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Rájec-Jestřebí, Blansko - 
Potomci šlechtického rodu Salmů 
začali soudní boj o bývalou sýpku 
v Rájci-Jestřebí. Nelíbí se jim, že 
tamní zemědělská společnost Zera 
nemovitost prodala, přestože na 
ni vznesli restituční nárok. První 
stání u blanenského soudu minulý 
týden prohráli.

Trojice restituentů podala žalo-
bu na určení neplanosti vkladu. 
Napadli v ní převod bývalé sýpky 
z majetku bývalého zemědělské-
ho družstva v Rájci na společnost 
Zera Rájec-Jestřebí.

Blanenský okresní soud žalo-
bu zamítl. Podle soudkyně Aleny 
Šparlinkové byla předčasná. Není 
totiž jisté, jestli Salmové skutečně 
nemovitost v restituci dostanou 
zpět. „Soudem bylo shledáno, že 
nemají naléhavý právní zájem na 
požadovaném určení,“ vysvětlila 
soudkyně.

Proti rozsudku blanenského sou-
du se potomci rodu Salmů odvo-
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Záchrana mokřadu u Benešova začíná, 
práce si vyžádají miliony korun

Benešov - V nejbližších dnech 
začnou práce na záchraně chráně-
ného území Pavlovské mokřady 
u Benešova. Projekt, který má 
pomoci zadržet vodu v lokalitě, 
přijde na zhruba dvanáct milionů 
korun. Devadesát procent nákladů 
pomůže pokrýt dotace.

„Máme předané staveniště 
a v dohledné době by se mělo začít 
pracovat. Projekt obsahuje tři sta-
vební objekty. První je odbahnění 
stávajícího Červeného rybníka, 

Restituce rodu Salmů: 
soud zamítl žalobu

kde se vybuduje nová hráz a stavi-
dlo i s přepadem. Druhou stavbou 
bude vybudování nového dvou-
hektarového rybníka a v třetí fázi 
se bude jednat o vybudování tůní 
a koryta z Červeného rybníka,“ 
uvedl starosta Benešova Antonín 
Rus (BEZPP).

Nákladný projekt si vynutil 
úbytek spodní vody v mokřadu. 
Rašeliništní mechy začaly postup-
ně přerůstat normálními mechy 
a celá lokalita začínala zarůstat 
náletovými dřevinami. 

„Chceme lokalitu udržet ve stá-
vajícím stavu. Vegetují v ní rostli-
ny, které jsou vzácné nebo rostou 
jen na několika místech v repub-
lice. Bez zásahu by se v dohledné 

době ztratily. Ochranáři se snaží 
nálety postupně vyřezávat, ale 
jejich nárůst je značný, proto jsme 
se rozhodli pro celkovou revitali-
zaci území,“ popsal starosta.

Chráněné území Pavlovské 
mokřady leží z devadesáti procent 
na pozemcích Benešova. Luční 
porosty v pramenné oblasti říčky 
Bělé tvoří jedinečnou lokalitu raše-
liniště přechodového až vrchovišt-
ního typu v geomorfologickém cel-
ku Drahanské vrchoviny. Součástí 
vyhlášeného území je rybník zvaný 
„Červený“ a mělké tůňky vytvoře-
né po těžbě rašeliny. Na tato stano-
viště je vázána celá řada živočichů, 
především obojživelníků a plazů. 

 Pokračování na str. 2

Sjezdovka ve Valchově
Vedení Valchova 
má v plánu 
vybudovat 
moderní lyžařský 
areál.

Více na straně 2

Boskovická hala
Krajský úřad 
zrušil povolení 
na stavbu 
sportovní haly 
v Boskovicích.

Více na straně 3

Netradiční výuka
Škola ve Vískách 
rodičům dětí 
nabídne možnost 
domácího 
vzdělávání.

Více na straně 5

Vystoupení. Americký zpěvák a kytarista Chris Kazarian vystoupil v boskovickém Zámeckém skleníku. Poslu-
chačům nabídl jedinečnou atmosféru amerického soulu. Foto Vladimír Friš
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Blanensko a Boskovicko - 
Letošní Tříkrálová sbírka na Bla-
nensku a Boskovicku přinesla 
rekordní částku. Lidé na dobro-
činné účely koledníkům věnova-
li skoro milion a sedm set tisíc 
korun. Peníze charita použije na 
pomoc potřebným.

Do ulic, do domácností i fi rem 
se tentokrát vydalo na dvanáct set 
koledníků. Peníze vybírali prvních 
čtrnáct dnů v lednu do 396 zape-

četěných kasiček. Po sečtení orga-
nizátorům Tříkrálové sbírky vyšla 
suma 1 694 427 korun, což je asi 
o 114 tisíc korun více než minulý 
rok. Vybrané peníze poslouží na 
konkrétní projekty charity v regi-
onu.

„Výtěžek letošní Tříkrálové 
sbírky blanenská charita věnuje 
na krizové ubytování, na život 
zdravotně postiženým v přiroze-
ném prostředí, na podporu dobro-

volnického centra, na vzájemnou 
humanitární pomoc a na prázdni-
nové pobyty dětí,“ upřesnila Marie 
Sedláková z blanenské charity.

Minulý rok peníze z Tříkrálové 
sbírky na Blanensku a Boskovic-
ku posloužily například na pomoc 
rodinám s dětmi, které nemají 
prostředky na základní potravi-
ny a hygienické potřeby, nebo na 
provoz Linky důvěry a na pomoc 
seniorům a nemocným.  (moj)

Tříkrálová sbírka v regionu 
přinesla rekordní částku

Chris Kazarian v Boskovicích 
vyprodal Zámecký skleník

lali. „Restituce probíhá od roku 
1992. Přestože to zákon zakazuje, 
tak rájecké zemědělské družstvo 
majetek zatížený restitucí převed-
lo. Bývalou Sýpku pak Zera pro-
dala,“ uvedla právní zástupkyně 
Salmů Alena Kinclová.

Podle ředitele společnosti Zera 
Rájec Karla Provazníka bylo sýp-
ku v Rájci-Jestřebí nutné prodat. 
Nemovitost byla v havarijním 
stavu a hrozilo její zřícení. „Kdy-
bychom s ní nic nedělali, tak by 
spadla. Navíc, když se o prodeji 
rozhodovalo, nikde jsem neviděl, 
že by byla zatížená restitucí,“ 
podotkl Provazník.

Potomci rodu Salmů vedou 
ještě další soudní a úřední spory, 
které se týkají restituční kauzy. 
Loni na podzim částečně uspěli 
u Vrchního soudu v Olomouci se 
žalobou na ředitelku blanenského 
muzea Evu Nečasovou. Požado-
vali po ní omluvu za výroky, kte-
ré pronesla na adresu někdejšího 
majitele rájeckého panství Huga 
Salma. Ministerstvo vnitra se zase 

v současnosti už poněkolikáté 
zabývá otázkou československého 
občanství šlechtice, což je nutná 
podmínka pro navrácení majetku.

Salmové patřili k nejvýznamněj-
ším šlechtickým rodům na Mora-
vě. Na Blanensku vlastnili tisíce 
hektarů půdy a řadu nemovitostí 
včetně zámků v Blansku a Rájci 
nad Svitavou. Hugo Salm se už 
před válkou při sčítání přihlásil 
k německé národnosti a za druhé 
světové války k říšskoněmeckému 
občanství. Restituenti tvrdí, že tak 
učinil pod nátlakem.

Po válce Salm požádal o navrá-
cení československé občanství. 
Zemřel ale dříve, než úřady mohly 
jeho žádost rozhodnout. Krátce po 
své smrti pak obdržel pouze proza-
tímní osvědčení o zachování občan-
ství. V řízení pokračovalo po téměř 
šedesáti letech české ministerstvo 
vnitra. Udělení občanství Hugo 
Salmovi ale zatím pokaždé zamítlo. 
Potomkům šlechtického rodu už dří-
ve úřady vydaly několik set hektarů 
lesních pozemků na Blanensku.

V jedovnickém rybníku našli 
tělo mrtvého mladíka

Jedovnice - Jedovnice šokovalo tragické úmrtí čtyřiadvacetiletého 
mladíka. Jeho tělo bylo v neděli po ránu nalezeno v rybníku Dymák. 
Okolnosti případu prověřuje policie.

Nález těla byl hlášen v neděli před devátou dopoledne. Podle poli-
cie se jedná o čtyřiadvacetiletého mladíka z Jedovnic. Bližší informace 
k okolnostem jeho smrti zatím nezveřejnila. „Případ v současné době 
prověřujeme. Byla nařízena soudní pitva,“ uvedl mluvčí blanenské poli-
cie Petr Nečesánek. Tragický případ otřásl městysem. Podle informa-
cí Zrcadla byl mladík v době smrti zřejmě pod vlivem alkoholu. Jedna 
z verzí je tak nešťastná náhoda.

V krátké době se jedná už o druhé neštěstí v Jedovnicích. Na začátku 
loňského prosince byla v městysi zavražděna jedenapadesátiletá žena. 
Podezřelým z vraždy je její manžel René Lachman, který je od té doby 
na útěku.  (moj)

Boskovičtí 
rozhodují 
o tom, kde 

bude nové psí 
hřiště

Boskovice - Majitelé psů 
v Boskovicích budou mít k dis-
pozici speciální hřiště pro své 
čtyřnohé miláčky. Město je plá-
nuje vybudovat ještě v tomto 
volebním období. Obyvatel se 
teď ptá, kde by mělo vzniknout.

Lidé mohou hlasovat v anketě 
na městských webových strán-
kách. Pokud odpoví, že psí hřiště 
chtějí, měli by ještě přidat svůj 
názor na to, kde by mělo vznik-
nout.

„Psí hřiště musí být na pozem-
ku města, přednostně v sídlišt-
ních lokalitách, kde není dosta-
tek prostoru k venčení psů, ne na 
periferiích,“ podotkl mluvčí bos-
kovické radnice Jaroslav Parma 
s tím, že hlasovat lze do konce 
února.

Psí hřiště je prostor urče-
ný k venčení a pohybu psů bez 
vodítka. V oploceném prostoru 
by měly být hrací prvky pro psy, 
posezení pro majitele a také koše 
na exkrementy.

V současnosti mohou majitelé 
své psy volně venčit na místech, 
které přesně vymezuje vyhláška. 
Volný pohyb zvířat je povolen 
na části sídliště v Mánesově uli-
ci, na cestě podél Boskovického 
potoka v Bílkově ulici, dále na 
části sídliště Na Vyhlídce a mimo 
zastavěná území v místních čás-
tech.  (moj)
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Valchov - Vedení Valchova 
chce v letošním roce dokončit 
práce na strategickém dokumen-
tu obce, který nastíní vývoj obce 
v následujících deseti letech. 
V plánu je například výstavba 
lyžařského areálu s ubytováním a 
sociálním zázemím.

„Jedná se o střednědobý 
výhled, jak by obec měla vypadat, 
který zároveň ve většině případů 
slouží jako podklad pro získává-
ní dotací. Minulý plán skončil a 
v podstatě z něj máme všechno 
splněné. Na novém dokumentu 
pracujeme už rok a letos bychom 
ho chtěli dokončit. Ještě před 
schvalování přijde na řadu veřej-

né projednávání, kde se k němu 
bude moci každý z občanů vyjá-
dřit. Poté bude znovu zveřejněn, 
a následně schválen,“ uvedla sta-
rostka Valchova Jindřiška Brožo-
vá (BEZPP).

V dokumentu se mimo jiné 
počítá také s novým lyžařským 
areálem. S ním souvisí i další 
věci, jako ubytovací kapacity 
v podobě kvalitní turistické uby-
tovny se sociálním zařízení. Ta 
by se měla využívat i pro letní 
provoz nebo víkendové pobyty. 
Bude se muset také vytvořit záze-
mí pro lyžaře, restaurace nebo 
půjčovna sportovních pomůcek.

„Všechny tyto věci se dají 
budovat postupně v závislostech 
na fi nancích. Pokud k výstavbě 

dojde, budeme muset také zajis-
tit vodu na zasněžování. To by se 
dalo řešit novým rybníkem nebo 
jinou vodní nádrží. V současné 
době měníme územní plán, takže 
stavba lyžařského areálu určitě 
nebude otázka aktuálního voleb-
ního období,“ vysvětlila Brožo-
vá. 

V současné době na kopci, kde 
má vyrůst areál pro lyžaře, vlek 
není. Stráň má ale výborné před-
poklady, ve své horní části má 
parametry černé sjezdovky. Cel-
ková dráha by mohla být dlouhá 
až sedm set metrů. Uvažuje se o 
klasickém a dětském vleku.

Nový ski-areál ve Valchově je 
otázkou několika let. V nejbližší 
době by ale mohla začít přístav-

ba tamní sokolovny, ve které se 
bude nacházet jeviště. 

