeno vi-
deo, které bude ke zhlédnutí na 
internetu. Děti si mohly vyzkou-
šet, jaké to je být hercem a vy-
stupovat před kamerou. Opět si 
zopakovaly určité reálné situace, 

Velký den v Jabloňanech

se kterými se během svého života 
zajisté setkají. Také k nám zaví-
tala známá pražská herečka Jana 

Durčáková, která s námi strávila 
příjemné dopoledne.

Pracovníci ZŠ Jabloňany.

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Roboti už jdou!
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V Blansku dostali ocenění nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři i rozhodčí za uplynulý rok

Cenu čtenářů Zrcadla získal běžec Jan Kohut
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Ini-
ciativa přišla z okresního výboru 
České unie sportu, přidali se re-
dakce regionálních novin Týden 
u nás, Zrcadlo Blanenska a Bo-
skovicka a Boskovicko. Poprvé 
tak byli společné vyhlášení ti nej-
lepší z oblasti sportu za rok 2013. 
Nezapomnělo se na ty, kteří v této 
oblasti odvádí dlouhodobou po-
ctivou práci. Bez udání pořadí 
byli oceněni poháry jednotliv-
ci, družstva, trenéři a rozhodčí, 
nezapomnělo se na jednotlivce, 
kteří pochází z našeho okresu, ale 
startují již v klubech v rámci re-
publikových soutěží na nejvyšší 
úrovni.

Vyhlášení se uskutečnil na bla-
nenském hotelu Zámecká sýpka 
poslední lednový čtvrtek. Mezi 
hosty nechyběli sportovní osob-
nosti Karel Jarůšek a Olga Oldři-
chová, poslanec Parlamentu ČR 
Lubomír Toufar, starosta Blan-
ska Ivo Polák a Letovic Vladimír 
Stejskal. Všechny přivítal předse-
da OVV ČUS Josef Vrba.

Za příjemné přátelské atmosfé-
ry si pro ocenění přišli nejprve 
dlouhodobě pracující rozhodcov-
ské osobnosti. Byli jimi hokejový 
arbitr František Kitner a volejba-
lový sudí Michal Souček. Mezi 
trenéry to pak byla duše blanen-
ského baseballu Jaroslav Krejčíř 
a blanenského plavání Věra Ven-
celová. Pro ceny pro kolektivy si 
nejprve přišli čerství mistři re-
publiky v malé kopané ze Soko-
lu BK Sadrosu Boskovice, cenu 

jim předal předseda OFS Blan-
sko Vladimír Kristýn. Poslanec 
Toufar pak pogratuloval sekretáři 
FK Blansko Petru Dvořákovi za 
úspěchy mužů FK Blansko. Ne-
zapomnělo se na stříbrné ligistky 
v kuželkách z KK Blansko.

Pak již ceny v abecedním po-
řádku převzali ocenění jednotliv-
ci (viz přehled). Až na jednu vý-
jimku si pro poháry přišli všichni 
osobně. Velký potlesk sklidily 
mimo jiné dvě nadějné mla-
dé sportovkyně Adéla Šafářová 
a Romana Tomášková. Obecen-
stvo ale nešetřilo ovacemi ani u 
ostatních.

Ze sportovců proslavujících náš 
region v republikovém měřítku se 
dostavil jen fotbalista Zbrojovky 
Brno Luděk Pernica, kterému po-
gratuloval, kdo jiný než interna-
cionál Karel Jarůšek. Jeho kolega 
Přemysl Kovář se omluvil, stejně 
jako plavkyně Silvie Rybářová 
místo níž se dostavila maminka. 
Dcera je toho času na dálkových 
závodech v Argentině. 

Do síně sportovní slávy byl uve-
den legendární sloupský fotbalis-
ta a hokejista Zdeněk Kučera, pro 
stejné ocenění in memoriam pro 
zemřelou osobnost blanenského 
kuželkářského sportu Petra Neča-
se si přišla jeho sestra. 

Na závěr byly předány ceny 
čtenářů jednotlivých spolupořá-
dajících periodik. Od Boskovicka 
ji dostala Adéla Šafářová, Týdne 
u nás Lenka Kalová a Zrcadla Jan 
Kohut. Zasloužený potlesk ukon-
čil příjemný podvečer, závěrečné 
slovo přednesl opět Josef Vrba, 

který poděkoval jménem všech 
zúčastněných organizátorům ve-

čera, který by se podle jeho slov 
měl stát novou tradicí.

Čtenářská cena. Cenu Zrcadla Blanenska a Boskovicka převzal vytrva-
lec Jan Kohut.  Foto Radim Hruška

Sportovec okresu 2013
Jednotlivci
Luboš Dudík, stolní tenis

Lenka Kalová, kuželky
Jan Kohut, atle  ka

Václav Kolář, biketrial
Petr Mareček, vzpírání

Adéla Šafářová, cyklis  ka
Kamil Skácel, hokej, fotbal

Romana Tomášková, motorismus
Jan Tr  lek, fotbal

Veronika Zamazalová, plavání

Kolek  vy
Sokol BK Sadros Boskovice, malá kopaná

FK Blansko muži, fotbal
KK Blansko ženy, kuželky

Jednotlivci v jiných klubech
Přemysl Kovář, fotbal

Silvie Rybářová, plavání
Luděk Pernica, fotbal

Rozhodčí
Fran  šek Kitner, hokej

Michal Souček, volejbal

Trenéři
Jaroslav Krejčíř, baseball
Věra Vencelová, plavání

Síň slávy
Zdeněk Kučera, fotbal, hokej 

Petr Nečas in memoriam, kuželky

Talent. Romana Tomášková se stává celebritou českého motoris  cké-
ho sportu.

Postup do divize. Poslanec Lubomír Toufar vyzvedl úspěch blanen-
ských fotbalistů.

Stříbro. Blanenské kuželkářky skončily na druhé příčce ligy.

Síň slávy. Zdeněk Kučera si navzájem popřál se setrou Petra Nečase.
 7x foto Radim Hruška

Gratulace olympioničky. Pohár boskovické cyklistce Adéle Šafářové 
předala Olga Oldřichová.Zbrojováci. Cenu Luďku Pernicovi předal Karel Jarůšek.
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Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Fotbalo-
vá příprava je v plném proudu. 
Divizní Blansko nehraje žádný 
zimní turnaj, zvolila variantu 
přátelských utkání. V prvních 
dvou utkáních je sice čekaly pa-
pírově slabší soupeři, trenér Jiří 
Hajský je ale spokojen. Z nových 
potenciálních posil se blýskl bo-
skovický Jan Koudelka, který 
ve třech utkáních nasázel šest 
gólů. Z hostování se vrátil Šplí-
chal, zkouší se Čoupek či Kubec. 
Aktuálně se v neděli hrál zápas 
proti Kuřimi s výsledkem 3:2 pro 
Blansko. Všechna utkání se hrála 
v Brně.

Blansko – Zastávka 7:0 (4:0), 
Koudelka, Trtílek, Nečas 2, Horá-
ček. Blansko: Macháč - Gromský, 
Vágner, Čoupek, Buchta - Pospí-
šil (46. Hepp), Šplíchal, Horáček, 
Kubec - Trtílek (46. Nečas), Kou-
delka. 

Blansko vedlo od 14. minuty 
díky Koudelkovi po Trtílkově na-
ražení. Roli nahravače a střelce si 
oba vyměnili ve 23. minutě a bylo 
to 2:0. Situace se opakovala po 
čtyřech minutách, další branku 
do půle přidal Horáček.

