
Krajští kriminalisté řeší
krutou smrt seniorky

Blanensko - Otřesný případ kruté smrti seniorky řeší krajští krimi-
nalisté. Vše začalo koncem června loňského roku oznámením občana 
z vesnice na Blanensku, který policistům předal informaci, že už téměř 
týden nikdo neviděl třiasedmdesátiletou paní, která prý měla být fyzic-
ky napadena.

„Hlídka se proto vydala oznámení prověřit na adresu, kde poškozená 
žena bydlela. Dveře otevřel seniorčin šestačtyřicetiletý příbuzný, který 
odmítal hlídce zmiňovanou paní přivolat. Zároveň uváděl zjevně smyš-
lené důvody, proč to není možné. Policisté se nakonec do domu dostali 
a v jedné místnosti našli ženu ležící na zemi. Byla zraněná, podvyžive-
ná a dehydrovaná,“ popsala krajská policejní mluvčí Petra Vedrová.

Nedostatečně oblečená důchodkyně byla v přímém ohrožení života. 
Ležela na zemi několik dní přikrytá jen špinavými dekami. Policisté jí 
na místě poskytli první pomoc a zajistili odvoz do nemocnice, kde žena 
o měsíc později zemřela v důsledku poranění mozku. 
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Pěvecký talent z Adamova
Zpěvačka Adéla 
Grimová je úspěšná 
v soutěžích.

 Více na str. 3

Rozhovor s majitelem hotelu
Pokud lidé nebudou 
chodit, tak to bude 
špatné, říká Zdeněk 
Růžička.
 Více na str. 5

Policisté museli na několik hodin zastavit kamionovou dopravu z Letovic směrem na Svitavy

Vydatné sněžení potrápilo především řidiče
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Vy-
datný příval sněhu komplikoval 
minulý týden dopravu na Blanen-
sku a Boskovicku. Ve spojení se 
silným větrem způsobil, že poli-
cisté museli vyjet hned k několika 
nehodám, které měly společného 
jmenovatele - sníh na silnici. Nej-
větší problémy měli řidiči v okolí 
Žernovníku, Sulíkova, Nýrova 
nebo Kojálu. Na silnici I/43 v Le-
tovicích museli dokonce policisté 
ve čtvrtek na několik hodin uza-
vřít provoz pro kamionovou do-
pravu ve směru na Svitavy.

Nejvíce práce měli policisté 
ve středu. „První nehoda se stala 
kolem půl šesté ráno v blízkosti 
Vanovic. Čtyřicetiletý řidič tam 
vyjel se svou Škodou Felicií ze 
silnice a havaroval do stromu. Při 
nehodě byl lehce zraněn, škoda 
na autě byla vyčíslena na sedm-
náct tisíc korun. Dechová zkouška 
u řidiče nepotvrdila, že by před 
jízdou pil alkohol. Další nehoda 
se stala u Křetína, kde jednatři-
cetiletá řidička vyjela se svým 
vozem značky Suzuki Swift ze 
silnice a havarovala do svodidel. 
Nehoda se obešla bez zranění, na 
autě a svodidlech vznikla škoda za 
asi pětašedesát tisíc korun,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Nejlepší sportovci okresu
V Černé Hoře se 
uskutečnilo vyhlášení 
výsledků sportovní 
ankety.
 Více na str. 9

V Blansku odhalili varnu pervi  nu

Stavebnice Lego na čas ovládne Boskovice
Radim Hruška

Boskovice - Hned dvě příle-
žitosti jak se seznámit s dánskou 
stavebnicí Lego budou mít lidé 
v Boskovicích. První bude jedno-
denní akce v tamním zámeckém 
skleníku Lego Technic Boskovice 
2012, která proběhne v sobotu 25. 
února od 10 do 17 hodin. Druhý 
ročník výstavní show představí 
stroje v pohybu. 