„Naše sokolovna je hodně 
využívaná pro kulturní účely, 
plesy, divadla... Rádi bychom 
v ní dělali koncerty nebo men-
ší hudební festivaly. A to se bez 
jeviště neobejdeme. Prostor na 
přístavbu je, papírově je všech-
no nachystané. Pokud se podaří 
sehnat dotace, tak by stavba moh-
la začít v letošním roce,“ doplnila 
starostka s tím, že přístavbou by 
zároveň vzniklo technické záze-
mí z venkovní strany sokolov-
ny, které by obsahovalo sociální 
zařízení pro venkovní akce a pro-
stor pro techniku a věci, které se 
používají na sousedním víceúče-
lovém hřišti.

Valchovští plánují, postavit 
moderní ski-areál

Malíř Miloslav Vybíhal vystavuje ve skleníku

RÁJEC-JESTŘEBÍ – Silně opilý muž ležel u kolejí. Výsledek decho-
vé zkoušky s hodnotou o pět setin přesahující tři a půl promile alkoho-
lu v dechu zaznamenal policejní tester hlídky, která byla v sobotu krátce 
před jedenáctou hodinou přivolána drážním personálem do Rájce-Jestře-
bí. Policisté zde nedaleko trati nalezli sedmadvacetiletého muže doslova 
paralyzovaného alkoholem. Jeho aktuální stav, kdy nebyl schopen žád-
ného pohybu či komunikace a dýchání výrazně omezovalo zvracení, jej 
zcela zjevně bezprostředně ohrožoval na životě. Proto následoval zásah 
zdravotníků a urgentní převoz do blanenské nemocnice. Hodnota proká-
zaná přístrojovou zkouškou, která stanovila míru opilcova ovlivnění alko-
holem, tak zaujala smutné prvenství mezi ostatními výsledky naměřenými 
policisty v blanenském okrese od začátku letošního roku.

REGION – Hlídky zkontrolovaly desítky řidičů. V noci ze soboty 
na neděli bylo možné na blanenských silnicích zaznamenat zvýšenou 
aktivitu policejních hlídek, které se v rámci dopravně bezpečnostní akce 
zaměřovaly zejména na kontroly vozidel a jejich šoférů. Během necelých 
šesti hodin policisté zastavili a zkontrolovali 184 vozidel. Šest drobnějších 
prohřešků bylo vyřešeno uložením blokových pokut. V dalších třech pří-
padech však kvůli pozitivním testům prokazujícím ovlivnění alkoholem 
či jinou návykovou látkou došlo i na přísnější postihy. Provinilcům byla 
zadržena jejich řidičská oprávnění a zakázána další jízda. Kvůli podezření, 
že se bude později vyhýbat řádnému objasnění věci, musela být jednomu 
z šoférů uložena i peněžitá kauce. Bezmála jeden a půl promile alkoholu 
v dechu pak odhalila provedená zkouška též u třiapadesátiletého cyklisty, 
který se rozsvícené červené stopce nevyhnul v Rájci-Jestřebí.

BLANSKO – Zloděj kradl ve školce. Škodu přesahující patnáct tisíc 
korun způsobil zloděj, který se vloupal do jedné z blanenských mateřských 
škol. Pachatel využil noci k tomu, aby nepozorovaně překonal oplocení 
školního pozemku. Následně v přízemí vypáčil okno, kterým pak vnikl do 
jedné ze tříd. Zde sebral z neuzamčené zásuvky několik stokorun. V míst-
nosti však již neobjevil nic hodnotného, co by si přivlastnil. Vydal se tedy 
do ředitelny. Když v kanceláři nenašel peníze, ukradl alespoň zánovní 
počítač. S kořistí pak z místa činu zmizel.

BLANSKO – Hledají svědky dopravní nehody. V sobotu 10. led-
na přibližně v 8 hodin ráno došlo nedaleko Průmyslové zóny Blansko – 
Vojánky, v prostoru křížení ulic Poříčí a Ericha Roučky, k dopravní neho-
dě. Dodávce Citroën Jumper červené barvy zde nedalo při odbočování 
přednost zatím neznámé vozidlo. Aby zabránil střetu, začal šofér dodávky 
prudce brzdit. V důsledku toho citroën smykem vyjel mimo vozovku a 
převrátil se na bok. Řidič neznámého vozidla, jehož jednání bylo zřejmě 
příčinou nehody, z místa kolize bez zastavení ujel. Silnice č. 374 je v rám-
ci Blanska frekventovanou komunikací, a proto policisté žádají případ-
né svědky o pomoc při objasnění nehodového děje. Jakékoliv informace 
týkající se případu, zejména pak ty, které dopomohou identifi kovat dosud 
neznámé vozidlo a jeho řidiče, je možné sdělit na tel. číslech 974 631 255, 
nebo 974 631 251, případně na tísňové lince 158.

OLEŠNICE – Řídil po vlivem drog. Policisté kontrolující v Olešnici 
vozidlo Seat Cordoba si všimli podezřelého chování jeho devětadvacetile-
tého řidiče. Jeho vzezření i chování naznačovalo, že do vozu nenastoupil 
střízlivý. Dechová zkouška požití alkoholu vyvrátila, proto přišel na řadu 
test zaměřený na konzumaci drog. Jeho výsledek odhalil ve vzorku pro-
vinilcových slin přítomnost Metadonu, či jiné obdobné látky nasazované 
zdravotníky při odvykání závislostem na opiátech. Muž přiznal, že v době 
kontroly neuběhly od požití substituce ještě ani dvě hodiny. Navíc se uká-
zalo, že má Okresním soudem ve Svitavách zakázáno řídit.

BLANSKO – Z domu zmizela elektronika i jídlo. Blanenští policis-
té aktuálně řeší případ vykradeného rodinného domku, z něhož si pacha-
tel odnesl kořist v hodnotě přibližně deseti tisíc korun. Přístup do nemo-
vitosti v blanenské Havlíčkově ulici si zatím neznámý pachatel zjednal 
vypáčením plastového okna. Uvedenou škodu zloděj způsobil především 
krádeží starší elektroniky. Nepohrdl však ani proviantem, který nechybí 
snad v žádné domácnosti. Z potravinových zásob tak majitelům zmizelo 
několika lahví s alkoholem, patnáct konzerv různého druhu a deset sáčků 
instantní polévky.  (hrr)

Lékárna. Nemocnice Boskovice v pondělí otevřela na Masarykově náměs   svoji novou lékárnu. Ta vznikla rekonstrukcí dříve provozované privát-
ní lékárny. Nová lékárna nabízí široký sor  ment léků, doplňkový sor  ment a je pamatováno i na dě  .  Foto Jaroslav Oldřich

Lékárnu na boskovickém náměstí nově 
provozuje tamní nemocnice

P ...
...
Mezi modříny
bylo tolik něhy,
co smrky za rok neposbíraly.
Těch lásek,
co listy vyplakaly,
těch jedů,
co v jehličí bývá.

Jsem  m lesem,
co na tebe se dívá
a pýchu přehlíží.
Voníš lanýži, loukou
a krví.
Neptej se,
já odpovídám.

DAG

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

Záchrana mokřadu začíná...
Pokračování ze str. 1
Z chráněných druhů se zde vyskytuje čolek horský, zmije obecná 

(tmavá rašelinná forma), několik druhů skokanů, hnízdí zde linduška 
říční. Z desítek chráněných ohrožených druhů rostlin se zde nacházejí 
- kosatec sibiřský, vstavač májový, vstavač skvrnitý, ďáblík bahenní, 
úpolín evropský, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, mečík stře-
chovitý, rosnatka kruholistá, vachta trojlistá, bříza pýřitá a celá řada 
dalších.  (hrr)

Blansko - Bez řidičského 
oprávnění, s autem bez technic-
ké kontroly a navíc s alkoholem 
v krvi boural ve čtvrtek večer 
dvacetiletý mladík nedaleko 
Blanska. Jeho vozidlo skončilo 
ve svodidlech. Řidič z nehody 
vyvázl bez zranění.

Mladík původem z Brna zřej-

mě nepřizpůsobil rychlost jízdy 
stavu vozovky. Jeho Mitsubishi 
Carisma dostalo smyk a mezi 
Blanskem a Šebrovem nabouralo 
do svodidel.

„První problémy nastaly, 
když u mladíka nehodová poli-
cejní hlídka provedla dechovou 
zkoušku. Na displeji přístroje se 

ukázala hodnota přesahující čtyři 
desetiny promile alkoholu,“ uve-
dl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek.

Policisté také zjistili, že řidič 
má kvůli dvanácti bodům od 
brněnského magistrátu na dva 
roky zakázáno usednout za 
volant. Jeho autu navíc už skon-

čila platnost technického osvěd-
čení a nemělo zákonné pojištění.

„Mladý výtečník se také více 
jak rok neobtěžoval přepsat auto 
z původního majitele na svou 
osobu,“ dodal mluvčí s tím, že 
řidiči teď za maření úředního 
rozhodnutí hrozí až dva roky 
vězení.  (moj)

Nedaleko Blanska havarovalo auto, 
řidiči teď hrozí dva roky vězení

Boskovice hledají členy komisí
Boskovice - Boskovická radnice zveřejnila výzvu pro občany, kteří 

se chtějí podílet na řízení města prostřednictvím komisí rady města. 
„Do komisí se mohou jako členové přihlásit erudovaní občané, kteří 
mají zájem spolupracovat se členy rady, a to do 29. ledna,“ uvedla sta-
rostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Ve městě budou příští čtyři 
roky pracovat tyto komise: Komise pro bytové záležitosti, Komise pro 
dopravu, Komise pro MPZ, Komise pro navrhování cen nemovitostí, 
Komise pro cestovní ruch a kulturu, Komise pro tělovýchovu, sport 
a volnočasové aktivity, Komise pro výstavbu, územní plánování a regi-
onální rozvoj, Komise pro sociální péči a prorodinnou politiku, Sbor 
pro občanské záležitosti a Komise pro výchovu a vzdělávání.  (moj)

Boskovice - Galerii Zámecké-
ho skleníku v Boskovicích hostí 
od neděle novou výstavu. Kolekci 
své celoživotní tvorby tam vysta-
vuje známý malíř regionu a rodák 
z nedalekých Kuniček Miloslav 

Vybíhal. V jeho díle se často obje-
vují motivy Boskovic a blízkého 
okolí. Jeho oblíbeným tématem 
jsou ale i Jeseníky.

„Maluji pastely a tuší na výkre-
sový papír. Někdy používám kom-

binaci obou technik,“ prohlásil 
malíř Miloslav Vybíhal.

S jeho obrázky se čtenáři 
mohou například setkat i v kni-
ze Boskovice, město sedmizu-
bého hřebene. Působil také jako 

kreslíř v Brněnském večerníku. 
Výstava potrvá do 19. února 
a bude přístupná v době konání 
akcí v Zámeckém skleníku nebo 
po domluvě na telefonním čísle 
516 453 544.  Luboš Sušil

Jihomoravský kraj schválil 
dotace na letošní rok

Brno - Jihomoravský kraj letos rozdělí v dotacích 339 milionů 
korun. O peníze mohou v několika programech žádat obce, neziskové 
organizace i firmy. Jednotlivé dotační tituly i peníze pro ně už schvá-
lili krajští radní.

„Dotační programy budou nyní zpracovány a dotační příručka 
bude distribuována na všechny městské a obecní úřady. Veřejnosti 
bude přehled všech letošních dotačních programů k dispozici také 
na webových stránkách Jihomoravského kraje,“ uvedl jihomoravský 
hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Radní zatím schválili dvaadvacet dotačních programů. Některé 
z nich doznaly letos dílčích změn. Například v dotačním programu 
pro začínající podnikatele, který byl v minulých letech zacílen na 
podporu sociálně a nezaměstnaností nejvíce postižených okresů kraje 
(Hodonín, Břeclav a Znojmo), mohou od letošního roku žádat o pod-
poru začínající podnikatelé ze všech okresů. „Inovovali jsme též 
podmínky v oblasti podpory sportu. Vedle standardní podpory oddí-
lům jsme zařadili také možnost financování jejich provozu,“ podotkl 
hejtman Hašek.

Podrobnosti o jednotlivých dotačních programech lze nalézt na 
stránkách dotace.kr-jihomoravsky.cz. Kromě toho bude Jihomo-
ravský kraj rozdělovat peníze jako individuální dotace z rozpočtu. 
 (moj)

 2x foto Luboš Sušil 2x foto Luboš Sušil



A   : Nevada – kasína 
a automaty, kam se podíváš

Je stále ještě pátek 16. května, 
tři hodiny odpoledne a my po 
šes  hodinové prohlídce Univer-
sal Studios ve zhruba třice  stup-
ňovém horku padáme znaveni do 
aut a těšíme se na odpočinek. Ne 
tak naší průvodci – řidiči. Ty čeká, 
samozřejmě stejně jako nás, pře-
jezd z Los Angeles do 280 mil (450 
km) vzdáleného města Laughlin 
ve státě Nevada.

V minulém díle jsem se pokou-
šel popsat, jak je celá oblast Los 
Angeles rozlehlá. Dnes připojuji 
ještě jednu zajímavost. Například 
Sunset Boulevard je známá ulice v 
západní čás   Los Angeles County. 
Je dlouhá přibližně 35 km (!), při-
čemž začíná v centru Los Angeles 
a sahá až k Pacifi c Coast Highway 
na pobřeží Tichého oceánu. Tak 
to jen tak pro porovnání s délkou 
českých ulic.