Střelecké kopačky nazouvá 
v přípravě i Jan Nečas. Po pří-
chodu na hřiště po změně stran 
jich využil hned dvakrát. Sedmou 
branku přidal deset minut před 
koncem opět Koudelka. Jiří Haj-
ský si pochvaloval nové složení 
útočné vozby, spolupráce Kou-

Jan Koudelka dal ve třech 
přípravných zápasech šest gólů

delky s Trtílkem by podle něho 
mohla fungovat, stejně jako s Ne-
časem. 

Blansko – Kohoutovice 6:3 
(4:1), Koudelka 3, Nečas 2, Po-
korný. Blansko: Macháč - Buch-

Kanonýr. Jan Koudelka v barvách Zrcadlo Teamu na Memoriálu Dana 
Němce 2012.  Foto Josef Mikulášek

ta, Bubeníček (46. Šplíchal), 
Čoupek, Müller - Pospíšil, T. 
Zouhar (46. Horáček), Pokorný, 
Kubec (46.Vágner) - Nečas (46. 
Hepp), Koudelka. 

Ve 12. minutě otevřel brankový 
účet zápasu Pokorný. O čtvrtho-
dinu později načal svůj budoucí 
hattrick Koudelka. Z jeho akce 
a Pospíšilově střele dorazil po 
chvíli na 3:0 Nečas. Stejný hráč 
zaznamenal i čtvrtou branku ve 
32. minutě. Kohoutovice krátce 
před půlí snížily.

Na 5:1 zvyšoval po návratu 
z kabin opět Koudelka. Po druhé 
brance soupeře to pak byl opět 
on, kdo přidal šestou blanen-
skou trefu v 70. minutě. O chvíli 
později Kohoutovičtí stanovili 
konečné skóre na 6:3. Trenéra 
Hajského potěšil návrat Bubeníč-
ka do sestavy, odpočívat naopak 
nechal lehce zraněné hráče Trtíl-
ka a Gromského.

Blansko – Kuřim 3:2 (1:1), 
Nečas 2, Koudelka. Blansko: Ma-
cháč – Gromský, Šplíchal, Mül-
ler, Buchta – Zouhar T., Kubec, 
Pokorný, Pospíšil – Nečas, Kou-
delka. Střídali Vágner, Zouhar 
M., Hepp, Horáček.

Za studeného a větrného počasí 
se do vedení dostali Kuřimští po 
rohovém kopu. Blansko mělo po 
většinu utkání převahu, kterou 
přetavilo ve výhru. Do půle srov-
nal kanonýr Koudelka, po změně 
stran byl dvakrát úspěšný Nečas. 
Soupeř snížil po sporné ofsajdové 
situaci.

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Poprvé v historii 
ankety se v hlavních kategoriích 
objevily na trůnu stejné osoby. 
Jan Trtílek a Kateřina Zoubková 
obhájili svoje pozice z loňského 
roku. 

V dalších kategoriích se to 
povedlo již jen žáku Lukáši Vor-
lickému a rozhodčímu Miroslavu 
Nejezchlebovi. Prostředí blanen-
ského kina nahradil boskovický 
skleník. K poslechu hrála latin-

skoamerická skupina Espuelos 
z Boskovic, vystoupila taneční 
skupina Tancini a vzpěrač Petr 
Mareček se svým trenérem Čest-
mírem Sekaninou. Celý ceremo-
niál moderoval Oldřich Kovář.

Hlasovalo celkem 23 klu-
bů sdružených v OFS Blansko. 
Ceny předávali osobnosti poli-
tického i sportovního světa. Vel-
ký potlesk získal zejména stří-
brný medailista z MS 1962 Jiří 
Tichý, který do Síně slávy uvedl 
Zdeňka Skřipského. 

Nejlepší fotbalista loňského roku byl vyhlášen na slavnostním večeru v boskovickém skleníku

Trofeje obhájili Jan Tr  lek a Kateřina Zoubková

Fotbalista roku 2013
1. Jan Tr  lek, FK Blansko
2. Mar  n Sehnal, SK Olympia Ráječko
3. Ondřej Španěl, FK Kunštát
4. Jakub Tenora, SK Olympia Ráječko
5. Mar  n Fadrný, FC Boskovice
6. Tomáš Zouhar, Kotvrdovice/Blansko
7. Jan Sehnal, SK Olympia Ráječko
8. Petr Gromský, Rudice/Blansko
9. Jiří Vorlický, Boskovice/Vilémovice
10. Marek Pernica, Blansko/Vilémovice
11. Antonín Preč, Boskovice/Kunštát 

Fotbalistka roku
Kateřina Zoubková (FK Kunštát/SK Olympia Ráječko)

Dorostenec 
Michal Zouhar (Šošůvka/FK Blansko)

Žák 
Lukáš Vorlický (FC Boskovice/FC Zbrojovka Brno)

Přípravka
Dominik Zouhar (Sokol Lipovec)

Trenér
Radek Sedláček (FK MKZ Rájec-Jestřebí)

Rozhodčí
Miroslav Nejezchleb (Rájec-Jestřebí)

Síň slávy
Zdeněk Skřipský (Rájec-Jestřebí)

Obhajoba. Král a královna okresních fotbalových trávníků se jmenují stejně jako loni Jan Tr  lek a Kateřina Zoubková.

Zpestření programu. Diváci zatleskali boskovické skupině Tancini.
 6x foto Bohumil Hlaváček

Síň slávy. Ocenění převzal z rukou Jiřího Tichého a Vladimíra Kristýna 
Zdeněk Skřipský.

Trenér roku. Radku Sedláčkovi pogratuloval i Karel Jarůšek.

Rozhodčí roku. Titul obhájil Miroslav Nejezchleb.

Dorostenec roku. Poděkování hlasujícím přednesl Michal Zouhar z FK 
Blansko.



PRODEJ
Prodám CRT televizor Astra 

v bezvadném stavu, obrazovka 51 
cm, dálk. ovládání, r. v. 2008, cena 
500 Kč, Letovice. Po dohodě přive-
zu. Tel.: 774 333 592.

Prodám krbová kamna s tepel-
ným výkonem 5 kw, tři sezony 
používaná, cena 4 200 korun. Tel.: 
775 190 242.

Nabízím poslední loňský kva-
litní med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120 Kč/
kg, po 5 kg. Po domluvě dove-
zu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473.

KOUPĚ
Koupím staré rybářské vyba-

vení, pruty, navijáky a ostatní. Pro-
sím volejte na tel.: 724 617 393.

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

Koupím staré hrací karty. Vy-
kládací karty, staré mariášové karty. 
Nemusí být jen české. Nemusí být 
ani kompletní, bez krabičky - ne-
vadí. Pokud možno opravdu starší 
kusy (případně s kolkem). Nabíd-
něte cenu. Prosím, zašlete mi foto 
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, zpravodajství: Jaroslav Oldřich 
(oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Pronajmu prodejnu 
potravin v obci Buková.

Možno i jako výrobní 
prostory podlahová 

plocha cca 300 metrů 
čtv. kontakt: vn@

czech-credit.cz
606 657 185

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

PŮJČKY

739 443 544

Letní tábory u koní 2014

775 760 080

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

� bundy ��halenky
��mikiny ��

��svetry ��boty
�� ��

��kalhoty � a jiné

 
Sokolovna, 9.30-16.00 hod.

Další akce 
Sokolovna, 9.30-16.00 hod.

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

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

Akce VICHY sleva při nákupu kosme  ky 300-500 Kč

Pla   celý únor

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

Homeopa  cká poradna MUDr. Alexander Fesík

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

�

:
�

�

�

�

�

�

:

�

�

�

�

MTM Tech, s.r.o.

Hledáme šikovné obchodní-
ky  i celé týmy pro nový je-
dinečný projekt v celé ČR. 
Zkušenosti v energiích vítá-
ny, nejsou podmínkou. V pří-
padě zájmu pište na e-mail 
asistentka21@gmail.com.