„Technic se pyšní svojí funkč-
ností a je velmi podobný slavné-
mu českému Merkuru. Tělem jsou 
osky, ozubená kola, pneumatické 

písty, elektromotory a dnes i infra-
červené dálkové ovládaní. Hlavou 
jsou potom profesionální Lego 
návrháři, od nichž na výstavě ná-
vštěvníci uvidí ofi ciální Technic 
modely, které se prodávají již od 
roku 1977. Hlavní duší výstavy 
jsou ale nadšení stavitelé, kteří 
do Boskovic přivezou svá vlast-
ní díla. Výstavní show je pouze 
jednodenní ze zcela praktického 
důvodu. U všech vystavených 
modelů bude na požádání ukázána 
funkčnost přímo samotnými sbě-
rateli a staviteli,“ uvedl pořadatel 
akce Ivo Legner. 

Jako bonus bude v letošním roč-
níku prezentován i sortiment s ná-

Některé služby
lze objednat 
přes internet
Blansko - Blanenský měst-

ský úřad připravil pro obyvatele 
města zajímavou novinku. Někte-
ré jeho služby si mohou občané 
objednávat přes internet. Od dru-
hého únorového týdne je totiž 
v provozu služba WebCall. 

Odkaz na ni se dá najít na 
hlavní stránce městského webu 
www.blansko.cz u termínů vyří-
zených žádostí o doklady. V sou-
časné době je možno se objedná-
vat mimo jiné na registr vozidel 
a řidičů, výpis z rejstříku trestů 
CzechPoint, evidenci obyvatel, 
matriku či na ověřování podpisů 
a listin. Služby lze využít i při 
vyřizování občanských průkazů 
či cestovních dokladů. (bh)

V zámku bude
výstava kamélií

Rájec-Jestřebí - Chladná krá-
sa - Kamélie a kov. Takový ná-
zev nese letošní výstava kamélií, 
která se koná od 2. do 11. března 
v rájeckém zámku. Zámek bude 
otevřen o víkendu od 9 do 17 ho-
din a ve všední dny od 9 do 16.30 
hod. (pondělí 5. 3. zavřeno). V re-
prezentačních prostorách v příze-
mí zámku budou vystaveny pa-
desátileté kvetoucí keře kamélií 
a historické interiéry vyzdobí 
aranžmá z květů kamélií a umě-
lecké i užitkové výrobky z litiny, 
mosazi, cínu a jiných kovů, které 
se používaly k výzdobě interiérů. 
Více na str. 7  (pš)

Nehoda se nevyhnula ani au-
tobusu ve Velkých Opatovicích. 
Kolem tři čtvrtě na šest ráno hlásil 
na linku 158 jeho řidič, že dostal 
smyk a narazil do fasády budovy. 
Nikdo z cestujících se nezranil. 
V příkopě u silnice mezi Rájcem-
Jestřebí a Petrovicemi zase skon-
čilo kolem sedmé hodiny auto 
značky Opel Astra. Havárie byla 
opět bez zranění, škoda se vyšpl-
hala na padesát tisíc korun. 

„K následujícím nehodám po-
licisté vyjížděli do Boskovic, kde 
se srazila dvě osobní auta. Na stře-
še pak ještě dopoledne skončilo 
osobní auto na silnici vedoucí od 
Šebrova do Blanska. Řidička ne-
byla při havárii zraněna. Zraněním 
řidiče pak ale skončila havárie ná-
kladního auta v Senetářově, kdy 
šestačtyřicetiletý řidič narazil do 
sloupu,“ doplnila Šebková. 

Ke konci minulého týdne se si-
tuace začala uklidňovat. Podle ve-
doucího blanenské oblasti Správy 
a údržby silnic Jihomoravského 
kraje Miloše Bažanta byly v pátek 
všechny komunikace sjízdné - sil-
nice I. třídy mokré po chemickém 
ošetření a silnice II. a III. třídy se 
zbytky sněhu po pluhování. „V ně-
kterých úsecích je stále nasazena 
těžká technika, která postupně 
rozšiřuje jízdní pruhy. Pokud ne-
začne více sněžit a foukat, nena-
stanou další problémy,“ dodal.

zvem Mindstorms, tedy Lego za-
ložené na Technic základu, ovšem 
vybavené přes počítač programo-
vatelnou jednotkou. Návštěvníci 
budou tak moci obdivovat různé 
chodící roboty vyhýbající se pře-
kážkám apod. Samozřejmostí je 
dětský koutek a přítomnost pro-
dejce stavebnic.