Los Angeles má také nejpropra-
covanější a nejdelší městskou dál-
niční síť na světě a my najíždíme 
na jednu z těchto dálnic. Je pátek 
odpoledne a kdo zná situaci v této 
době na silnici Kuřim – Lipůvka, 
tak zde je to úplně stejné, jenom 
čtyřikrát horší. Na výjezdu z města 
stojí na dálnici čtyři zacpané pruhy 
a auta v nich se pohybují jen chví-
lemi a velmi pomalu. Chvalořečí-
me toho, kdo v Americe vynalezl 
Carpools Lane - jízdní pruhy pro 
vícečlenné posádky. Jejich použi-
  je zdarma a nepla   se žádná 

známka. Jedinou podmínkou je 
počet cestujících ve voze, který 
musí být dva a více. Nás je v autě 
devět, takže opouš  me čtyři ucpa-
né pruhy a přejíždíme do dalších 
dvou pruhů, tedy 5. a 6. počítáno 
od krajnice. Zde jedeme téměř 
sami a šetříme minimálně hodinu 
a půl, což se nám na dnešní dlou-
hé cestě moc hodí.

„Ano, řidiči v Americe to 

dodržují a nikdo tyto pruhy nezne-
užívá“, je odpověď na otázku snad 
každého Čecha, kterému to vyprá-
vím a kterého jako první napadne 
„A oni to fakt dodržují? To by u nás 
nefungovalo“. Existují to  ž ve svě-
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tě i země, kde lidé dodržují zákony, 
schválené zákonodárci, a nepře-
mýšlejí, jak tyto zákony obejít. 
Navíc v Americe je respekt před 
policií mnohem větší, než u nás.

Stejně tak všichni dodržují maxi-
mální povolenou rychlost na dálni-
cích, která se pohybuje kolem 110 
km/hod. To je pro nás také celkem 
nepochopitelné, že?

Naše cesta vede od pobřeží do 
pouštního státu Nevada. Projíždí-
me mezi skalními masivy, projíždí-
me po rovinatých pláních, kde po 
dlouhé desítky kilometrů neuvidí-
te jediné stavení, jedinou znám-
ku civilizace. Vidíte jen nekončící 
pruh dálnice před sebou, a pokud 
se ohlédnete, tak i za sebou. 

Již dříve jsem se zmínil, že od 
přistání na Floridě jsem byl pře-
řazen do mezinárodní posádky 
a na počátku našeho putování 
po západním pobřeží USA byla 
snaha rotovat členy posádky na 
místech v automobilu tak, aby se 
každý dostal i na atrak  vní místa 
(zejména vedle řidiče), ze kterých 
se dá fotografovat a fi lmovat za 

jízdy. Později jsme naštěs   zjis-
 li, že nám mužům je nejlépe na 

zadních dvou řadách sedadel bez 
rotace – každý jsme mohli pořizo-
vat záběry na bok a dozadu. Ženy 
se, pokud chtěly, střídaly na místě 

vedle řidiče a v první řadě za řidi-
čem u výstupních dveří. Spokojeni 
byli všichni a od této cesty najdete 
v mých fotogaleriích i více fotek 
z cest.

Jedeme převážně po „intersta-
te“, které tvoří dálniční síť USA 
mezi jednotlivými státy. Již za tmy 
sjíždíme z dálnice a asi po kilome-
tru zastavujeme na benzince. Ale 
na jaké! Aniž bychom to věděli, 
ten kilometr od dálničního sjez-
du k benzince jsme jeli po Route 
66! Možná je zbytečné zmiňo-
vat, co to Route 66 je, ale přece 
jen: U.S. Route 66 byla původní 
interstátní cestou v Americkém 
dálničním systému, kam byla zařa-
zena 11. listopadu 1926. Vedla z 
Chicaga (Illinois), přes Missouri, 
Kansas, Oklahomu, Texas, Nové 
Mexiko, Arizonu a Kalifornii, kde 
v Los Angeles končila (později byla 
prodloužena až na molo v Santa 
Monice, zmiňované v minulém 
díle). U.S. Route 66 měřila celkem 
3 940 km (2 448 mil). Má mnoho 
přezdívek, nejznámější je „Route 
66“, ale také „The Main Street of 
America“ (Hlavní silnice Ameri-
ky), „The Mother Road“ (Matka 
cest) a „The Will Rogers Highway“ 
(Dálnice Willa Rogerse). Route 66 
byla nahrazena soustavou dálnic 
(interstate) a ofi ciálně vyřazena z 
Amerického dálničního systému 
27. července 1985. Značná část 
vozovky Route 66 byla rozšíře-
na a použita při výstavbě nových 
dálnic. Díky snaze nadšenců v 90. 
letech je zbylá část (v místech, kde 
byly dálnice vedeny jinudy) stále 
k dispozici jako turis  cká atrakce 
pod jménem „Historic Route 66“. 

My jsme tedy měli to štěs   a 
zastavili na jedné z benzinek prá-
vě na tomto historickém úseku. 
Z fotografi í je poznat, že majitelé 
benzinky tuto souvislost dávají 
viditelně najevo. Také zjišťujeme, 
že v  Americe jsou benzinky často 
nějak tema  cky laděné. O tom se 
ještě zmíním.

I když máme jen krátkou pře-
stávku, protože je už pozdě a ještě 

nejsme v cíli, vyfotografovat se u 
takové rarity je prioritní.

Ve 21:45 dojíždíme do našeho 
dnešního cíle – The AQUARIUS 
CASINO RESORT ve státě Nevada. 
Po vystoupení z auta zjišťujeme, 
že tento hotel bude jiné kafé, než 
v kterých jsme doposud přespáva-
li. Jsme v Nevadě, jediném státě, 
kde není v USA hazard zakázán 
nebo regulován. Není to ještě Las 
Vegas, ale i zde přízemí každého 
hotelu tvoří kasina a herny a do 
těch je potřeba přilákat hráče. Vše 
tedy musí působit impozantně 
a bohatě. Do tmy jasně září neo-
nový poutač Aquarius u vchodu 
do hotelu, stejně jako další na 
parkoviš  . Z bločku na hotelovém 
pokoji později zjišťuji, že tento 
hotel patří společnos   American 
Casino&Entertainment Proper  es 
LLC, která vlastní ještě dva hotely 
v Las Vegas – Arizona Charile´s a 
Stratosphere – v tom budeme ve 

Vegas také ubytovaní.
Hotel Aquarius má 1 907 pokojů 

v ceně od 960 do 2 500 Kč za noc. 
Hned za hotelem teče řeka Colora-
do. Na střeše hotelu jsou tři teni-
sové kurty a bazén. Tato nabídka 
ale vzhledem k tomu, že zde jen 
přespíme a brzy ráno odjíždíme, 
zůstává z mé strany nevyužita. I 
když jsem po náročném progra-
mu dnešního dne unaven, přesto 
po ubytování sjíždím do přízemí 
a jdu si poprvé v životě prohléd-
nout pravé americké kasino. Na 
obrovské ploše přízemí jsou pře-
vážně automaty, které známe i od 
nás. Dále jsou zde rulety, poker a 
další hazardní hry. Všude je plno 
hráčů, servírky roznáší zdarma 
pi  . Celkem mě překvapuje soci-
ální příslušnost některých hrá-
čů – je zde hodně seniorů a lidí, 
které bych mezi V.I.P. nezařadil. 
Asi tedy jde o lidovou zábavu. Již 
po příjezdu na parkoviště jsem si 
všiml, že tam parkuje hodně obyt-
ných vozů, asi to vyjde levněji, než 

ubytování v hotelu. Sen o zbohat-
nu   je podporován fotografi emi 
vítězů na stěnách a částkami, kte-
ré získali. Snažím se na kameru a 
foťák zachy  t toto prostředí, ale 
blesk je moc nápadný a po chvíli 
jsem ochrankou velice jemně a 
mile upozorněn, že tyto prostory 
nejsou určeny pro fotografování 
a natáčení. Tak si už jen tak pro 
seznámení projdu celý prostor 
herny a zažívám si tu atmosféru. 
Přiznám se, že stejně, jako jsem 
za celý pobyt neochutnal hambur-
ger, tak jsem si ani nevyzkoušel 
„zahrát“. A to ani v Las Vegas.

Příjemně unaven a s hlavou 
plnou zážitků odcházím spát. Zítra 
to  ž vyrážíme na prohlídku Grand 
Canyonu!

 Text a foto Jaroslav Parma
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Boskovice - Stavba sportov-
ní haly v Boskovicích se vrací 
opět na začátek. Krajský úřad teď 
zrušil stavební povolení na změ-
ny v projektu, které si vyžádalo 
nestabilní podloží na staveništi. 
Věc tak bude znovu posuzovat 
boskovický stavební úřad.

Jihomoravský krajský úřad se 
zabýval odvoláním proti staveb-
nímu povolení, které loni v létě 
podala skupina devíti obyvatel 
z okolí stavby. Nelíbilo se jim, 
že stavební úřad v Boskovicích 
potvrdil změny v projektu spor-
tovní haly.

Krajský úřad ale jejich odvolání 
zamítl, protože bylo podáno poz-
dě. Zároveň však vydané staveb-
ní povolení zrušil a nařídil nové 
projednání. Věc se tak po třičtvrtě 
roku znovu vrací na začátek.

„Rozhodnutí krajského úřadu 
v současné době analyzujeme. 

Krajský úřad zrušil povolení na 
stavbu sportovní haly v Boskovicích

Zároveň připravujeme audit, kte-
rý celou stavbu sportovní haly 
prověří,“ uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD).

Kdy bude audit hotový, ale 
zatím starostka nedokázala říct. 
Jisté je pouze to, že městský 
r o z p o č e t 
na něj 
pamatu je 
č á s t k o u 
350 tisíc 
korun.

V bos-
kovickém  
r o z p o č t u 
pro letošní rok se navíc stále počí-
tá také s desítkami milionů korun 
na samotnou stavbu. Smlouvy s 
fi rmou IMOS jsou totiž stále plat-
né. Vedení města zatím neuvažu-
je, že by je vypovědělo.

„S fi rmou jsme ke konci roku 
měli první informativní schůz-
ku. Případné ukončení stavby 
jsme ale na ní neřešili. Pokud by 

se stavba zastavila, muselo by o 
tom rozhodnout zastupitelstvo,“ 
podotkla starostka.

Stavbu sportovní haly město 
přerušilo loni v únoru kvůli pro-
blémům s podložím. Následné 
změny v projektu i navýšení ceny 

už schvá-
lili bos-
k o v i č t í 
zastupi-
telé. Hala 
má dostat 
pevnější 
p o d l a -
hu, jiný 

systém drenáže a upraví se také 
vstupní trakt. To vše stavbu pro-
draží asi o šest miliónu korun.

Kvůli stavbě se ve městě usku-
tečnilo předloni referendum. 
Sportovní hala se staví v areálu 
základní školy na rohu Bílkovy 
a Slovákovy ulice. Náklady se 
původně měly pohybovat kolem 
padesáti miliónů korun. Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Čarovné tóny 
Macochy 

zazní ve třech 
jeskyních

Blansko - Výstavba nové pro-
vozní budovy u Punkevních jesky-
ních zapříčiní i změny v tradičním 
koncertním cyklu nazvaném Čarov-
né tóny Macochy. A tak letošní už 
osmnáctý ročník bude výjimečný 
tím, že se koncerty nebudou konat 
v Punkevních jeskyních, ale podělí 
se o ně další veřejně přístupné pod-
zemní prostory.

První koncert cyklu zazní 
11. června ve Sloupsko-šošův-
ských jeskyních a návštěvníci se 
zaposlouchají do tónů Romantické 
kytary v podání Lubomíra Brabce. 
Po další dva večery bude hostitelem 
cyklu Kateřinská jeskyně. V pátek 
12. června se představí Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou a v sobotu 13. červ-
na zazní Jeskynní spirituály v podá-
ní Spirituál kvintetu. Závěr festiva-
lu bude patřit Jaroslavu Svěcenému 
a Cigánskym Diablom v jeskyni 
Výpustek. Všechny koncerty, které 
budou trvat asi hodinu, budou zahá-
jeny v 18 hodinu a jejich součástí 
bude i světelná iluminace a zkráce-
ná prohlídka jeskyně.  (ama)

Případné ukončení 
stavby jsme s irmou 
neřešili. 

 Hana Nedomová, starostka Boskovic
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Brno - Závěr minulého týdne 
na brněnském výstavišti patřil 
Mezinárodnímu veletrhu turistic-
kých možností v regionech České 
republiky pod názvem Region-
tour 2015. Ani letos nechyběly 
prezentace zaměřené na Blanen-
sko a Boskovicko, i když větši-
na subjektů vsadila na společné 
expozice. 