Dostali jste se  
do svízelné  
finanční situace? 
Nestíháte splácet svoje 
finanční závazky? 
Hrozí Vám exekuce? 
Svěřte se odborníkům 
na soudní oddlužení! 
 
Volejte č. 604 513 019 nebo mailujte na adresu: 
oddluztemne@gmail.com ● zachraňte svůj majetek ● snižte si 
splátky ● využijte soudní odpuštění dluhů až o 70%! 

Pizzeria Venezia Boskovice
PŘIJME 

KUCHAŘE NEBO PIZZAŘE
info: 777 804 177

audioprodukt@iol.cz

karet (počet) na mail: tamosh@
seznam.cz.

Hledáme domek se zahradou v 
Olomučanech nebo v okolí - Kle-
pačov, Olešná, Hořice apod. Dům 

může být i v hor-
ším stavu. Tel.: 
728 853 947. 

Koupím sta-
ré pohlednice do 
roku 1950, dále vy-
znamenání, řády - i 
socialistické Tele-
fon: 608 420 808.

Koupím rodin-
ný dům v Bosko-
vicích nebo okolí 
Boskovic. Tel.: 
720 358 721.

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

Koupím  pše-
nici, ječmen, tri-
ticale, kukuřici a 

krmnou řepu. Tel.: 723 830 686.

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v Blan-

sku. Tel.: 773 453 628.

SEZNÁMENÍ
Hledám příjemnou ženu, ne-

kuřačku kolem 36let k trvalému 
vztahu naplněný láskou a důvěrou . 
Pokud by ti později nevadilo bydlet 
v rodinném domku na vesnici  budu 
se  těšit na sms na tel. 775047086.

RŮZNÉ
V okolí Jiráskové ulice v Blan-

sku se v prosinci ztratil černý kas-
trovaný kocourek. Za jakoukoliv 
zprávu o kocourkovi je připravena 
odměna. Tel.: 602 578 852 nebo e-
mail animoja@seznam.cz. KONTAKT:

�  M: 737 925 064

TRÁPÍ VÁS DLUHY NEBO EXEKUCE?
P   V  ?

POT EBU ETE PO OC ?

Nabízíme elektronické zpracování návrhu na 
�
�

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399 inzerce@zrcadlo.net
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S  Na domácím ledě se hráčům Blanska i Boskovic dařilo

Boj o play off pokračuje

Boskovice – Brumov 5:4.  Foto adam.sBoskovice – Brumov 5:4.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Domá-
cí prostředí hokejovým celkům 
z našeho regionu v krajské lize 
o minulém víkendu svědčilo, při-
psaly si plný bodový zisk. Tuto 
sobotu již Boskovičtí narazili ve 
Velkém Meziříčí. Dynamiters ve 
Šternberku těsně prohráli.

Dynamiters Blansko HK – 
HC Velká Bíteš 2:1 (0:0, 1:1, 
1:0), Skácel, Látal.

Perný boj o body se rozhodl až 
v poslední třetině, tradiční rival 
zlobil. V první třetině brankáři 
nekapitulovali ani na jedné straně, 
ve druhé tomu už tak bylo jinak, 
když tahali puk ze sítě každý jed-
nou po přesilovkách. Rozhodnutí 
přišlo v poslední dvacetiminu-
tovce z hokejky matadora Látala. 
Hosté již nedokázali na jeho gól 
najít odpověď a dostat utkání as-
poň do remízové koncovky. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Brumov-Bylnice 5:4 (2:0, 1:2, 
2:2), Mráz 3, Karný, Zvolánek. 

Hosté se netajili snahou odvézt 

Z  

Stolní tenisté pokračovali ve 
svých republikových a krajských 
mistrovských soutěžích. Zatímco 
blanenské ženy vybojovaly cenný 
bod s lídrem, muži v Ostravě nara-
zili a svému soupeři museli přene-
chat vedoucí místo v druholigové 
tabulce.

1. liga ženy: KST GMC Blansko 
– Slovan Bohnice 5:5. Body: Sle-
záková 3, Ševčíková, Jirůšková 1. 

Proti vedoucímu celku tabul-
ky se domácím vůbec nepovedl 
vstup do utkání. Ševčíková se 
Slezákovou prohrály úvodní čtyř-
hru 10:12 v pátém setu a když své 
úvodní zápasy prohrála i Jirůško-
vá se Ševčíkovou, nevypadalo to 
s domácími vůbec dobře. Naštěs-
tí se ve výborné formě předvedla 
Stanislava Slezáková, která doká-
zala vyhrát všechna svoje utkání 
a v celém zápase ztratila pouze 
jediný set. Nejdříve korigovala 
stav utkání na 1:3 a za stavu 1:5 
hladkou výhrou nad hostující 
Běhalovou zavelela k nevídané 
stíhací jízdě domácích hráček, kte-
rá vedla až k dosažení velmi cenné 
remízy.

KST GMC Blansko – SKS 
Děčín 9:1. Body: Ševčíková 3,5, 
Slezáková 3, Jirůšková 2,5. 

Hosté přijeli k utkání pouze se 
dvěma hráčkami což v podstatě 
rozhodlo o osudu utkání.

Domácí hráčky povzbuzeny 
vydřenou remízou s Bohnicemi 
nedaly Děčínu vůbec žádnou šan-
ci pomýšlet na nějaký přijatelný 
výsledek. 
 1. Bohnice 14 11 2 1 0 98:42 38
 2. Hodonín B 14 10 2 2 0 97:43 36
 3. Havířov 14 9 2 3 0 91:49 34
 4. Vlašim B 14 9 1 4 0 86:54 33
 5. Hradec B 14 8 2 4 0 82:58 32
 6. MS Brno 14 8 0 6 0 79:61 30
 7. Blansko 14 6 4 4 0 84:56 30
 8. Děčín 14 6 0 8 0 60:80 26
 9. El Nino 14 5 1 8 0 65:75 25
 10. Slavoj B 14 2 2 10 0 41:99 20
 11. Jihlava 14 1 0 13 0 30:110 16
 12. Ústí n. O. 14 0 2 12 0 27:113 16

2. liga muži: KST Ostrava C – 
KST Blansko 10:4. Body: Dudík 
2, Čák, Svoboda 1. 

Přímý souboj o první příčku 
vyšel mnohem lépe domácímu 
celku, který nastoupil v nejsilnější 
možné sestavě, tedy i s mládež-
nickým reprezentantem Klosem. 
Blansko prohrálo obě úvodní čtyř-
hry a od té doby nebylo schopno 
velmi dobře připravenému soupeři 
klást větší odpor. 

Siko Orlová B – KST Blansko 
4:10. Body: Dudík 3,5, Přikryl 
Aleš, Svoboda 2,5, Čák 1,5. 

Z nepříjemné porážky v Ostravě 
se dokázalo Blansko naštěstí rych-
le otřepat a vybojovalo povinné 
vítězství v Orlové. 
 1. Ostrava C 14 13 0 1 0 137:53 40
 2. Zlín 14 12 1 1 0 134:71 39
 3. Blansko 14 12 0 2 0 132:60 38
 4. Hostinné 14 9 1 4 0 120:83 33
 5. Jeseník 14 7 1 6 0 102:96 29
 6. Havířov C 14 6 2 6 0 99:106 28
 7. MS Brno C 14 7 0 7 0 91:113 28
 8. Orlová B 14 5 3 5 1 99:108 26
 9. MS Brno B 14 5 1 8 0 110:108 25
 10. Čechovice 14 2 1 11 0 77:129 19
 11. Pardubice 14 1 0 13 0 51:136 16
 12. Vsetín 14 0 0 14 0 51:140 14

3. liga muži: KST Blansko B 
– Baník Mikulčice 10:6. Body: 
Veselý 3,5, Mikula, Kvíčala D. 
2,5, Kvíčala J. 1,5. KST Blansko 
B – SKST Hodonín B 10:6. Body: 
Veselý 4,5, Mikula 2,5, Kvíčala J., 
Kvíčala D. 1,5.