Šanci poznat Lego budou mít 
od 8. března také návštěvníci Mu-
zea Boskovicka, kde se uskuteční 
výstava Lego - Svět v kostkách. 
Více než měsíc trvající expozice 
představí velkou škálu sortimen-
tu stavebnice Lego. „Výstava je 
oproti show v zámeckém skleníku 
založena na statických modelech 
z klasických Lego kostek, které 
znají snad všechny generace. 
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Lego. Loňský ročník nabídl zajíma-
vou podívanou.  Foto Petr Hanáček

Blansko - Blanenská radnice 
zveřejnila zajímavá čísla. K dru-
hému lednu letošního roku bylo 
v územním obvodu města Blan-
ska hlášeno k trvalému pobytu 
20 987 obyvatel, z toho 10 206 

mužů a 10 781 žen, 20 065 ob-
čanů České republiky a 922 ci-
zinců. 

Občanům s trvalým pobytem 
ve správním obvodu úřadu s roz-
šířenou působností Městského 

úřadu Blansko se v roce 2011 
narodilo 601 dětí. Bylo uzavřeno 
72 manželství, z toho před MěÚ 
Blansko 57, před orgánem církve 
15. V matričním obvodu zemřelo 
304 občanů.  (bh)

Město zveřejnilo zajímavé sta  s  ky
Kalamita. Silnice od Žďárné směrem na Pro  vanov. Foto Jan Vybíhal

Blansko - Blanenští krimina-
listé z takzvaného Toxitýmu, tedy 
skupiny zaměřující se na potí-
rání trestné činnosti související 
s drogami, slaví další z úspěchů. 
V těchto dnech zadrželi čtyřia-
dvacetiletého muže, který vyráběl 

v Blansku drogy. Využíval k tomu 
podomácky sestavenou laboratoř. 
Látky vyráběl z dostupných léků 
a chemikálií. V době, kdy jej po-
licisté dopadli, měl u sebe pět gra-
mů pervitinu. V současné době mu 
bylo sděleno obvinění z trestného 

činu nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami.

Pachatel byl v minulosti za stej-
nou trestnou činnost odsouzen. 
Nyní mu hrozí trest odnětí svobo-
dy až na deset let.  (hrr)



Radim Hruška

Benešov - 
Do roku 2012 
v Benešově 
připravili a již 
nastartovali in-
vestice, které 
mají za účel 
jediné - aktivní 
rozvoj obce. Dotknou se dopravy, 
hospodářství a životního prostředí, 
sociální oblasti, školství, kultury, 
sportu a v neposlední řadě péče 
o občana. Více prozradil starosta 
Benešova Antonín Rus.

Je nějaká akce z vašeho pohle-
du prioritní?

Hlavní je především zateplení 
obecního úřadu. Podařilo se nám 
získat dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí ve výši zhruba 
jeden milion korun. Celá stavba 
bude stát asi 1,4 milionu korun. 
Práce jsme zahájili už v lednu, čí-
tají výměnu oken, dveří, zateplení 
stropů, podlah a pláště budovy. 
Všechno musí být hotové do kon-
ce prvního pololetí letošního roku. 
V rámci stavebních úprav dojde 
také k přestavbě vybraných pro-
stor úřadu na výdejnu léků.

Můžete přiblížit, jak bude vý-
dejna léků fungovat?

Od září letošního roku by měla 
být k dispozici pro lidi, kteří při-
jdou k lékaři na místní zdravotní 
středisko. Investice představuje 
zhruba 320 tisíc korun a spočívá 
v budování přípravny, a sklad léků 
a samotné výdejny. Myšlenka je 
prozatím taková, že bude v provo-

zu ve stejný čas jako jsou ordinač-
ní hodiny lékařů ve středisku. Tato 
akce bude představovat výrazné 
zlepšení servisu pro obyvatelstvo. 
V případě předepsání léků je kaž-
dý potřebuje co nejdříve a nyní si 
pro ně musí jet až do Boskovic. 
Výdejna bude samozřejmě sloužit 
i pro okolní spádové obce.

Jednu významnou akci jste sta-
čili dokončit už v minulém roce...