A tak ve velkém stánku věno-
vaném Jihomoravskému kraji 
nechyběla část s názvem Morav-
ský kras a okolí, v níž příjem-
né hostesky nabízely množství 
materiálů vztahujících se k naše-
mu regionu. Patřil k nim nový 
turistický průvodce územím 
Moravského krasu, dále Kalendář 
akcí regionu Boskovicko na celý 
letošní rok, nebo nová mapa k 
projektu Ochutnejte Blanensko.

K veletrhu neodmyslitelně patří 
největší turistická atrakce našeho 
regionu – jeskyně Moravského 
krasu, které se i letos představily 
na společném stánku Správy jes-
kyní České republiky. Tam jsme 
zastihli Jiřího Hebelku, vedoucí-
ho správy jeskyní MK. „Největší 
událostí letošního roku bude pro 
nás otevření nové provozní budo-

vy u Punkevních jeskyní. Musím 
připomenout, že v souvislosti s 
touto akcí jsou Punkevní jesky-
ně momentálně uzavřeny, a to až 
do konce února. V březnu je opět 
zpřístupníme a na duben uzavře-

me. Je to trochu komplikované, 
ale stavební práce a bezpečnost 
návštěvníků si to vyžadují. Na 
druhé straně nechceme, aby 
uzavírka byla příliš dlouhá. Od 
května do konce července by měl 

být provoz víceméně normální. 
Na konec měsíce už plánujeme 
ofi ciální otevření nové budovy 
tak, aby druhá polovina sezony 
proběhla podle našich představ, 
i když nám ještě některé oblasti 

k řešení zůstanou,“ uvedl vedou-
cí Správy jeskyní a dodal, že v 
ostatních zpřístupněných jesky-
ních Moravského krasu jsou prů-
běžně doplňovány a upravovány 
dílčí expozice pod názvem Jes-
kyně a lidé. 

Loňskou novinkou v Punkev-
ních jeskyních bylo otevření bez-
bariérové trasy podzemím ke dnu 
propasti Macocha. „Návštěvníci 
tuto změnu uvítali. Běžně jsme 
týdně u nás přivítali pět až šest 
„vozíčkářů“, kteří o tuto prohlíd-
ku měli zájem,“ uvedl vedoucí 
jeskyně Hynek Pavelka. Netajil 
se tím, že průvodci, převozní-
ci, hlídači a ostatní zaměstnanci 
Punkevních jeskyní se už těší na 
novou provozní budovu, která 
jim přinese podstatné zlepšení 
pracovního zázemí. Ocenil trpěli-
vost a pochopení návštěvníků se 
současným stavem. „Pro letošní 
rok zůstávají ceny na stejné výši 
jako loni,“ doplnil Jiří Hebelka.

Novinky se letos dočkají i 
uživatelé lanové dráhy spojují-
cí Pustý žleb s horním můstkem 
nad propastí Macocha. „Horní 
stanice lanovky byla postavena 
v podstatě jako provizorní. Letos 
vznikne nová stanice s bezbari-
érovým přístupem a bude celá 

zastřešená,“ řekl nám na veletrhu 
Regiontour Zdeněk Kozman ze 
Společnosti pro Moravský kras. 
Lanovka letos „oslaví“ už dvacet 
let své existence. „Výročí letos 
čeká i Chatu Macocha. Připo-
meneme si, že uběhlo sto dvacet 
let od jejího otevření. Na posled-
ní srpnový víkend tak chystá-
me společně s Klubem českých 
turistů velkou akci s bohatým 
programem za hojné účasti turis-
tů z celého regionu,“ řekl Zdeněk 
Kozman.

Na brněnském výstavišti jsme 
se v pavilonu F na stáncích řeme-
slníků setkali s Danielou Koplo-
vou z Lažánek, zájemci si u ní 
mohli koupit svíčky a ručně vyrá-
běná mýdla nebo si zkusit, jak  
svíčky ze včelího vosku vznikají. 
O kousek dál měl stánek Pivovar 
Černá Hora, opodál jsme narazili 
na nabídku malované mapy Blan-
ska a v expozici Technického 
muzea Brno nechyběla pozvánka 
k návštěvě Staré huti v Josefov-
ském údolí. 

Před pavilonem měla stánek 
pštrosí farma z Doubravice nad 
Svitavou, která návštěvníkům 
veletrhu nabízela své speciality. 
Na Regiontouru bylo Blanensko 
a Boskovicko vidět.

Blanenský okres se představil na 
Regiontouru, nechyběly ani jeskyně

 4x foto Marta Antonínová 4x foto Marta Antonínová

Jak postupovat v případě vrácení zboží při nákupu v e-shopu a kla-
sickém obchodě. Máte právo také na vrácení peněz?

Jedná se o institut „spotřebitelských smluv“ upravený v zákoně 
č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, § 1810 a následující (se spotřebite-
lem - kupujícím uzavírá kupní smlouvu podnikatel - prodávající). Úprava 
je poměrně komplikovaná, avšak obecně je možno konstatovat, že kupu-
jící v případě koupě zboží v e-shopu (jde o kupní smlouvu uzavřenou tzv. 
distančním způsobem) má právo odstoupit od kupní smlouvy (bez udání 
důvodu) ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta v tomto případě běží 
ode dne převzetí zboží. Pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je 
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, tak lhůta běží ode dne pře-
vzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud 
kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní 
smlouvy odstupuje (tedy není nutné, aby do konce této lhůty prodávající 
toto oznámení obdržel, stačí oznámení odeslat). Prodávající podnikatel by 
měl zpravidla umožnit kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřed-
nictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na svých internetových 
stránkách a v tomto případě pak následně bez zbytečného odkladu potvr-
dit kupujícímu v textové podobě přijetí odstoupení. Zboží, které kupující 
obdržel, je tento povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečné-
ho odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. 
Prodávající je pak povinen bez zbytečného odkladu, také nejpozději do 
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny peněž-
ní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to 
stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající tyto prostředky jen 
tehdy, souhlasí-li s tím kupující a pokud mu tím nevzniknou další nákla-
dy. Avšak pozor, prodávající není povinen vrátit tyto peněžní prostředky 
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že prodá-
vajícímu zboží odeslal. Pokud je vracené zboží v důsledku jeho používání 
kupujícím opotřebené nebo poničené, tak občanský zákoník stanovuje, že 
kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které 
vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním 
nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

Jde-li o koupi zboží v normálním “kamenném obchodě”, tak tuto mož-
nost odstoupení od smlouvy (jako v případě nákupu v e-shopu) občanský 
zákoník pro kupujícího neupravuje. Jedinou výjimkou je případ, kdy sice 
kupní smlouva byla uzavřena v prostoru obvyklém pro podnikatelovo 
podnikání (tedy v tomto případě v “kamenné prodejně”), avšak k uzavře-
ní takové kupní smlouvy došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil 
spotřebitele mimo tyto prostory. Taková kupní smlouva se totiž považuje 
za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podniká-
ní a řídí se ustanoveními o spotřebitelských smlouvách a platí pro ni práva 
kupujícího výše popsaná (obdobně jako v případě nákupu v e-shopu). 

Závěrem je nutno uvést, že většinou kupující této možnosti (odstoupení 
od kupní smlouvy při nákupu v e-shopu) využívají v případě zjištění, že 
zboží (ač funkční a bez vad) jim z nějakého důvodu nevyhovuje, nebo např. 
v případě nevhodného daru (v tomto případě však právo na odstoupení od 
smlouvy musí uplatnit přímo kupující, nikoli příjemce daru). Pokud zboží 
vykazuje vady, má kupující „práva z vadného plnění“, jejichž rozbor pře-
sahuje dotaz výše uvedený a v tomto článku není proveden. 

 JUDr. Kamil Kalvoda, advokát
Vážení čtenáři, své dotazy do právní poradny zasílejte na adresu Redak-

ce Zrcadlo, Sokolská 13, Boskovice nebo na e-mail redakce@zrcadlo.net.

Havárie na Písečné. Stovky lidí na sídliš   Písečná v Blansku se ve čtvrtek 15. ledna na čas ocitly bez vody. Kvůli havárii na vodovodním potrubí museli 
pracovníci vodáren odpojit ulici Po Javory. Obyvatelům přistavili cisternu s pitnou vodou. Odstávka trvala od osmi do třinác   hodin.  (moj)

Lidé v Blansku se ocitli na čas bez vody

 2x foto Michal Záboj 2x foto Michal Záboj

Miss Gymnázia Boskovice, tentokrát 
„před kamerou“

V pátek 19. prosince se na bos-
kovickém Gymnáziu již tradičně 
konala Miss Gymbos. Jelikož 
jsme na škole pouze několik měsí-
ců, tato akce nám byla neznámá, 
a proto jsme se mohli více těšit. 
Pořadatelem akce se stala třída 
2. C, která se stala loňským vítě-
zem, a také proto Miss organizo-
vala. Přípravy bývají vždy namá-

havé a vyčerpávající a ani tento 
případ nebyl výjimkou. Rozhodli 
se pro velmi dobře zvolené téma s 
názvem Miss před kamerou.

Z několika tříd vyššího gymná-
zia se zvolil vždy jeden chlapec 
s dívkou. Tento pár měl za úkol 
vybrat si nějaké známé fi lmové 
postavy a za ně se později prezen-
tovat. Naše třída se po dlouhém 
rozhodování shodla na Vlastimilu 
Šafaříkovi a Denise Šikulové kvů-

li jejich schopnostem improvizace 
a smyslu pro humor. Velkým pro-
blémem se zdála volná disciplína, 
při níž se nakonec rozhodli zatan-
covat netradiční sestavu s prvky 
improvizace.

Akce zahrnovala mnoho zábav-
ných soutěží a publikum bylo nad 
míru spokojené. Do programu 
byla zahrnuta i videa s páry, ve 

kterých poznávali ukázky z fi lmů. 
Součástí bylo také focení v kině, 
které si určitě všechny páry užily. 
Oblíbenou částí se stala již zmi-
ňovaná volná disciplína. Většina 
párů zvolila tanec, stejně jako 
naši zástupci, kterým se vystou-
pení velmi povedlo a od poroty 
tak získali mnoho bodů. Publiku 
se velice zamlouvala překážková 
dráha, ve které soutěžící museli 
co nejrychleji tuto trať dokončit. 

Během této soutěže došlo k mnoha 
pádům, avšak bez zranění.

Závěrečné vyhodnocení Miss 
bylo opravdu velkolepé. Při vyhla-
šování panovalo v aule napětí a o 
to více bylo vyhlášení zajíma-
vějším. Byli jsme příjemně pře-
kvapeni zjištěním, že Vlastimil 
Šafařík a Denisa Šikulová z naší 
třídy vyhráli titul Miss sympatie. 

Povedlo se jim ale také vybojovat 
nejcennější titul Miss Gymbos, 
na který mohou být náležitě hrdí. 
Vše potěšila jejich výhra a my se 
s chutí můžeme pomalu připravo-
vat na organizaci příštího ročníku 
a doufat, že se nám vydaří alespoň 
tak dobře jako tento ročník. 
Šárka Hladilová, Aneta Kovářo-
vá, Gymnázium Boskovice, 1. C

S  Z
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Blanenští radní chtějí zrychlit obsazování průmyslové zóny

Škola ve Vískách chce rodičům nabídnout 
možnost domácího vzdělávání

R  H

Vísky - Od 
začátku letošní-
ho roku působí 
jako statutární 
zástupce Základ-
ní školy a mateř-
ské školy Vísky, 
okres Blansko, 
magistra Monika Kubová. Paní 
Kubová má několik zajímavých 
plánů, které se zaměřují na alterna-
tivní výuku. Novinkou od nového 
školního roku pak bude nabídka 
individuálního vzdělávání. Více 
prozradila v rozhovoru pro týde-
ník Zrcadlo.

Jak bude individuální vzdě-
lávání na základní škole ve Vís-
kách fungovat?

Jde o to, že rodiče dětí na prv-
ním stupni základní školy si podle 
platné legislativy mohou zažádat 
vedení školy o takzvané domácí 
vzdělávání, což jim je nebo není 
schváleno. Běžně, pokud je mi 
známo, tak je to většinou zamítá-
no. Naši školu bych chtěla speci-
alizovat přímo na domácí vzdělá-
vání s tím, že rodičům už dopředu 
nabízíme, že jim žádost schválí-
me (musí být dodrženy zákonné 
podmínky schválení) a zároveň 
jim pro děti nabídneme možnost 

alternativní výuky. Potom už bude 
záležet čistě na nich, jak s ním 
naloží.

Můžete být konkrétnější?
Zkrátka rodiče se schváleným 

domácím vzděláváním mohou 
být s dětmi doma a věnovat se 
jim sami. Druhou variantou a 
naší nabídkou je, že ve spoluprá-
ci s rodinným vzdělávacím cent-
rem Klub Matýsek, z.s., bychom 
v budově naší školy provozovali 

vzdělávání těchto dětí s indivi-
duálním plánem. Takže rodiče by 
mohli navštěvovat vyhrazenou 
místnost, kde by s dětmi pobýva-
li, nebo sem děti pouze dovezli a 
nechali „učiteli“. Tam bude probí-
hat výuka, která se ale té klasické 
příliš podobat nebude. Dítěti bude 
ponechána svoboda ve výběru čin-
nosti, bude mu nabídnuto hodně 
možností tvoření, malování, hlína, 
keramika, počítače, knihy, hudeb-
ní nástroje, sport... Dítě si poté 
samo zvolí činnost, kterou chce 
dělat. Budeme často v přírodě, na 
čerstvém vzduchu. 