Ani jedna prohraná čtyřhra 
a neomylný Lukáš Veselý, to byly 
hlavní příčiny dvou důležitých 
vítězství blanenského B-týmu 

v boji o zachování 3.ligy. Blansko 
se tak posunulo již na 9. místo, ale 
jen pouhý bod ztrácí na pátý Tiš-
nov.
 1. Sokol I 14 12 1 1 0 136:78 39
 2. Borová 14 12 0 2 0 136:71 38
 3. Znojmo 14 11 2 1 0 135:103 38
 4. Lanžhot 14 7 1 6 0 108:99 29
 5. Tišnov 14 4 4 6 0 118:112 26
 6. Mikulčice 14 3 6 5 0 115:119 26
 7. Žďár 14 4 4 6 0 108:115 26
 8. Hodonín B 14 4 4 6 0 114:122 26
 9. Blansko B 14 5 1 8 0 93:122 25
 10. Studená 14 3 2 9 0 111:131 22
 11. Slatina 14 3 1 10 0 74:130 21
 12. MS Brno D 14 2 2 10 0 83:129 20

KS I: TJ Sokol Vracov B – STK 
Zbraslavec 6:10. Body: Křepela 
R. 4,5, Křepela L. 2,5, Bezděk 2, 
Těžký 1. TJ Slovan Hodonín B – 
STK Zbraslavec 9:9. Body: Bez-
děk 4,5, Křepela R. 2, Těžký 1,5, 
Křepela L. 1.

Do prvního utkání se hostům 
vstup vydařil, když po první sérii 
dvouher vedli 4:2. Toto vedení se 
Zbraslaveckým dařilo udržovat 
i v dalším průběhu. Bylo to přede-
vším zásluhou výborného výkonu 
jedničky týmu Radima Křepely, 
který ani jednou neprohrál. A když 
se bodově činili i ostatní hráči 

týmu, dotáhli hosté utkání k výhře, 
čímž oplatili Vracovu B domácí 
porážku z úvodu sezóny. 

Ani ve druhém případě nemo-
hl Zbraslavec čekat jednoduché 
utkání. To se potvrzovalo hned 
od začátku. Domácí Hodonín B 
po polovině odehraných dvou-
her vedl 6:4 a po jejich třetí sérii 
dokonce 9:5. Zbraslavečtí tento-
krát prohráli většinu pětisetových 
duelů. Jejich poměr byl nakonec 
7:3 ve prospěch domácích, když 
tento stav upravili hosté až dvěma 
výhrami v poslední sérii. Během 
ní se stal malý zázrak. Nejprve 
vyhrál tentokrát se trápící Radim 
Křepela. Poté si v pětisetovém 
duelu dvou dosud neporažených 
hráčů vzpomněl na své lepší časy 
Bezděk a porazil i posledního 
domácího hráče Mikesku. Dva 
zbývající body, své první v utkání, 
získali L.Křepela a Těžký. Zbra-
slavečtí tak zvládli mimořádně 
těžkou situaci a cennou remízou 
uzavřeli svůj úspěšný víkendový 
účet. 
 1. MS Brno E 14 12 0 2 0 135:81 50
 2. Ivančice 14 11 2 1 0 132:82 49
 3. Únanov 14 9 1 4 0 127:92 42
 4. Vracov B 14 7 2 5 0 122:104 37
 5. Sokol I C 14 6 4 4 0 115:110 36
 6. Zbraslavec 14 5 6 3 0 120:103 35
 7. Lanžhot B 14 6 2 6 0 105:111 34
 8. M. Prusy 14 5 2 7 0 100:99 31
 9. Hodonín B 14 4 3 7 0 104:113 29
 10. Dubňany 14 3 3 8 0 94:123 26
 11. Hlubočany 14 1 2 11 0 61:135 19
 12. Řeznovice B 14 0 3 11 0 75:137 17

KS II B: Zbraslavec B – Sokol 
Moravské Knínice 10:7, Illek 3, 
Krása ml., Krása st. 3, Švancara 1. 
SK Slatina Brno D – Zbraslavec B 
10:0. TJ Vysočany – KST Blansko 
C 2:10. 

TJ Šošůvka – KST Blansko C 
2:10. SK Slatina Brno D – Orel 
Boskovice 10:1. TJ Šošůvka –SK 
Kuřim 6:10. Sokol Moravské Kní-
nice – Orel Boskovice 10:5. TJ 
Vysočany – SK Kuřim 1:10. 
 1. Slatina D 14 14 0 0 0 140:33 56
 2. Blansko C 14 12 0 2 0 127:47 50
 3. Mokrá 14 11 1 2 0 126:67 48
 4. Komořany 14 11 1 2 0 132:59 48
 5. Kuřim 14 8 0 6 0 101:96 38
 6. M. Knínice 14 6 1 7 0 100:108 33
 7. Otnice B 14 5 1 8 0 86:114 30
 8. Boskovice 14 4 0 10 0 82:118 26
 9. Šošůvka 14 4 0 10 0 73:124 26
 10. Zbraslavec B 14 4 0 10 0 72:130 26
 11. Hlubočany B 14 3 0 11 0 69:122 23
 12. Vysočany 14 0 0 14 0 50:140 14

 (bh, vor, jkr)

Stanislava Slezáková.  Bohumil HlaváčekStanislava Slezáková.  Bohumil Hlaváček

Brno - Tradiční srovnáva-
cí závody nejmladšího žactva 
Brněnský tučňáček pořádal po oba 
minulé víkendové dny plavecký 
oddíl Kometa Brno. Závody jsou 
určené nejmenším plavcům od 
osmi do deseti let, kteří tak mají 
možnost každoročně okusit své 
první velké mezinárodní plavec-
ké závody. 

Letos se do pětadvacetimetro-
vého bazénu na Lesné ponořilo 
na tři sta padesát plavců nejen 
z České republiky, ale i z Maďar-
ska, Polska a Slovenska. V bar-
vách blanenského oddílu se zde 
pod vedením trenérky Dagmar 
Kuncové představili devítiletí 
plavci Anna Kučerová, Eliš-
ka Hlaváčková, Jakub Bartošík 

a desetiletá Eliška Brandýská. 
Kategorie osmi a devítiletých 
bojovala o medaile na pěta-
dvacetimetrových tratích. Pro 
desetileté byly připraveny již 
delší - padesátimetrové tratě. Na 
startu jednotlivých disciplín se 
představilo mnohdy až osmdesát 
závodníků. 

Na medaile v tak velké kon-

kurenci blanenští ambice sice 
neměli, ale přesto od nich nebyli 
daleko. Anna Kučerová dopla-
vala čtvrtá na pětadvacet metrů 
motýlek a osmá v disciplíně dva-
cet pět metrů kraul. Jakub Bar-
tošík se svými výkony na pěta-
dvacet metrů znak a kraul zapsal 
do výsledkové listiny na deváté 
a desáté místo.  (vv)

Brněnského tučňáčka blanenš   plavci nevylovili

si nějaký ten bodík. Již v první 
třetině ale poznali, že to nebude 
tak jednoduché, když dvakrát 
skóroval Mráz. Hned v úvodu 
druhé části hry však přišlo snížení 
z hole Antonoviče a ve 25. minutě 
vyrovnání. Do vedení pak domá-
cí poslal zkompletováním hat-
tricku ve 40. minutě opět Mráz. 

V poslední dvacetiminutovce 
pak Minerva po trefách Karného 
a Zvolánka utekla na rozdíl tří 
branek. Brumov se ještě dotáhl na 
kontakt, na vyrovnání mu ale už 
došly síly. 