Jednalo se o opravu křížů za 
více než půl milionu korun. Poda-
řilo se nám získat dotaci z Místní 
akční skupiny Boskovicko Plus. 
Opravoval se jeden pomník a čtyři 
kříže ležící v katastru obce. Kříže 
postupně chátraly, některé dokon-
ce ohrožovaly bezpečnost lidí, 
protože z nich odpadávaly kusy 
pískovce. Zastupitelstvo proto 

kříže vyhlásilo regionální kultur-
ní památkou, a následně mohlo 
požádat o dotaci. Ta ve fi nále či-
nila čtyři sta tisíc korun. Provedli 
jsem kompletní renovaci spojenou 
i s opravou přístupových chodníků. 
Kříž na návsi jsme navíc nasvítili 
a pořídili jsme i nové zábradlí od 
uměleckého kováře. Do budoucna 
se plánuje ještě oprava kříže před 
kostelem. Ten je sice na obecním 
pozemku, ale v majetku Římsko-
katolické farnosti Benešov. Jedná 
se o litinový kříž, který je kulturní 
památkou. Farnost se proto pokusí 
podat žádost o dotaci.

Jaké další inves  ce vás ještě 
čekají?

Jednou z nich je například do-
končení chodníku Na Pavlově, 
kde se dělala nová komunikace. 

Zatím se tam „jen“ položily ob-
rubníky. V praxi vznikne téměř 
půl kilometru chodníku. Chceme 
také začít s opravou dalších chod-
níků. Navíc nás tíží parkovací pro-
story ve středu obce. V letošním 
roce proto plánujeme připravit 
projekt na parkoviště u sokolovny 

a mezi samoobsluhou a sokolov-
nou udělat plochu pro kontejnery 
na recyklovatelný odpad. Určitě 
uděláme projekt, získáme stavební 
povolení a možná stihneme i zažá-
dat o dotaci.

Kromě toho budeme podávat 
žádost na rekonstrukci dětských 
hřišť, protože některé herní prvky 

neodpovídají normě. Zub času se 
na nich podepsal tak, že jsme už 
dva museli odstranit, protože ne-
prošly revizí. 

Připravujete také nový územní 
plán...

Máme rozpracováno zadání 
územního plánu. Ten starý končí 
v roce 2015, proto chceme být 
připraveni. Výrazné změny nebu-
dou, jen se rozšíří lokality na vý-
stavbu nových rodinných domů 
a pro průmyslové zóny kolem ze-
mědělského družstva. Vzniknou 
také smíšené zóny pro menší vý-
robu a pro bydlení. Jedna ze změn 
se provede kvůli místní pekárně. 
Ta chce rozšiřovat provoz a stavět 
novou budovu na pozemcích, kde 
to podle současného územního 
plánu nejde. 
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Zastupitelé za sociální demokracii v Boskovicích podali podnět radě

Chtějí převod nemocnice pod kraj

V Benešově letos zateplí úřad a vybudují výdejnu léků
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Policisté pátrají 

po muži
Blanensko a Bo-

skovicko - Od úte-
rý 14. února pátrají 
policisté z blanen-
ského okresu a Svi-
tavska po třiaše-
desátiletém muži. 
Naposledy byl viděn ve Stvolové 
na Letovicku v pondělí 13. února 
kolem 18. hodiny.

„Policisté do pátrací akce nasa-
dili dvaadvacet mužů ze Svitavska 
a dalších šest z Blanenska. Přes-
tože prověřili okolí obce Stvolová 
včetně lesnatých porostů, rybníků 
a řek, nepodařilo se jim muže na-
jít. Žádají proto veřejnost o po-
moc,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Pohřešovaným mužem je Jiří 
Kovář, narodil se v roce 1949. Je 
vysoký asi 170 až 180 cm, hubené 
postavy, má hnědočerné prošedi-
vělé vlasy a modré oči. V případě 
jakékoliv informace mohou lidé 
volat na tísňovou linku 158.  (hrr)