Bude to pro děti s domácím 
vzděláváním povinné?

Tato věc bude dobrovolná. Bude 
jen na rodičích, jestli přijdou, a 
jak často. Mohou jednou, dvakrát 
nebo třeba pětkrát za týden. Sou-
částí této výuky budou také různé 
výlety na farmy a do fi rem tak, aby 
děti viděly, jak to v životě opravdu 
chodí. Plánujeme také návštěvy 
zoologických zahrad, interak-
tivních výstav a podobně. Naší 
snahou bude, aby byl pro žáky 
život ve škole hodně pestrý, aby 
to nebylo jen o sezení v lavicích. 
Klasické lavice zde vlastně vůbec 
nebudou….

Děti, které k nám budou dochá-
zet a budou u nás v klubu, tak 

budou mít zajištěné stravování, 
protože budou moci využívat škol-
ní jídelnu. Mohou se také zapsat 
do školní družiny. Všechny další 
informace budou postupně zve-
řejňovány na webových stránkách 
školy nebo na stránkách Klubu 
Matýsek, z.s. Bude tam popsáno, 
jak bude činnost probíhat, v jakou 
dobu. Budou samozřejmě stanove-
na určitá pravidla.

Zvládnou si takto vedené děti 

osvojit všechny potřebné znalos-
ti, a jak se to ověřuje?

Pravidlem je, že jednou za polo-
letí se musí dělat přezkoušení. To 
se děje na škole, kde je dítě zapsa-
né. Pro děti zapsané u nás bude 
tedy přezkoušení probíhat na naší 
škole. Děti se na něj určitě zvláda-
jí připravit. Přezkušování je také 
o domluvě s přezkušujícím učite-
lem. Školák, který se nechá řídit 
přirozeným vývojem, tak si totiž 
znalosti osvojuje různým tempem. 
Už nyní mohu říci, že u nás budou 
přezkušující učitelé děti hodnotit 
slovně, ne známkami. Rodiče se 
tak každé pololetí dozvědí, v čem 
je jejich dítě dobré, a v čem je tře-
ba problém nebo v jaké oblasti je 
potřeba přidat. 

Nenastane problém při pře-
chodu na denní docházku na 
druhém stupni základní školy?

Na druhém stupni je povinná 
denní docházka, na pilotních ško-
lách se zkouší individuální výu-
ka i tam, ale plošně tato možnost 
zavedena není. Podle výzkumů 
na školách v zahraničí, kde indi-
viduální způsob výuky běží už 
několik desítek let, je prokázáno, 
že děti na konci páté třídy umí buď 
to stejné nebo spíše ještě více než 
děti z běžných pátých tříd. Samo-
zřejmě přechod do jiného režimu 
není pro děti příjemný a mohou 
nastávat problémy. Jelikož stále 
běží individuální vzdělávání na 
2. stupni ZŠ u pilotních škol (je 

jich pět v republice), budou mít 
rodiče možnost zapsat svoje dítě 
zde. Po rozhovoru s jedním z ředi-
telů se v této škole provádí indi-
viduální vzdělávání tak, že jednou 
měsíčně dítě přijede do školy na 
konzultaci, kde se sledují vědo-
mosti každého žáka a na základě 
zjištění rodičům pedagog poradí, 
co a jak s dítětem dělat.

Na kolik rodiče pobyt dětí 
v této skupině přijde?

Peníze jsou zatím otázkou. Na 
jaře bychom zveřejnili nějaký 
systém doplácení. Stravné si bude 
muset zaplatit každý žák sám, jak 
je to obvyklé. Co se týká školné-
ho, tak je třeba zaplatit mzdu člo-
věka, který s dětmi bude a nájem 
prostor plus učební pomůcky. 
Budeme se snažit získat dotaci, 
pokud to vyjde, tak nebudou rodi-
če platit žádné školné. V opačném 
případě to budou, v případě denní 
varianty se vším všudy, maximál-
ně čtyři tisíce za měsíc. Ale děti už 
si nebudou muset pořizovat školní 
aktovky, učebnice, sešity ani žád-
né další pomůcky. 

Bude tato nabídka platit jen 
pro děti, které přijdou k zápisu 
do Vísek nebo ji mohou využít i 
rodiče školáků v jiných obcích či 
městech?

Pokud by rodiče nestihli přijít 
k zápisu devátého února k nám 
nebo se o této nabídce dozvěděli 
později, tak mohou dítě přehlásit. 

To není nic složitého, stačí vyplnit 
několik formulářů u nové školy. 
Odhlašovat u původní školy se 
nemusí. Novinka není určená jen 
pro prvňáčky, ale mohou ji využít 
i rodiče dětí z vyšších ročníků I. 
stupně základních škol

Základní škola ve Vískách ale 
nabízí „jiný“ přístup i v rámci 
klasické školy...

Stávající výuka, která u nás 
probíhá, má formu rodinné školy. 
V současné době máme dvě tří-
dy, které navštěvují žáci od první 
do páté třídy. I v případě, že by 
se zvýšil počet žáků, tak bychom 
rádi zachovali maximální počet 
dětí ve třídě kolem šestnácti, aby 
byl stále patrný individuální pří-
stup. Vzhledem k velikosti školy 
můžeme otevřít v případě většího 
počtu dětí ještě třetí třídu. V naší 

škole panuje klidná atmosféra. 
Při tomto menším počtu žáků se 
učitelé mohou dětem věnovat 
individuálně. Učitel zná důklad-
ně všechny svoje žáky, a proto 
může zvolit odpovídající metodu 
výuky. Výhodou naší školy je i to, 
že v  okolí máme krásnou příro-
du, kterou využíváme i při výuce. 
S dětmi také chodíme plavat, brus-
lit, bubnujeme...

Od příštího školního roku máme 
také v plánu rozšířit výuku o nepo-
vinný předmět tělesná výchova 
- půjde o třetí vyučovací hodinu 
týdně. Podporujeme tím zdraví 
našich dětí. A také rozšíříme počet 
zájmových kroužků v odpoledních 
hodinách.

Pro příští školní rok byste 
chtěla zařadit alternativní prv-
ky i do běžné výuky, jak to bude 
probíhat?

Chceme při běžné výuce začít 
používat alternativní prvky. 
Momentálně se naši učitelé budou 
vzdělávat v Montessori pedagogi-
ce, takže s tím bude spojená i naše 
nabídka k nadcházejícímu zápisu, 
který se odehraje devátého února. 
Výuka Montessori vychází z voli-
telnosti a opírá se o spoustu spe-
cifi ckých pomůcek, díky nimž si 
formou hry dokáží osvojit potřeb-
né znalosti a dovednosti, v závis-
losti na vyspělosti každého žáka. 
Důležitým prvkem je respekt, a to 
respekt jak žáka k učiteli, tak také 
učitele k žákům. Učitelé budou prv-
ky zařazovat buď plošně pro celou 
třídu nebo individuálně, v případě, 
že bude mít žák nějaký problém. 
Nejedná se o žádnou samostatnou 
třídu, ale zatím jen zařazování 
určitých prvků. Odhadovala bych, 
že z celkové výuky budou tvořit 
deset až dvacet procent. Pokud o 
tento styl bude zájem, tak budeme 
poměr zvětšovat. Bude záležet na 
odezvě rodičů.

 Foto archiv školy Foto archiv školy

 Foto archiv školy Foto archiv školy

 Foto archiv školy Foto archiv školy

Blansko - Vedení Blanska chce 
urychlit obsazení průmyslové 
zóny Vojánky. Městu se nelíbí, že 
fi rmy stále oddalují své investi-
ce. Zastupitelé jim proto teď dali 
termín, dokdy si musejí pozemky 
v zóně od radnice pronajmout. 

V areálu na severním okraji 
Blanska zůstává neobsazená sko-
ro polovina parcel. Pozemky mají 
už nějaký čas blokované tři fi rmy 
- výrobce minibiků - fi rma Bla-
ta, developerská společnost Real 
Global Investment a strojírenská 

fi rma Atona. K podpisu smluv o 
pronájmu a následném odkupu se 
ale zatím neměly. 

„Termíny se stále odkládají. 
Mezitím ale přicházejí další inves-
toři, kteří mají zájem ve Vojánkách 
investovat, ale pozemky už jsou 

rezervované,“ vysvětlil blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

Blanenští zastupitelé proto 
stanovili nejzazší termín, dokdy 
musejí fi rmy podepsat smlouvy 
s městem. Vyprší s červnem letoš-
ního roku. 

„Pokud se smlouvy nepodepí-
šou, tak pozemky v průmyslové 
zóně nabídneme dalším případ-
ným zájemců,“ dodal starosta.

Real Global Investment plánuje 
v zóně vybudovat několik hal a 
ty chce pronajímat jiným fi rmám. 

Společnosti Atona a Blata mají 
zájem rozšířit své stávající pro-
vozy. Průmyslovou zónu Vojánky 
Blansko buduje od roku 2004. 
Areál zahrnuje asi 120 tisíc metrů 
čtverečních. Asi polovina výměry 
už je obsazená.  (moj)

Blansko - Galerie města Blan-
ska hostí novou výstavu. V jejích 
prostorách představuje svůj pro-
jekt Salve Vale sochařka Dagmar 
Šubrtová. Expozice bude k vidění 
do 6. února.

Výstavu autorka pojmenovala 
po názvu Vallis baptismi, neboli 
Křtinského údolí. Podle legendy 
v něm pohané přijímali křest od 
svatých Cyrila a Metoděje.

„Poutníci na jedno z nejstar-
ších poutních míst přicházeli po 
tisících a na skále, u níž odkládali 
poutnické hole, je vítal latinský 
nápis Salve (buď zdráv) a pozdrav 
Vale na rozloučenou,“ vysvětlila 
kurátorka Radoslava Schmelzová.

V blanenské galerii Dagmar 
Šubrtová vystavuje osm artefak-
tů. Použitý materiál je různý, od 

dřeva a sádry, přes výšivky až po 
kladenské uhlí.

„Tvorba autorky se pohybuje 
od nehmotných poloh sochařské-
ho média až po zdůraznění jeho 
fyzičnosti, a to formou zpracování 
klasických sochařských materiálů. 
Často reaguje na okolí, které její 
práci ovlivňuje tak, že se mnohdy 
přibližuje rovině site-specifi c,“ 
podotkla kurátorka.

Dagmar Šubrtová se narodi-
la v roce 1973 v Duchcově. Žije 
a pracuje v Kladně a Praze. Studo-
vala Vysokou školu uměleckoprů-
myslovou v Praze atelier sochařství 
u profesora Kurta Gebauera. Dag-
mar Šubrtová působila jako odbor-
ná asistentka na VŠUP a kurátorka. 
Má za sebou několik domácích 
i zahraničních výstav.  (moj)

Výstava odkazuje ke 
Křtinskému údolí

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Rozšíří Domy 
s pečovatelskou 

službou
Boskovice - Boskovice letos vybudují dva nové byty v Domě s pečo-

vatelskou službou v Mánesově ulici. Další čtyři jednotky pak radnice 
plánuje příští rok vybudovat jako půdní vestavbu v objektu v Havlíčkově 
ulici. 

Původně to ale mělo být obráceně. Rozpočet pro letošní rok pamatoval 
dvěma miliony korun na čtyři půdní byty v Havlíčkově. 

„Na akci Havlíčkova vznikly problémy s projektovou dokumentací 
zejména evakuačního výtahu a je problematičtější tuto akci připravit na 
čerpání dotací. Rozhodli jsme se proto, že dva miliony přesuneme na uli-
ci Mánesovu,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová (ČSSD). 

Na Domě s pečovatelskou službou vzniknou dva byty přestavbou 
lékařské ordinace. Radnice bude zároveň pracovat na projektu čtyř 
nových bytových jednotek v Havlíčkově.

„Chceme si tak připravit podklady pro získání dotací v roce 2016,“ 
dodala starostka.

Městská správa sociálních služeb v Boskovicích provozuje dva Domy 
s pečovatelskou službou. Objekt v Havlíčkově ulici nabízí 39 malomet-
rážních bytů a objekt v Mánesově 88 bytů. V pořadníku na umístění do 
těchto zařízení čeká asi stovka lidí.  (moj)
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SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
A SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR

Místo výkonu práce: Velké Opatovice a Svitavy

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

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

Termín nástupu: 1. 4. 2015 nebo dle dohody

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

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

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

Dne 21. ledna 2015 vzpomínáme 
3. výročí od úmrtí naší milované 

maminky a babičky,

paní Marie Kovářové
      z Boskovic.

S láskou vzpomínají 
vnuk Patrik a syn Miroslav.