HHK Velké Meziříčí – SK 
Minerva Boskovice 6:3 (2:2, 1:0, 
3:1), Křesťan, Korvas, Skácel. 

Domácí vedli od druhé minu-
ty, během následujícíh sedmi 
minut ale Minerva otočila skóre 
ve svůj prospěch na 1:2. Meziříčí 
v poslední minutě první části hry 
srovnalo. Ve 30. minutě je Ště-
pánek poslal do vedení 3:2. Bos-
kovice se ještě vrátily do zápa-
su, když po Karného přihrávce 
vyrovnal v 51. minutě Skácel. To 
ale bylo z jejich strany vše. Dvě 
branky domácího Cihláře a šes-
tá na závěr z hole Křenka utká-
ní definitivně rozhodly o výhře 
domácích. 

HC TJ Šternberk – Dynami-
ters Blansko HK 4:3. Podrob-
nosti nehlášeny. 
  1.  Uničov  21  13  1  3  4  103:74  44 
  2.  Velká Bíteš  21  13  0  3  5  87:60  42 
  3.  Velké Meziříčí  20  13  0  2  5  92:64  41 
  4.  Kroměříž  20  10  5  0  5  98:84  40 
  5.  Šternberk  20  11  0  1  7  90:76  37 
  6.  Brumov  20  9  2  0  9  79:69  31 
  7.  Warrior Brno  20  9  1  1  9  81:57  30 
  8.  Blansko  20  7  3  2  8  79:76  29 
  9.  Boskovice  20  9  0  2  9  67:88  29 
  10.  Uh. Brod  19  6  2  1  10  59:75  23 
  11.  Uh. Ostroh  21  4  1  3  13  68:92  17 
  12.  Rosice  20  2  5  0  13  72:108  16 
  13.  Uh. Hradiště  20  3  1  3  13  72:124  14

hokej
OP: Letovice – Černá Hora 7:5 (5:1, 

1:2, 1:2), Sahaj 4, Kozák, Dvořák, Mlý-
nek – Jakubec 3, Poděbradský, Koblasa. 
HC Blansko – Adamov 7:5 (2:3, 2:1, 3:1), 
Ševčík, Snopek 2, Hoffman, Dobiášek, 
Mikulášek – Knotek 2, Kolenáč, Kilián, 
Bureš. Rájec-Jestřebí – Březina 7:1 (2:0, 
4:1, 1:0), Bílý 3, Kuběna Jaromír 2, Fran-
tel R., Frantel E. – Drahovzal. Adamov – 
Rájec-Jestřebí 4:10 (0:0, 3:7, 1:3), Milfait 
2, Knotek, Kilián – Hertl, Klimeš, Bílý 2, 
Šváb, Odehnal, Kuběna Jar., Lemon. Dyna-
miters B – HC Blansko 3:2 (0:0, 1:0, 2:2), 
Jílek, Martínek D, Martínek L. – Dobiášek, 
Krejčíř. Sloup – Letovice 5:6 (3:1, 0:1, 2:4), 
Šváb 2, Zouhar, Sehnal, Hrazdíra – Sahaj, 
Ševčík, Mlýnek, Hrabálek, Kozák, Tlamka. 
Černá Hora – Hrušky 2:1, nehl.
  1.  Dynamiters B  12  10  2  0  0  0  84:23  34
  2.  Rájec  12  9  0  0  2  1  80:36  29
  3.  Adamov  13  6  2  0  0  5  55:53  22
  4.  HC Blansko  12  6  0  0  0  6  52:47  18
  5.  Letovice  13  6  0  0  0  7  70:77  18
  6.  Hrušky  12  5  0  0  1  6  41:50  16
  7.  Březina  12  4  0  0  0  8  43:67  12
  8.  Černá Hora  10  3  0  0  0  7  24:48  9
  9.  Sloup  10  0  0  0  1  9  30:77  1

kuželky
1. liga ženy: KK Zábřeh – KK Blansko 

4:4 (3185:3217), Ševčíková 536, Nevřivová 
465, Daňková 526, Musilová Z. 591, Kalo-
vá 553, Lahodová 516. 
  1.  Slavia  14  10  1  3  72,0:40,0  21
  2.  Val. Meziříčí  14  10  1  3  70,5:41,5  21
  3.  Blansko  14  9  1  4  68,0:44,0  19
  4.  Zlín  14  8  2  4  62,0:50,0  18
  5.  Přerov  14  7  0  7  60,0:52,0  14
  6.  Duchcov  14  6  2  6  55,0:57,0  14
  7.  Zábřeh  14  6  2  6  51,0:61,0  14
  8.  Náchod  14  5  1  8  52,0:60,0  11
  9.  Konstruktiva  14  5  1  8  48,5:63,5  11
  10.  Jičín  14  5  0  9  48,5:63,5  10
  11.  Husovice  14  3  3  8  44,5:67,5  9
  12.  Spořice  14  2  2  10  40,0:72,0  6

2. liga muži: KK Zábřeh – KK Blansko 
6:2 (3243:3176), Němec 506, Hrdlička 535, 
Flek J. 551, Hédl 507, Flek M. 517, Pro-
cházka 560.
  1.  Olomouc  14  11  2  1  79,0:33,0  24
  2.  Vyškov  14  10  3  1  74,5:37,5  23
  3.  Hořice  14  8  2  4  63,0:49,0  18
  4.  Zábřeh  14  8  0  6  59,0:53,0  16
  5.  Vracov  14  7  2  5  58,0:54,0  16
  6.  Blansko  14  6  2  6  60,5:51,5  14
  7.  Č. Kostelec  14  6  1  7  55,0:57,0  13
  8.  Rosice  14  5  3  6  55,0:57,0  13
  9.  Opava  14  5  1  8  48,0:64,0  11
  10.  Prostějov  14  5  0  9  48,5:63,5  10
  11.  Č. Třebová  14  2  1  11  37,5:74,5  5
  12.  H. Benešov  14  1  3  10  34,0:78,0  5

3. liga muži: TJ Podlužan Prušánky – 
KK Blansko B 6:2 (3284:3126), Novotný 
516, Musil 532, Pliska 489, Michálek 489, 
Kolařík 537, Flek R. 563.
  1.  Husovice B  14  10  2  2  70,5:41,5  22
  2.  Kamenice  14  10  1  3  76,0:36,0  21
  3.  Dubňany  14  9  2  3  68,5:43,5  20
  4.  Ratíškovice  14  8  1  5  64,0:48,0  17
  5.  Dačice B  14  8  0  6  56,5:55,5  16
  6.  MS Brno B  14  6  1  7  58,5:53,5  13
  7.  Prušánky  14  5  2  7  49,0:63,0  12
  8.  Zlín  14  4  3  7  48,5:63,5  11
  9.  Mistřín  14  4  2  8  46,0:66,0  10
  10.  Blansko B  14  5  0  9  45,0:67,0  10
  11.  Třebíč  14  4  1  9  49,5:62,5  9
  12.  Jihlava  14  3  1  10  40,0:72,0  7 

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČBE A – A je to 1323:1349, Špidla 282, 
Nesrsta 278 - Souček 288, Stejskalová 288. 
ITAB – VVR B 1348:1304, Musil 281, 
Nesvadba 273 - Stojkovič O. 283, Stojkovič 
T. 281. VVR B - ČBE A 1206:1289, Semrád 
J. 261, Semrád M. a Černoch oba 237 - Šváb 
285, Pola 272. Catering – Kuželkáři VB 
Leasing 1219:1295, Volf D. 261, Kocou-
rek a Skoupý oba 254 - Nezval 271, Malits 
A. 267. A je to – KSK 1290:1268, Souček 
275, Brtníček a Stejskalová oba 268 - Kolář 
279, Neubauer 260. VVR A – ČKD Holding 
1273:1224, Stloukal 272, Flek 267 - Gruber 
271, Kučera 252. Rapid – ITAB 1235:1319, 
Charvát 291, Hrazdíra 258 - Buchta 287, 
Musil 266.
  1.  A je to  11  9  0  2  1321,09  18
  2.  VVR A  10  7  0  3  1290,60  14
  3.  ITAB  11  7  0  4  1284,64  14
  4.  Catering  10  6  0  4  1305,70  12
  5.  VB Leasing  11  6  0  5  1304,91  12
  6.  ČBE A  11  6  0  5  1287,36  12
  7.  VVR B  11  5  0  6  1261,55  10
  8.  ČKD Holding  10  4  0  6  1288,30  8
  9.  KSK  10  3  0  7  1253,30  6
  10.  Rapid  11  0  0  11  1212,00  0

1. liga: JEZAT – VMS 1235:1228, 
Beneš 267, Paul 262 - Starý K. 270, Nejez-
chleb 264. ČKD Turbo Technics – BODOS 
1221:1200, Bašný 262, Motl 258 - Rych-
tařík 260, Závodník 250. Kadeřnictví ES 
– Orel 1263:1164, Suchý 276, Král 256 
- Šoba 263, Hének 260. Blanzek – Stavba 
krbů 1232:1289, Grim 282, Uhlíř 253 - Kli-
meš 276, Ošlejšek 262. Hasiči – Koloniál 
1160:1146, Opluštil 248, Kleveta 232 - 
Bouda 252, Šlajch 252.
  1.  Kadeřnictví  10  8  0  2  1274,90  16
  2.  Stavba krbů  11  8  0  3  1272,91  16
  3.  BODOS  11  8  0  3  1264,09  16
  4.  Blanzek  11  7  0  4  1257,09  14
  5.  Orel  11  6  0  5  1231,09  12
  6.  Turbo Technics  11  6  0  5  1215,00  12
  7.  VMS Serbousek  10  4  0  6  1247,90  8
  8.  JEZAT  11  4  0  7  1227,64  8
  9.  Koloniál  11  2  0  9  1189,64  4
  10.  Hasiči  11  1  0  10  1131,64  2

2. liga: Lachtani – Profi  Weld 1061:1156 
Doskočil 224, Bernard 222 - Králová 248, 
Mátl 237. JMP – AKK 1229:1231, Podrab-
ský 277, Petlach 252 - Barša 272, Šíbl 262. 
ČBE B – Relax Club 1167:1125, Skoták 
250, Troubil 242 - Polák M. 270, Bartošík 
238. Eko System – Nemocnice 1148:1191, 
Zouhar P. 248, Maláčová 238 - Zavadil 
270, Navrátil 245. Relax Club – Lachtani 
1101:1132, Staněk 256, Polák M. 221 - Ber-
nard 249, Holcner 228. AKK – Eko System 
1252:1154, Barša 262, Daněk 253 - Ďugoš 
247, Zouhar M. 235.
  1.  AKK  12  11  0  1  1221,17  22
  2.  Profi  Weld  11  8  0  3  1181,55  16
  3.  EKO Systém  11  7  0  4  1167,45  14
  4.  Nemocnice  11  5  0  6  1196,91  10
  5.  JMP RC  10  5  0  5  1186,50  10
  6.  Relax Club  12  3  0  9  1114,08  6
  7.  ČBE B  9  3  0  6  1095,89  6
  8.  Lachtani  12  2  0  10  1081,75  4

stolní tenis
RP I: Voděrady – Zbraslavec C 5:13. 

Rohozec – Boskovice B 8:10. Jestřebí – Rá-
jec 2:16. Bořitov – Křetín 7:11. Křetín B – 
Svitávka 6:12. Blansko D – Žďárná 9:9.
  1.  Svitávka  11  8  1  2  0  124:74  36
  2.  Ždárná  11  7  2  2  0  112:86  34
  3.  Voděrady  11  7  1  3  0  117:81  33

  4.  Křetín  11  7  1  3  0  109:89  33
  5.  Rájec  11  7  1  3  0  123:75  33
  6.  Zbraslavec C  11  5  1  5  0  95:103  27
  7.  Blansko D  11  4  3  4  0  102:96  26
  8.  Křetín B  11  4  0  7  0  91:107  23
  9.  Rájec  11  3  2  6  0  80:118  22
  10.  Boskovice B  11  3  2  6  0  95:103  22
  11.  Rohozec  11  1  2  8  0  73:125  16
  12.  Bořitov  11  1  2  8  0  67:131  16

RP II: Olešnice – Voděrady B 15:3. 
Brumov – Šošůvka B 10:8. Rudice – Vese-
lice 11:7. Letovice – Adamov 9:9. Rájec 
B – Boskovice C 14: 4. Němčice – Kunštát 
12:6.
  1.  Němčice  11  9  2  0  0  137:61  40
  2.  Olešnice  11  8  2  1  0  123:75  37
  3.  Šošůvka B  11  8  0  3  0  118:80  35
  4.  Veselice  11  6  3  2  0  114:84  32
  5.  Brumov  11  6  0  5  0  99:99  29
  6.  Rudice  11  5  2  4  0  106:92  28
  7.  Kunštát  11  5  2  4  0  100:98  28
  8.  Boskovice C  11  4  1  6  0  98:100  24
  9.  Letovice  11  2  2  7  0  84:114  19
  10.  Rájec B  11  2  2  7  0  87:111  19
  11.  Adamov  11  0  4  7  0  70:128  15
  12.  Voděrady B  11  1  0  10  0  52:146  14

RP III: Vanovice – Okrouhlá 15:3. Kun-
štát B – Borotín 10:8. Svitávka B – Křetín C 
7:11. Rohozec B – Petrovice 4:14. Petrovice 
B – Vysočany B 5:13. Šošůvka C – Žďárná 
B 7:11.
  1.  Vanovice  11  10  1  0  0  143:55  42
  2.  Vysočany B  11  8  0  3  0  119:79  35
  3.  Borotín  11  7  1  3  0  118:80  33
  4.  Ždárná B  11  6  1  4  0  105:93  30
  5.  Křetín C  11  6  1  4  0  101:97  30
  6.  Petrovice  11  6  0  5  0  108:90  29
  7.  Kunštát B  11  5  1  5  0  91:107  27
  8.  Okrouhlá  11  4  2  5  0  84:114  25
  9.  Petrovice B  11  4  0  7  0  89:109  23
  10.  Svitávka B  11  3  1  7  0  84:114  21
  11.  Šošůvka C  11  2  1  8  0  80:118  18
  12.  Rohozec B  11  0  1  10  0  66:132  12

RP IV: Veselice B – Žďárná C 16:2. 
Olešnice B – Němčice B 5:13. Velenov – 
Rájec C 6:12. Křetín D – Kuničky 11:7. 
Zbraslavec D – Vanovice B 8:10. Rohozec 
C – Vysočany C 11:7. 
  1.  Vysočany C  11  10  0  1  0  133:65  41
  2.  Rájec C  11  8  0  3  0  130:68  35
  3.  Křetín D  11  6  1  4  0  98:100  30
  4.  Veselice B  11  6  0  5  0  101:97  29
  5.  Olešnice B  11  6  0  5  0  103:95  29
  6.  Němčice B  11  5  2  4  0  106:92  28
  7.  Velenov  11  5  1  5  0  106:92  27
  8.  Rohozec C  11  5  1  5  0  104:94  27
  9.  Vanovice B  11  4  1  6  0  93:105  24
  10.  Kuničky  11  3  1  7  0  89:109  21
  11.  Zbraslavec D  11  3  1  7  0  97:101  21
  12.  Ždárná C  11  1  0  10  0  28:170  14