V

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ 
678 31, IČ: 00386634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, sp. zn. Pr 1603,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Provozně technický 
náměstek/náměstkyně 

Místo výkonu práce: Nemocnice Blansko 
Plat: určen v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Vznik pracovního poměru: jmenováním do vedoucí funkce 
Nástup: dle dohody, nejpozději od 1. 4. 2015 

Požadujeme:
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu − 
(magisterské nebo inženýrské studium) technického směru
praxe minimálně 5 roků ve stejné nebo obdobné pozici  − 
zkušenosti s řízením většího kolektivu pracovníků− 
orientace v oblasti legislativních norem pro oblast hospodaření − 
příspěvkových organizací 
znalost problematiky investičních činností vč. agendy povolovacích − 
řízení, územního a stavebního řízení
znalost problematiky týkající se  oblasti zadávání veřejných zakázek − 
znalost problematiky správy, údržby a oprav budov− 
orientace v oblasti BOZP a PO − 
orientace v oblasti energií a odpadového hospodářství, výhodou − 
znalost problematiky EMAS
výhodou zkušenosti v oblasti zdravotnictví− 
výhodou absolvování kursu „Systém bezpečnosti potravin HACCP“−  
výhodou zkušenosti v oblasti čerpání dotačních programů − 
občanská a morální bezúhonnost− 
uživatelská znalost programů MS Offi ce (Word, Excel, Outlook)− 
zdravotní způsobilost − 
vysoké pracovní nasazení, časová fl exibilita− 

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní − 
příslušnost a místo trvalého pobytu
strukturovaný profesní životopis− 
výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. doklad o jeho − 
vyžádání) 
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání− 
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto − 
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v pl. zn.

Kandidáta na vypsanou pozici  bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém 
řízení. V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle přihlášky. Pokud 
bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost oznámena 
a kandidát bude pozván k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové 
řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. 
Nevyžádané podklady budou skartovány. 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené názvem 
výběrového řízení nejpozději do 26. 1. 2015 do 13 hodin na adresu: Nemocnice 
Blansko, personální oddělení, Sadová 1596/33, 678 31  Blansko.

NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA BLANSKO

P a r t n e r y  p l e s u  j s o u :

Zdravotnický

konaný v pátek 13. února 2015 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, Fit studio Cvicsnami.cz, kouzelník

Občerstvení a tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko,

popř. rezervovat na tel.: 516 838 101 nebo e-mailem: kalova@nemobk.cz

ples
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Kontakt na 

inzerci:

telefon:

774 408 399

Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Zprostředkuji půjčky 
od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

Prodám funkční pračku 
40/60, horní plnění. Levně. Tel.: 
739 642 070.

Prodám velmi pěkný moder-
ní kočárek německé značky 
TEUTONIA, TROJKOMBI-
NACE (hluboký + sportovní 
+ autosedačka), používaný 1,5 
roku v perfektním stavu. Barva 
stříbrno-šedá, vhodná pro hol-
čičku i chlapečka. Přední koleč-
ka otočná a lze i zablokovat, 
madlo nastavitelné do výšky, 
s možností otočení dopředu i 
dozadu kočáru. Velmi pohodlný 
a do jakéhokoliv terénu. Součástí 
prodeje je i taška ke kočárku, 2 
fusaky (zimní a letní), pláštěna, 
síťka, povlak. Cena dohodou. 
Kontakt: 777 003 321.

Prodám štěňata foxterié-
ru hladkosrstých po výborných 
lovecky vedených rodičích. S PP. 
Tel.: 736 209 719.



Blanensko a Boskovicko - 
V Krajském přeboru II. třídy šacho-
vých družstev se hrálo páté kolo 
a v jeho rámci Boskovice přivítaly 
v okresním derby C - tým Lipovce. 
V zápase dvou sousedů v tabulce 
byli úspěšnější hosté.

Boskovice - Lipovec C 2,5:5,5, 
Dobeš - Machek 1:0, Ševčík L. 
- Ševčík D. 1:0, Boháček - Šev-
čík Miloš 0:1, Hubený - Hloušek 
0,5:0,5, Walletzký - Nečas 0:1, 
Kocina - Krejčí 0:1, Probošt - Šev-
čík Milan 0:1, Havel - Kunc 0:1.

Tišnov - Blansko 6,5:1,5, Voj-
těch - Moc R. 1:0, Gubáš - Moc 
M. 0,5:0,5, Navrátil - Saida 1:0, 
Pučálka - Senáši 1:0, Krejčí - Hro-
za 0:1, Plašil - Polách 1:0, Maláska 
- Dufek 1:0, Bartoň - Buš 1:0.

Sloup - Kuřim B 3:5, Poklad-
ník - Majer 1:0, Hampel - Horák 
1:0, Veselý - Krupica 0:1, Špičák 

- Vitula 0:1, Baránek - Hyrš 0:1, 
Drochytka - Boček 0:1, Mikulášek 
- Kudla 0:1, Baláž - Kudláček 1:0.

Rudice - Jevíčko 4,5:3,5, Rada 
- Gajdoš 0,5:0,5, Polách - Adame 
1:0, Loubal - Zemánek 1:0, Nečas 
- Grepl 0:1, Hnilička - Rumián 1:0, 
Dvořáček - Zapletal 0:1, Nejez-
chleb - Liebl 0,5:0,5, Klinkovský 
- Novák 0,5:0,5. Vyškov B - Lok. 
Brno D 4:4. 
1. Lok. Brno D  5 4  1 0  27.5 13
2. Vyškov B 5 2 3 0  22.5 9
3. Kuřim B 5  3 0 2  21.5 9
4. Tišnov 5  3 0 2  21.5 9
5. Lipovec C 5 2 2 1  22.0 8
6. Boskovice 5 2 0 3  18.5 6
7. Sloup 5 2 0 3  17.0 6
8. Rudice 5 1 2 2  18.5 5
9. Blansko 5 1 1 3  16.5 4
10. Jevíčko 5 0 1 4  14.5 1

V příštím kole hostí Blansko 
Sloup, do Boskovic přijede Tišnov 
a do Lipovce Jevíčko. (les)
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středa 21. lednastředa 21. ledna

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvoření 
pro maminky s dětmi.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Open Mic, folkově laděné setkání písnič-
kářů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. S láskou, Rosie.
Boskovice v 19.30 hod. 96 hodin: Zúčto-
vání.

čtvrtek 22. lednačtvrtek 22. ledna
AKCEAKCE

Adamov – Městské kulturní středisko 
v 9.45 hod.: Zimní pohádka, účinkuje 
Divadlo Sandry Riedlové Brno.

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Odmě-
ny a tresty v různých vývojových fázích 
dítěte, odborná beseda.
Blansko – Dělnický dům v 16 hod.: Mini-
diskotéka v Africe s Míšou Růžičkovou, 
interak  vní koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jak jsme hráli čáru.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.
Doubravice v 18 hod. Zejtra napořád.

pátek 23. lednapátek 23. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Blansko, hraje Nonus.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: Škol-

ský ples, hraje Retro, vystoupení břišních 
tanečnic.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jak jsme hráli čáru.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.
Velké Opatovice v 17 hod. Ledové království.

sobota 24. lednasobota 24. ledna
AKCEAKCE

Adamov – Městské kulturní středisko ve 
20 hod.: 2. Maškarní ples města Adamova.
Benešov – Sokolovna ve 20 hod.: Hasič-
ský ples.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Orel-
ský lidový ples.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Ples města a KZMB, hraje Kvatro.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Obecní zabijačkové hody.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Volejbalový bál.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
FC Olešnice.

Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Ples SRPŠ, hraje Naostro.

KINAKINA
Blansko ve 14 hod. Science To Go!
Blansko v 17.30 hod. Sedmý syn. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hacker.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.

neděle 25. lednaneděle 25. ledna
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Orlovna v 15 hod.: 16. 
Maškarní karneval pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Tučňáci z Madagas-
karu.
Blansko v 17.30 hod. Sedmý syn.
Blansko ve 20 hod. Hacker.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Jak postavit 
sněhuláka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.
Jedovnice v 17 hod. Stole   Miroslava 
Zikmunda.

pondělí 26. lednapondělí 26. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Církev Slovo života v 18 hod.: 
Síla Božího uzdravení.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 
hod.: Zoologická zahrada, soutěž.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 
hod.: Výroba sněhuláka.
Boskovice – Kino v 18 hod.: Petr Hirsch: 
Šestnác   sícikilometrovej vejšlap, ces-
tovatelská beseda s projekcí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotograf.

úterý 27. lednaúterý 27. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Knihovna v 15 hod.: Klub 
seniorů, pravidelné setkání.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Birdman.
Boskovice v 19.30 hod. Birdman.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 21. 1., 6:00 - 8:30, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 20:00 - 

22:00; Čtvrtek 22. 1., 6:00 - 10:00, 12:45 - 14:30, 16:00 - 17:00, 21:00 
- 22:00; Pátek 23. 1., 6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobo-
ta 24. 1., 7:30 - 10:00, 12:00 - 13:30, 14:30 - 21:00; Neděle 25. 1., 
7:30 - 15:30.

BOSKOVICE
Středa 21. 1., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 17:30 - 21:00; Čtvrtek 22. 

1., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 23. 1., 6:30 - 7:50, 
12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 24. 1., 11:30 - 13:00, 16:00 - 
21:00; Neděle 25. 1., 9:00 - 20:00.

Z  

P

Nový plavecký rok zahájili 
Blanenští v Hustopečích

Šachisté Boskovic prohráli

Sportovec okresu roku 2014
Blanensko a Boskovicko - Vyhlášení výsledků ankety Nejlepší 

sportovec blanenského okresu za rok 2014 se koná v Zámeckém skle-
níku v Boskovicích ve středu 28. ledna a začíná v 17 hodin. Pořádá je 
Česká unie sportu a vstup na tuto akci je volný.  (les)

BASKETBAL
Muži, OP I - 13. kolo: Boskovice - 

Žabovřesky B 82:70, 14. kolo: Boskovice 
- Černá Pole 89:64.
1. Husovice  14  13  1  1032:848  27
2. Zlín B  14  9  5  1121:960  23
3. Žďár n.S. B  14  9  5  980:900  23
4. Boskovice  14  8  6  1094:978  22
5. Třebíč  14  8  6  1050:964  22
6. Vysočina B  14  8  6  894:880  22
7. Černá Pole  14  6  8  895:992  20
8. Žabovřesky B  14  5  9  882:933  19
9. Tesla Brno  14  5  9  872:948  19
10. Znojmo  14  5  9  775:1044  19
11. Husovice B  14  4  10  1012:1039  18
12. Kyjov  14  4  10  857:978  18

Ženy + Juniorky U 19, OP II - 7. kolo: 
Blansko - Vyškov 60:40 a 69:51.
1. Vysočina  12  12  0  782:521  24
2. Lanžhot  12  9  3  808:699  21
3. Uh. Brod  12  6  6  703:636  18
4. V. Meziříčí  10  6  4  601:586  16
5. Šlapanice  12  4  8  639:730  16
6. Vyškov  12  1  11  539:743  13
7. Blansko  10  2  8  496:653  12

Starší minižáci U 13 - 11. kolo: Žďár 
nad Sáz. - Blansko 47:49 a 48:41.
1. Vysočina  20  19  1  1480:823  39
2. SAM Brno  20  18  2  1371:710  38
3. Blansko  20  14  6  1042:685  34
4. JBC Brno  18  14  4  1223:636  32
5. Žďár n.S.  20  9  11  966:1059  29
6. Podolí  20  6  14  1003:1175  26
7. Žabovřesky  20  4  16  793:1226  24
8. Kyjov  18  4  14  673:872  22
9. Vinohrady  20  0  20  300:1665  20

KUŽELKY
Okresní podniková liga - Extraliga: 

ČBE ‚A‘ - VVR ‚B‘ 1317:1303 Pola 270, 

Starý K. 268 - Semrád M. 290, Kakáč 283.
 1. VVR Lažánky ‚A‘ 10 9 0 1 18
 2. A JE TO Blansko 10 8 0 2 16
 3. ČKD Blansko 10 8 0 2 16
 4. VB Leasing 10 7 0 3 14
 5. VVR Lažánky ‚B‘ 10 4 0 6 8
 6. CATERING Volf 9 4 0 5 8
 7. ČBE Blansko ‚A‘ 9 3 0 6 6
 8. BATI 10 3 0 7 6
 9. Kadeřnictví 10 2 0 8 4
 10. Stavba krbů 10 1 0 9 2

I. liga: BODOS - JEZAT 1158:1205 Hen-
zl 261, Závodník 251 - Smejkal 270, Jalový 
252. Eko system - RAPID 1141:1284 Ďugoš 
249, Pšenčík 244 - Charvát 286, Novotný 
279. BLANZEK - RWE 1285:1211 Lev 
284, Nejezchleb 266 - Podrabský 254, Žá-
ček 249. KSK - Turbo 1291:1158 Valášek 
P. 281, Kolář 281 - Špaček 257, Malits 234. 
AKK - OREL 1266:1198 Šíbl 269, Lavický 
258 - Hének 276, Dvořák 262.
 1. KSK Blansko 11 9 0 2 18
 2. RAPID Palava 10 8 0 2 16
 3. SK BLANZEK 11 8 0 3 16
 4. Turbo 11 7 0 4 14
 5. AKK Blansko 11 5 0 6 10
 6. JEZAT Team  10 5 0 5 10
 7. OREL JEDNOTA 11 5 0 6 10
 8. RWE 11 3 0 8 6
 9. EKO Systém 11 3 0 8 6
 10. BODOS Boskovice a.s. 11 1 0 10 2

II. liga: HASIČI - Splávci 1338:1277 
Majer 296, Mynář 274 - Kocourek ml. 
289, Pokorný 269. RELAX-CLUB - KD 
5 1114:918 Králová 256, Bartošík 232 - 
Pokorný 202, Holcner st. 199. Lachtani 
- Nemocnice 1080:1073 Bernard 240, Janí-
ček 222 - Navrátil 245, Zavadil 238.
 1. Splávci 11 10 0 1 20

P   

V  V

Hustopeče, Blansko - Tra-
diční Hustopečský džbánek je 
pravidelně první závod v novém 
roce, kde si mohou plavci prově-
řit svou výkonnost po krátkých 
vánočních prázdninách. Letos 
již po dvaadvacáté odcestovala 
do Hustopečí pětadvacetičlen-
ná blanenská sestava, a to jako 
každoročně autobusem společně 
s boskovickými plavci. 