RS I: Petrovice C – Okrouhlá B 7:11. 
Orel Blansko – Vysočany D 17:1. Vísky – 
Lhota Rapotina 12:6. Letovice B – Bořitov 
B 11:7. Rájec D – Voděrady C 2:16. Bosko-
vice D – Kunštát C 3:15.
  1.  Orel  11  10  1  0  0  163:35  42
  2.  Okrouhlá B  11  7  2  2  0  124:74  34
  3.  Letovice B  11  7  2  2  0  118:80  34
  4.  Voděrady C  11  7  0  4  0  110:88  32
  5.  Bořitov B  11  6  1  4  0  114:84  30
  6.  Petrovice C  11  6  1  4  0  103:95  30
  7.  Vysočany D  11  5  0  6  0  74:124  26
  8.  Kunštát C  11  4  0  7  0  96:102  23
  9.  Lh. Rapotina  11  2  4  5  0  91:107  21
  10.  Vísky  11  3  0  8  0  86:112  20
  11.  Boskovice D  11  2  0  9  0  65:133  17
  12.  Rájec D  11  1  1  9  0  44:154  15

RS II A: Vanovice C – Brumov B 5:13. 
Kunštát D – Zbraslavec E 12:6. Olešni-
ce C – Jasinov 16:2. Kunice – Křetín E 
15:3.

  1.  Brumov B  11  10  0  1  0  136:62  41
  2.  Olešnice C  11  7  2  2  0  126:72  34
  3.  Kunštát D  11  7  1  3  0  129:69  33
  4.  Zbraslavec E  11  7  1  3  0  109:89  33
  5.  Kunice  11  6  0  5  0  104:94  29
  6.  Křetín E  11  2  1  8  0  59:139  18
  7.  Jasinov  11  1  1  9  0  75:123  15
  8.  Vanovice C  11  1  0  10  0  54:144  14

RS II B: Kunice B – Okrouhlá C 5:13. 
Brťov – Petrovice 18:0. Orel B – Šošůvka D 
7:11. Bořitov C – Velenov B 11:7.
  1.  Velenov B  11  10  0  1  0  144:54  41
  2.  Brťov  11  9  0  2  0  147:51  38
  3.  Bořitov C  11  9  0  2  0  129:69  38
  4.  Šošůvka D  11  7  0  4  0  109:89  32
  5.  Orel B  11  3  0  8  0  66:132  20
  6.  Okrouhlá C  11  3  0  8  0  74:124  20
  7.  Petrovice D  11  2  1  8  0  66:132  18
  8.  Kunice B  11  0  1  10  0  57:141  12

šachy
2. liga: ŠK Garde Lipovec – TJ FS 

Napajedla 6:2, Kratochvíl J., Kopřiva, Foj-
tík, Chládek V. 1, David, Bělík, Sekanina, 
Handl 0,5. 
  1.  Duras B  7  5  1  1  35,0  24  16
  2.  Lokomotiva B  7  4  2  1  33,0  21  14
  3.  MS Brno  7  4  2  1  29,5  15  14
  4.  Lipovec  7  4  1  2  30,0  14  13
  5.  Prušánky  7  4  1  2  27,5  17  13
  6.  Kroměříž B  7  4  0  3  29,0  18  12
  7.  Postoupky  7  3  1  3  27,5  14  10
  8.  Hustopeče  7  2  2  3  29,0  21  8
  9.  Staré Město B  7  2  2  3  27,5  18  8
  10.  Prostějov  7  2  1  4  25,5  14  7
  11.  Kuřim  7  0  3  4  22,0  8  3
  12.  Napajedla  7  0  0  7  20,5  9  0

KP I: ŠK Tetčice – Sokol Rudice 5,5:2,5, 
Rada, Hubený 1, Chloupek 0,5. TJ Spartak 
Adamov – Orel Ořechov 2,5:5,5, Píše 1, 
Handl, Kredl, Ševčík Leoš 0,5.
  1.  Lokomotiva C  6  6  0  0  31,5  22  18
  2.  Adamov  6  5  0  1  28,0  20  15
  3.  Ořechov  6  3  1  2  26,5  17  10
  4.  Vinohrady  6  3  1  2  25,5  17  10
  5.  Duras C 6  3  0  3  26,5  15  9
  6.  Veselí  6  2  2  2  25,0  17  8
  7.  Tetčice  6  2  2  2  22,5  15  8
  8.  Bystrc  6  2  1  3  21,5  11  7
  9.  TJ Znojmo  6  2  0  4  22,0  11  6
  10.  SPgŠ Znojmo  6  1  2  3  21,5  15  5
  11.  Vyškov  6  1  2  3  20,5  13  5
  12.  Rudice  6  0  1  5  17,0  8  1 

KP II: Lipovec C – Tišnov 1,5:6,5, 
Krejčí P. 1, Ševčík Miloš 0,5. Boskovice 
– Vyškov C 2,5:5,5. Dobeš, Ševčík Leoš, 
Boháček, Petr, Dvořáček 0,5. Lipovec B – 
Sloup 6,5:1,5, Chládek Vl., Mráz, Machek, 
Hloušek, Ševčík Luboš 1, Komprda, Flašar, 
Vavřínek 0,5 – Hampel, Špičák, Sedlák 0,5. 
Jevíčko – Blansko 5:3, Palaš, Senáši 1, Sai-
da, Polách 0,5. ŠK Brno 64 – Lipovec C 6:2, 
Krejčí P., Kunc, Ševčík Josef, Keprt 0,5. 
Blansko – Kuřim B 3,5:4,5, Moc M., Senáši 
1, Moc R., Slouka, Látal 0,5. Sloup – Jevíč-
ko 5:3, Hampel, Veselý, Špičák 1, Pokladník, 
Hudec, Baránek, Drochytka 0,5. Vyškov C – 
Lipovec B 2:6, Chládek Vl, Mráz, Vavřínek, 
Ševčík D. 1, Habina, Komprda, Flašar, Ma-
chek 0,5. Tišnov – Boskovice 4:4, Chloupek, 
Boháček, Petr 1, Ševčík L., Walletzký 0,5.
  1.  Lipovec B  7  7  0  0  38  21
  2.  Kuřim B  7  6  0  1  32,5  18
  3.  Boskovice  7  4  1  2  33  13
  4.  Tišnov  7  3  2  2  30  11
  5.  Vyškov C  7  3  1  3  29  10
  6.  ŠK Brno 64  7  3  0  4  30,5  9
  7.  Sloup  7  2  1  4  22,5  7
  8.  Blansko  7  2  0  5  25  6
  9.  Jevíčko  7  2  0  5  21,5  6
  10.  Lipovec C  7  0  1  6  18  1 
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AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 8 hod.: Příprava na školku, v 16 
hod.: Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko, cvičení pro prarodiče 
s vnoučátky.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Za dlouhých zimních večerů, vernisáž 
výstavy a ochutnávka zabijačkových specialit.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: Klavírní odpoledne.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: One Man Show: Miroslav Donu  l 
– Cestou necestou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 19.30 hod. Jack Ryan: V utajení.

středa 5. únorastředa 5. února
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: Karneval pro dě   v Dělnickém 
domě.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Velká nádhera.