Sobotní dopolední program 
zahrnoval padesáti a stometrové 
tratě všech disciplín pro katego-
rie mladšího a staršího žactva. 
Hlavním závodem, za který se 
bral „Hustopečský džbánek,“ 
byla padesátka a stovka prsa. 
Blanenské družstvo bylo z osmi 
zúčastněných oddílů Jihomorav-
ského kraje nejpočetnější, a pro-
to také získalo nejvíce medailo-
vých pozic. V konečném součtu 
to dělalo v individuálních star-
tech i štafetách jedenatřicet cen-
ných kovů z toho deset zlatých. 
Na nejvyšší stupínek se postavili 
Anna Kučerová, Kateřina Demo-
vá, Michal Špaček, Daniel Šenk, 
Milan Musil, Matěj Měšťan, 
Jakub Bartošík a štafeta hochů 
ve složení Michal Špaček, Milan 
Musil, Daniel Šenk a Dominik 
Ostrý. 

Hlavním bodem medailové-
ho ceremoniálu bylo předává-

Blanenská sestava.  Foto Věra VencelováBlanenská sestava.  Foto Věra Vencelová

ní „Hustopečského džbánku“ 
za vítězství v hlavní disciplí-
ně. V tomto vyhlašování mělo 
Blansko dva zástupce. V kate-
gorii staršího žactva zvítězil na 
stovce prsa Daniel Šenk a na 
poloviční trati v kategorii nej-

mladšího žactva Jakub Bartošík. 
Oba borci si zaplavali na začátek 
sezóny osobní rekordy. Deseti-
letý Jakub Bartošík se stal navíc 
nejúspěšnějším plavcem blanen-
ského družstva, neboť k vítěz-
ství v hlavní disciplíně přidal 

ještě dvě zlaté na padesátce znak 
a kraul. Boskovičtí plavci si 
také vezli domů dva „Džbánky“ 
z hlavní disciplíny, a to záslu-
hou Barbory Kassaiové a Jakuba 
Beneše, kteří závodili v kategorii 
mladšího žactva.

 2. HASIČI 10 8 0 2 16
 3. NEMOCNICE 10 6 0 4 12
 4. RELAX CLUB 9 4 0 5 8
 5. ČBE Blansko ‚B‘ 9 3 0 6 6
 6. Lachtani 8 3 0 5 6
 7. KD 5 11 0 0 11 0

STOLNÍ TENIS
1. liga žen - 12. kolo: Blansko - Ústí nad Orli-

cí 8:2. 13. kolo: Blansko - Hr.c Králové B 8:2.
1. EL Niňo  13 10 3 0 0 89:41 36
2. Hodonín B 13 11 1 1 0 98:32 36
3. Blansko 13 10 1 2 0 88:42 34
4. Vlašim B 13 7 2 4 0 69:61 29
5. Bohnice 13 7 1 5 0 72:58 28
6. Slavoj Praha 13 5 3 5 0 69:61 26
7. Dubňany 13 5 2 6 0 57:73 25
8. Hr. Král. B 13 6 0 7 0 76:54 25
9. Sokol Líšeň 13 5 0 8 0 54:76 23
10. Nusle B 13 3 2 8 0 52:78 21
11. Děčín 13 1 1 10 1 38:92 15
12. Ústí n. O. 13 0 0 13 0 18:112 13

2. liga mužů, sk. B - 12. kolo: Blansko - Hos-
tinné 2:10. 13. kolo: Blansko - Choceň B 10:7.
1. Hostinné 13 11 2 0 0 128:52 37
2. Borová 13 11 1 1 0 127:58 36
3. Ostrava C 13 9 1 3 0 108:70  32
4. Havířov C 13 8 2 3 0 106:80 31
5. Nový Jičín 13 7 0 6 0 106:88 27
6. Jeseník 13 6 1 6 0 93:100 26
7. MS Brno C 13 6 0 7 0 102:100 25
8. Blansko 13 6 0 7 0 82:99 25
9. MS Brno B 13 4 0 9 0 71:110 21
10. Orlová B 13 3 1 9 0 78:105 20
11. Choceň B 13 1 3 9 0 68:122 18
12. Vracov 13 0 1 12 0 44:129 14

3. liga mužů, sk. D - 12. kolo: Šarovy 
- Blansko B 10:0 wo. 13. kolo: Strážnice - 
Blansko B 10:0 wo.
1. Hustopeče 13 11 0 2 0 121:62 35
2. Mikulčice 13 11 0 2 0 118:77 35
3. Znojmo 13 8 2 3 0 117:81 31
4. Žďár n. S.  13 8 1 4 0 114:94 30
5. Lanžhot 13 7 1 5 0 104:89 28
6. Řeznovice 13 6 3 4 0 106:96 28
7. Šarovy 13 4 3 6 0 95:98 24
8. Tišnov 13 4 2 7 0 93:105 23
9. Hodonín B 13 4 2 7 0 98:115 23
10. Strážnice 13 3 3 7 0 96:107 22
11. Brno I 13 1 2 10 0 70:125 17
12. Blansko B 13 1 1 9 2 40:123 14

KS I. třídy - 12. kolo: Zbraslavec - Vracov 
B 10:4. 13. kolo: Zbraslavec - Hodonín 10:7.
1. Holásky A 12 12 0 0 0 120:42 48
2. Zbraslavec  13 8 2 3 0 118:86 39
3. Vranovice  13 7 2 4 0 109:101 36
4. Slatina B 13 7 1 5 0 103:84 35
5. Únanov 13 6 3 4 0 113:101 34
6. Bystrc 13 5 4 4 0 104:102 32
7. Vracov B 12 6 0 6 0 89:94 30
8. Ivančice 13 5 1 7 0 96:100 29
9. Lanžhot B 13 5 2 5 1 90:108 29
10. Hodonín 13 3 3 7 0 90:112 25
11. Slatina C 13 0 5 8 0 79:125 18
12. M. Prusy 13 1 1 11 0 71:127 17

KS II. třídy, sk. B - 12. kolo: M. Kníni-
ce - Boskovice 10:7, Zbraslavec B - Ždárná 
10:4, Blansko C - Komořany 9:9. 13. kolo: 
Zbraslavec B - Boskovice 10:4, Moravské 
Knínice - Ždárná 7:10.
1. Kuřim 13 10 2 1 0 124:76 45
2. Komořany 13 9 1 3 0 115:80 41
3. Mokrá 13 8 3 2 0 116:86 40
4. Zbraslavec B  13 7 4 2 0 118:96 38
5. Drnovice 13 7 1 5 0 111:99 35
6. Židenice 13 6 1 6 0 102:95 32
7. Hlubočany B 13 6 0 7 0 100:100 31
8. Blansko C 13 5 3 5 0 108:109 31
9. Boskovice 13 3 3 7 0 93:114 25
10. Ždárná 13 3 0 10 0 82:119 22
11. Otnice B 13 2 1 10 0 73:122 20
12. M. Knínice 13 2 1 9 1 77:123 19

ŠACHY
Jmk přebor I. tř.: TJ Spartak Adamov 

– Jezdci Jundrov 2:6, Kredl, Masák, Marek, 
Ševčík 0,5. VSK Universita Brno – ŠK 
Garde Lipovec B 3,5:4,5, Flašar, Chládek 
1, Sekanina, Habina, Holušová, Komprda, 
Mráz 0,5. 
 1.  ŠK Kuřim  6  5  0  1  15  27
 2.  Lokomotiva C  6  4  1  1  13  28½
 3.  Jundrov  6  4  0  2  12  28½
 4.  Bystrc Oilers  6  3  1  2  10  26½
 5.  BVK Brno C  6  3  0  3  9  25½
 6.  Adamov  6  3  0  3  9  22½
 7.  MKS Vyškov  6  2  1  3  7  23
 8.  ŠK Veselí  6  2  1  3  7  22½
 9.  Universita  6  2  1  3  7  21½
 10.  ŠK Tetčice  6  2  0  4  6  21½
 11.  Lipovec B  6  2  0  4  6  21½
 12.  Znojmo  6  1  1  4  4  19½

Z  

Pohybem 
k pevnému zdraví
Akce pro zdraví, jako jsou relaxační a rehabilitační odpoledne, 

ozdravné pobyty, pravidelné cvičení „S Lenkou“, ale i zájezdy za 
zdravím mají v celoročním plánu činnosti Nového sdružení zdravotně 
postižených v Letovicích své pevné místo. Tyto akce utužují a zlep-
šují duševní zdraví i fyzickou kondici zájemcům o zdraví z řad našich 
členů, ale také zdravotně znevýhodněných spoluobčanů vlastním při-
činěním každého jednotlivce. Nabízejí řadu možností jak si zábavnou 
formou v kolektivu upevňovat a zlepšovat zdraví, učit se návykům 
zdravého stylu života i v pokročilém věku, stejně tak i se zdravotním 
postižením. 

Mezi nejoblíbenější akce pro zdraví, které jsme na  rok 2015 pro 
naše členy připravili, patří ,,Rehabilitační odpoledne“ v Nemocnici 
Blansko na balneoterapii rehabilitačního oddělení. Zde na rehabilitač-
ním oddělení pod vedením odborných pracovnic provádíme a záro-
veň se učíme příslušná protahovací a posilovací cvičení v tělocvičně. 
Cvičí se také v bazénu s možností kondičního plavání. Je i možnost 
využívat léčebné účinky vířivé koupele. Tato bezvadná rehabilitační 
odpoledne, se již řadu let uskutečňují hlavně díky pochopení vstříc-
ného vedení rehabilitačního oddělení, ale také odborných pracovníků 
oddělení. 

Žádanou tradiční akcí pro zdraví, o kterou je také značný zájem 
u našich členů, je ,,Relaxační odpoledne“ v boskovických lázních, 
když si celé lázně pro naše potřeby pronajímáme. Zde je k využi-
tí rekreační a plavecký bazén, vířivá vana, stejně tak i finská sauna 
a infrasauna. V nabídce je také solná kabinka. Další možnost relaxace 
a rehabilitace využíváme v akvaparku Kuřim. 

Ozdravné pobyty budou v Orlických horách a na Vysočině. Během 
pobytů se cvičí v tělocvičně a bazénu. Nechybí masáže a klimatotera-
pie. Od ledna pokračuje ,,Relaxační cvičení s Lenkou“ 

Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského 
kraje a Městského úřadu Letovice.  Za NSZdP Letovice Borek



 středa 21. ledna 2015 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 8

L  S

Boskovice - V devatenáctém 
kole Krajské ligy Jižní Moravy 
a Zlínska viděli v sobotu divá-
ci v Boskovicích dvanáct bra-
nek a vítězství domácího celku. 
V neděli jel celek Blanska na led 
vedoucího Uherského Ostrohu 
a prohrál o jedinou branku.

Boskovice - Šternberk 7:5 
(4:0, 2:2, 1:3), 4. Tůma, 10. 
Karný, 13. Karný, 17. Skácel, 
28. Hökl, 33. Karný, 54. Maksa.

Už ve čtrnácté vteřině musel 
poprvé zasahovat hostující bran-
kář, a to bylo předzvěstí jedno-
značné první třetiny. V ní domácí 
celek dokázal vstřelit čtyři bran-
ky, z toho dvě ve vlastním osla-
bení a svým výkonem soupeře 
jednoznačně zastínil.

V dalším průběhu ale Šternberk 
dokázal utkání patřičně zdrama-
tizovat, ale domácímu celku už 
vítězství vzít nedokázal.

V boskovickém dresu se blýskl 
Karný, který konto soupeře zatížil 
třemi brankami.

Další výsledky: Uherské Hra-
diště - Rosice 2:3, Velká Bíteš - 

Boskovičtí hokejisté 
porazili Šternberk

Uherský Brod 1:4, Velké Meziříčí 
- Uničov 6:2, Šumperk - Uherský 
Brod B 9:1, Uherský Ostroh - 
Blansko 5:4.
1. Uh. Ostroh  18  10  3  2  3  100:69  38
2. Kroměříž  17  10  1  0  6  103:65  32

3. Uh. Brod 18  9  2  1  6  73:63  32
4. Boskovice 17  8  2  0  7  76:68  28
5. Rosice  17  9  0  1  7  52:59  28
6. Šumperk  17  7  3  0  7  84:63  27
7. V. Meziříčí  18  7  0  6  5  71:64  27
8. Blansko  16  8  1  1  6  56:61  27
9. Uničov  17  7  2  1  7  87:80  26

10. Šternberk  17  6  2  2  7  71:72  24
11. V. Bíteš  17  6  1  3  7  70:63  23
12. Uh. Hrad.  16  5  2  1  8  69:74  20
13. Uh. Brod B  17  0  0  1  16  42:153  1

V příštím kole mají Boskovice vol-
no, Blansko hostí třetí Uherský Brod.

Rozhodčí z regionu byli ve Valticích druzí
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Gól. Tomáš Karný střílí svoji první branku v utkání a posílá domácí celek do vedení 2:0.  Foto Lubomír Slezák

Valtice, Blansko - Ve Valticích 
se 10. ledna hrál další z turnajů 
malé kopané fotbalových roz-
hodčích. A stejně jako v prosinci 
v Lužicích skončil výběr okresu 
Blansko na druhém místě.

 V prvním utkání blanenští pod-
lehli Senici 2:1(branka Fadrný), 
když soupeře několikrát zachrá-
nila branková konstrukce a nao-
pak ten dokázal vytěžit z minima 

maximum. Poté ale přišla série 
vítězství. Nejprve 4:0 s týmem 
Brno – město (Čempel, D. Novot-
ný, Michal Strya, Fadrný), 2:0 
s Vyškovem (Michal Strya, Fadr-
ný) a nakonec 3:0 s celkem Břec-
lav B (Fadrný 2, Milan Strya).

Pak už se začalo bojovat 
o pořadí na špici tabulky. S Břec-
laví poslal Blansko do vedení po 
Fadrného přihrávce Michal Strya, 

další šance Milana Stryi zůsta-
ly nevyužity a domácí krásnou 
střelou vyrovnali. V taktickém 
souboji s Brno-venkovem branka 
nepadla, ale to bylo poslední tur-
najové zaváhání.

Následovala výhra 2:0 s Hodo-
nínem (Fadrný 2) a 3:0 s Prostě-
jovem (Fadrný 2, Michal Strya). 
Před posledním utkáním bylo 
jasné, že vítězství znamená 2. 

místo a porážka místo páté. Skó-
re se zastavilo na 6:0 a o branky 
se podělili Hlubinka, Fadrný, 
Michal Strya, Čempel, Pernica 
a Nejezchleb.

Celkové pořadí: 1. Břeclav 
A, 2. Blansko, 3. Brno-venkov, 
4. Senica, 5. Uherské Hradiště, 
6. Hodonín, 7. Vyškov, 8. Pros-
tějov, 9. Brno-město, 10. Břec-
lav B.  (les)

Blanensko a Boskovicko - 
Volejbalové soutěže pokračovaly 
minulý víkend dalším dvojko-
lem.

Muži Letovic uhráli ve  Znojmě 
jenom dva sety, lépe se dařilo 
hráčkám Boskovic, dvě výhry si 
připsaly juniorky i ligové kadet-
ky.

KP mužů 
21. a 22. kolo: VK Pegas Znoj-

mo - TJ Sokol Letovice 3:1 (23, 14, 
-21, 16) a 3:1 (-21, 21, 11, 21).

1. Šlapanice  22 19 3 0 0  66:13  63
2. Žabovřesky 22 16 1 1 4  57:22  51
3. Ingstav  22 14 2 2 4  54:33  48
4. Znojmo 22 12 1 2 7 46:37 40
5. Vyškov 22 10 2 3 7 46:36 37
6. Brno - jih 20 5 2 3 10 34:45 22
7. Tišnov 22 5 2 1 14 28:52 20

8. Letovice 22 4 2 2 14 28:53 18
9. Holubice B 22 3 2 3 14 27:57 16
10. Šlapanice B 20 1 2 2 15 18:56 9

Liga kadetek
Finálová skupina - 1. a 2. kolo: 

Minerva Boskovice - Junior Brno 
3:1 a 3:1. 
1. Vysočina 10 9 1 0 0  30:3  29
2. Junior Brno 10 3 3 0 4  18:13  15
3. Nový Jičín 10 3 2 0 5  16:20  13
4. Boskovice 10 4 0 1 5  10:18  13
5. Lanškroun 10 4 0 0 6  13:20 12
6. Olomouc 10 1 0 5 4  14:27  8

KP juniorek 
21. a 22. kolo: Minerva Bosko-

vice - TJ DDM Brno 3:0 (7, 17, 
13) a 3:0 (18, 14, 23).  (les)
1. Předklášteří 22 14 4 2 2 60:25 52
2. Boskovice 18 15 1 1 1 51:9 48
3. Bzenec 20 11 2 3 4 46:31 40
4. Vyškov B 18 7 6 0 5 41:29 33
5. Újezd  20 7 4 1 8 40:38 30
6. Jehnice 18 9 0 0 9 31:32 27
7. Břeclav 18 7 0 4 7 33:34 25
8. Kuřim 20 6 0 3 11 27:45 21
9. Husovice 20 2 1 3 14 17:54 11
10. DDM Brno  22 2 0 1 19 13:62 5

Volejbalisté Letovic ve Znojmě uhráli jen dva sety

Cenná výhra. Boskovické kadet-
ky si v premiérovém dvojutká-
ní finálové části ligové soutěže 
poradily se svými vrstevnicemi 
z Brna 3:1 a 3:1. 
 Foto  Lubomír Slezák

Brněnský běžecký pohár 
pokračoval v Kuřimi

Radostice - V sobo-
tu 17. ledna pokračo-
val šestým závodem 
Brněnský běžecký 
pohár, atleti tento-
krát měřili své síly na 
 Radostické desítce.

Stejně jako v pátém 
závodě v Kuřimi se 
první v cíli objevil 
Jiří Homoláč z Adidas 
Runnig Teamu, stříbrné 
umístění si zopakoval 
Robert Míč z Uni Brno. Nejlepší trojku pak uzavřel Daniel Orálek z MS 
Brno, běžci z našeho okresu se neztratili ani tentokrát.

Výsledky: Muži: 1. Homoláč Jiří (Adidas Running Team), 35:04, 
2. Míč Robert (Relax Fit.cz Team/Uni Brno), 35:31, 3. Šťastný Petr (Čes-
ká Spořitelna), 36:24, 15. Široký Stanislav (Blansko), 40:20. Veteráni 
1: Orálek Daniel (AC MS Brno/Adidas), 36:19, 2. Štěrbák Eduard (Brno), 
38:44, 3. Pohanka Martin (Brno), 38:52, 8. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 
42:10. Veteráni 2: 1. Rerych Jiří (AC MS Brno), 42:42, 30. Daněk Milan 
(Horizont Kola Novák Blansko), 1:01:10. Veteráni 3: 1. Nosek Miroslav 
(AC MS Brno), 45:18, 7. Stráník Aleš (Blansko), 53:34. Dorostenci: 
1. Osolsobě Jan (AHA Vyškov), 15:59, 4. Holík Michal (Orel Bořitov), 
17:28, 15. Šmída Jan (Moravec Benešov), 19:20. Junioři: 1. Konečný 
Aleš (MS Brno), 16:10, 3. Štěpaník Jiří (Moravec Benešov), 16:44. Ženy: 
1. Miličková Marie (AK Olymp Brno), 17:37, 2. Puklová Patrícia (Šport 
Team Hritz), 17:46, 18. Kopecká Michaela (Boskovice), 21:49. Veterán-
ky 1: 1. Jančaříková Lenka (AAC Brno) 19:00, 2. Doubková Kateřina 
(AK Perná), 19:19, 6. Ondroušková Ivana (Blansko), 20:39. Veteránky 
2: 1. Durnová Marta (Antalis), 20:32, 6. Tesařová Jitka (RBK Blansko), 
26:15. Juniorky: 1. Lišková Kateřina (Sokol Bílovice n. S.), 21:22, 4. Číž-
ková Markéta (OB Adamov), 25:22.

Sedmým závodem Brněnského běžeckého poháru a současně úvod-
ním závodem nového ročníku Okresní běžecké ligy bude sedmého února 
Ráječkovská desítka.  (les)

Brno - A právě dvěma brněn-
ským týmům se na vlastní palu-
bovce dařilo nejlépe a v celko-
vém pořadí jim patřila první dvě 
místa. Třetí místo v tomto tur-
naji vybojovaly Šitbořice 2 před 
Libercem 4.

O pátém a šestém místě roz-
hodovalo skóre, díky němu byly 
páté Šitbořice 1, MO Svitávka 2 
skončila za nimi. Na posledním 
sedmém místě skončil Přerov.

Za Svitávku nastoupila úplně 
nová dvojice Lukáš Fukan, Filip 
Zahálka. Fukan přestoupil do Svi-
távky teprve před týdnem z Brna 
a svitávečtí se první tři zápasy trá-
pili a hledali. Potom ještě prohráli 
s Brnem, ale dobré zápasy odehrá-
li proti oběma celkům Šitbořic.

Výsledky: Favorit Brno 4 - 
Favorit Brno 5 1:5, Sokol Šit-
bořice 1 - Sokol Šitbořice 2 1:1, 
Spartak Přerov 2 - MO Svitávka 2 
2:2, Favorit 4 - Lok. Liberec 1 4:2, 
Favorit 5 - Šitbořice 1 3:2, Šitbo-
řice 2 - Přerov 2 5:4, Svitávka 2 
- Liberec 1 2:5, Favorit 4 - Šitboři-

ce 1 7:5, Favorit 5 - Přerov 2 5:1, 
Šitbořice 2 - Liberec 1 5:0, Favorit 
4 - Svitávka 2 6:0, Šitbořice 1 - 
Přerov 2 5:3, Favorit 5 - Liberec 
1 6:1, Šitbořice 2 - Svitávka 2 3:4, 
Favorit 4 - Přerov 2 7:4, Šitbořice 
1 - Liberec 1 6:7, Favorit 5 - Svi-
távka 2 6:1, Favorit 4 - Šitbořice 2 
4:4, Přerov 2 - Liberec 1 2:4, Šit-
bořice 1 - Svitávka 2 3:3, Favorit 
5 - Šitbořice 2 5:7. 
 1. Favorit 5  6  5  0  1  30:13  15
 2. Favorit 4  6  4  1  1  29:20  13
 3. Šitbořice 2  6  3  2  1  25:18  11
 4. Liberec 1  6  3  0  3  19:25  9
 5. Šitbořice 1  6  1  2  3  22:24  5
 6. Svitávka 2  6  1  2  3  12:25  5
 7. Přerov 2  6  0  1  5  16:28  1

„Kluci hrají spolu teprve asi tři 
týdny a souhra tedy ještě vázla. 
Nicméně do dalšího kola máme 
téměř čtyři měsíce a za tu dobu se 
dá spousta vylepšit. Už dnes bylo 
vidět, že zápas od zápasu se kluci 
zlepšovali“, zhodnotil turnaj tre-
nér MO Svitávka Vladimír Zahál-
ka, který vidí budoucnost svých 
svěřenců optimisticky.  (les)

Druhá liga kolové 
začala v Brně

HOKEJ
24. 1., 18 h Blansko - Uherský 

Brod.

KOPANÁ
23. 1., 18 h Skleník Boskovice. 

Fotbalista roku 2014 okresu Blan-
sko.

KUŽELKY
25. 1., 9 h kuželna ČKD Blan-

sko. Mistrovství Jihomoravského 
kraje juniorů.

STOLNÍ TENIS
23. 1., 18:30 h Blansko C - 

Moravské Knínice, KP II. 24. 1., 
10 h Blansko C - Zbraslavec B, 

KP II, 13:30 h Blansko - Děčín, 
1. liga žen, 16 h Blansko - Orlo-
vá B, 2. liga mužů. 25. 1., 8:30 
h Blansko - Slavoj Praha, 1. liga 
žen, 11 h Blansko - Ostrava C, 2. 
liga mužů.

ŠACHY
25. 1., 10 h Lipovec C - Jevíč-

ko, Boskovice - Tišnov, Blan-
sko - Sloup, KP II. Boskovice C 
- Lipovec F, Adamov C - Kunštát, 
Rovečné B - Lipovec E, Vanovice 
- Knínice, OS.

VOLEJBAL
24. 1., 10 + 13 h Sokol Letovice 

- Ingstav Brno, KP mužů.

K   

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák
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