čtvrtek 6. únoračtvrtek 6. února
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Mléčná a kojenecká výživa a nové 
produkty čajů od m-centra, odborná přednáška s diskuzí, v 17 hod.: 
Cvičení těhotných žen.
Blansko – Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD v 16 hod.: Slavnostní 
vyhlášení ankety Nejlepší sportovci města Blanska 2013.
Blansko – Senior Point v 19 hod.: Společné modlitby křesťanů města.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Pravidelné se-
tkání.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Krásno.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Doubravice v 18 hod. Riddick.

pátek 7. únorapátek 7. února
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Ježíš přišel vysvobodit za-
jaté, beseda.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Sousedský bál, hraje Kreyn. Host 
večera Laďa Kerndl.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: 10 x odpověz, soutěž.
Boskovice – Hudební klub Sklepy ve 20 hod.: Ty syčáci, koncert.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Ples Gymnázia Boskovice.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Jaroslav Švec – Fotoobrazy, 
vernisáž výstavy.
Ludíkov – Knihovna v 19 hod.: Posezení s Annou Kareninou, povídání 
o knize.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: Reprezentační ples Gymnázia 
a MŠ Rájec-Jestřebí.
Velké Opatovice – Hospoda Ho Jakubů ve 20 hod.: Malohanácká stov-
ka, dálkový pochod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Krásno.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Šebetov v 19.30 hod. Vejška.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tři mušketýři.

sobota 8. únorasobota 8. února
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 8.30 hod.: Bazárek jarního dět-
ského oblečení.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Rybářský bál, hraje Medium.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: II. Reprezentační ples klubu Uli-
ta.
Kř  ny – Zámek v 9 hod.: Druhé zámecké trhy, ručně vyráběné zboží, 
zabijačkové hody, prodej čerstvých, zdravých potravin.
Lysice – Sokolovna ve 20 hod.: Divadelní ples.
Lysice – Lidový dům ve 20 hod.: Motorkářský bál.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples, hraje Slza.
Valchov – Sokolovna ve 20 hod.: X. Myslivecký ples.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní ples, hraje Špunt.

Velké Opatovice – Hospoda Ho Jakubů v 6 až 10.30 hod.: Opatovské 
šmajd, tradiční pochod.
Velké Opatovice – Sokolovna v 15 hod.: Masopustní karneval.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Kdopak to zvo-
ní?, hrají velkoopatovič   ochotníci.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 hod.: Ples ČZS, hraje Domino.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. LEGO příběh. (3D)
Blansko ve 20 hod. Krásno.
Boskovice ve 14 hod. Ledové království.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.

neděle 9. únoraneděle 9. února
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 16 hod.: Poezie v obrazech, vernisáž 
výstavy mladých výtvarníků.
Velké Opatovice – Hospoda Ho Jakubů v 9 až 11 hod.: Oldův memoriál, 
turis  cký pochod.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. LEGO příběh. (3D)
Blansko ve 20 hod. Krásno.
Boskovice ve 14 hod. Ledové království.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.

pondělí 10. únorapondělí 10. února
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum od 14 do 18 hod.: Kavárnička.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 16.30 hod.: Valentýnské tvořeníčko 
pro nejmenší.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Nymfomanka, část II.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Něžné vlny.

úterý 11. únoraúterý 11. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Jiří Šlitr.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.05 hod.: Valentýnské odpoled-
ne.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Jeseníky, přednáška PhDr. Jo-
sefa Prose.
Letovice – Kulturní dům ve 13.30 hod.: Setkání Svazu tělesně pos  že-
ných Letovice spojené s prohlídkou Keramiky Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Já, Frankenstein. (3D)
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Něžné vlny.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Něžné vlny.

středa 12. únorastředa 12. února
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 15 hod.: Objevné tvoření.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Teplomilné peckoviny – broskve, 
meruňky a skořápkoviny, přednáška.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Mluví k nám bůh?, setkání 
nad Biblí.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hrajeme si.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: O chytré kmotře lišce, hraje divadlo 
Andromeda Praha.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Stromy v proměnách 
času, zahájení výstavy fotografi í Josefa Vařeky.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Clarus Kvartet, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Já, Frankenstein. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Špinavý trik.

čtvrtek 13. únoračtvrtek 13. února
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Víčkiáda, zábavní soutěž, 
v 15.30 hod.: O putovní pohár DDM Boskovice, seriál šachových tur-
najů.
Boskovice – Zimní stadion ve 14 hod.: Karneval na ledě.
Boskovice – Mateřské centrum v 16.15 hod.: Veselá anglič  na pro dě   
6-7 let.
Boskovice – Sál ZUŠ v 16.30 hod.: Žákovský koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Něžné vlny.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Koyaanisqatsi, Projekt 100.
Doubravice v 18 hod. Pravidla mlčení.

pátek 14. únorapátek 14. února
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 1. bigbeatový ples DDM Blansko.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: XVII. Rybářský ples.
Šebetov – Kulturním dům ve 20 hod.: Ples Farmy Šebetov.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh.
Boskovice v 19.30 hod. Valentýnská projekce: Životní šance.
Šebetov v 18 hod. Husi  .
Velké Opatovice v 19.30 hod. Vejška.

sobota 15. únorasobota 15. února
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 10 hod.: Městská zabijačka.
Blansko – Katolický dům v 15.30 hod.: Společná oslava svátků pro ro-
diny – Masopustní karneval a Bílý měsíc.
Boro  n – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Slza.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples základní školy.
Kořenec – Kulturní dům ve 20 hod.: Kořenecký bál s pochováváním 
basy, hraje Duo Pohoda.
Lysice – Lidový dům ve 20 hod.: Rybářský ples.
Olešnice – MC Hastrmánek v 15 hod.: Dětské malování.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Retro ples, jako hosté vystoupí 
ABBA revival a Boney M revival.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: 20. Rybářský bál MRS Rájec-Jestřebí.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 hod.: Šraňkovský ples, hraje ČT 2.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Frankenstein. (3D)

neděle 16. únoraneděle 16. února
AKCEAKCE

Boskovice – Kafe za rohem v 17 hod.: Mandolínový koncert, hraje 
Mar  n Krajíček a Karina Pavlů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Dědictví aneb Kurva se neříká.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Omalovánky.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Frankenstein. (3D)

pondělí 17. únorapondělí 17. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest od 7 hod.: Příměstský tábor o jarních prázdninách.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Prázdninové Čtení na pokračování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jack Ryan: V utajení.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Rivalové.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
4. 2. 1115-1600 1830-2100 1115-1600 1830-2100

Středa 
5. 2. 630-830 1200-1600 1730-1830

3 dráhy 1830-2100 1030-1600 1700-2100

Čtvrtek 
6. 2. 630-930 1200-1600 1830-2100 1100-1600 1830-2100

Pátek 
7. 2. 630-930 1200-1600 1830-2100 1030-1330 1430-1600 1700-2100

Sobota 
8. 2. 1100-1300 1600-2100 1100-1300 1600-2100

Neděle 
9. 2. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

 8. 2. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8  516 456 109
 9. 2. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 606
 15. 2. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046
 16. 2. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145  516 410 786

Služba je k dispozici od 8 do 13 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je 
služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 
111. Ve všední dny od 17 do 7 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin.

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost
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STŘEDNÍSTŘEDNÍ TĚŽKÉTĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ

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

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

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

Nabízíme pronájem garáže 
v ulici Ludvíka Vojtěcha 

v Boskovicích. 

Informace na telefonu 
774 408 399.

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

www.bbnreality.cz

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

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

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

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

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

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

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

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

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

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

www.dealer-renault.cz
Cena a nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2014 při financování Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní 

smlouvy. * Havarijní pojištění zdarma platí pro 1. rok financování, další roky je havarijní pojištění za zvýhodněnou sazbu 1,9 % s 5% spoluúčastí. Minimální 

délka financování je 24 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 

5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Mégane: spotřeba 

3,2–9,4 (l/100 km), emise CO
2
 90–159 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů 

vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889

NO

SPOTŘEBA 3,5 l/100 km  DOJEZD AŽ 1700  MULTIMÉDIA  S ONLINE PŘIPOJENÍM
FINANCOVÁNÍ ALL 4 MÉGANE  HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA*  BEZ POPLATKŮ

AutecoBS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, 
fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz
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