Kamion zůstal
na suchu

Krhov - Pod rouškou tmy se vy-
dal ve čtvrtek 16. února krást naftu 
zloděj nedaleko Krhova. Po od-
stranění víčka z nádrže nákladního 
auta odčerpal asi tři sta litrů pohon-
ných hmot. Dopravci tak vznikla 
škoda za téměř dvanáct tisíc korun. 
Pachatel, po němž policisté pátrají, 
je nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Vloupal se 
do restaurace
Jedovnice - Do restaurace v Je-

dovnicích se v noci na pondělí 
13. února vloupal neznámý zlo-
děj. Uvnitř ho zajímaly peníze. 
Vzal asi sedm tisíc korun. Poté se 
vloupal do sousedního bytu. Z něj 
ukradl stravenky v hodnotě dva 
a půl tisíce korun. Celková škoda 
včetně poškození vybavení se vy-
šplhala na deset tisíc korun.  (hrr)

Z chaty
zmizelo nářadí
Krhov - Rekreační chata u Kr-

hova se v pondělí 13. února ve 
večerních hodinách stala cílem 
zloděje. Ten si odnesl elektrickou 
pilu a sekerku. Nepohrdl ani dře-
věnými sáněmi a dětskými boby. 
Majiteli tak způsobil škodu asi 
třináct tisíc korun.  (hrr)

Řidič byl opilý,
užil i drogy

Ráječko - Málo vídanou kom-
binaci alkoholu a drog za volan-
tem zjistili policisté při kontrole 
v sobotu 11. února v Ráječku. 
Třiadvacetiletý řidič tam nadý-
chal 0,79 promile. Protože se 
policistům nezdálo jeho chování, 
provedli také test na přítomnost 
drog, který byl pozitivní. Řidi-
či tedy odebrali řidičský průkaz 
a zakázali další jízdu.  (hrr)

Z parkoviště 
zmizelo 

zánovní auto
Blansko - Zřejmě v noci na so-

botu 11. února ukradl zatím nezná-
mý zloděj z parkoviště v Blansku 
osobní vozidlo značky Renault. 
V autě bylo navíc nářadí potřebné 
k opravám pokladních boxů. Maji-
teli auta vznikla škoda převyšující 
čtvrt milionu korun.  (hrr)

Řidička skončila
v potoce

Adamov - Jízdu mezi Josefo-
vem a Adamovem nezvládla tři-
cetiletá žena za volantem Fordu 
Focus. Při průjezdu pravotočivé 
zatáčky dostala smyk a násled-
ně skončila v potoce. S řidičkou 
v autě jela ještě spolujezdkyně 
a tři děti. Nehoda se obešla bez 
zranění. Na vozidle vznikla ško-
da ve výši asi padesát tisíc ko-
run.  (hrr)

Z náklaďáku
zmizela nafta
Lipůvka - Odpočívadlo mezi 

Lipůvkou a Černou Horou se sta-
lo svědkem krádeže nafty. V noci 
na čtvrtek 9. února tam totiž zlo-
děj ze zaparkovaného nákladní-
ho vozidla odčerpal tři sta litrů 
nafty. Dopravní společnosti tak 
způsobil škodu asi dvanáct tisíc 
korun.  (hrr)

Zloděj nakonec 
nic neukradl

Jedovnice - Poškozené vstupní 
dveře do domu, dveře do sklepa 
a do garáže. To je výsledek řádění 
zloděje, který se vloupal do domu 
v Jedovnicích. Zřejmě ale nenašel 
žádnou zajímavou věc, protože 
nic neukradl. Poničením dveří ale 
způsobil škodu kolem čtyř tisíc 
korun.  (hrr)

Ztratily se 
dva tablety

Blansko - Dva tablety značky 
Apple v originálním balení se 
ztratily z prodejny elektra v Blan-
sku. Toho, že počítače zmizely, si 
prodavač všiml v pondělí 6. února 
a věc oznámil na policii. Majiteli 
vznikla škoda ve výši dvaatřicet 
tisíc korun.  (hrr)

Bourala do
dalšího auta

Velké Opatovice - Nevhodně 
až agresivně se v sobotu 4. úno-
ra chovala sedmapadesátiletá 
řidička ve Velkých Opatovicích. 
Nabourala před sebou jedoucí 
osobní auto. S jeho řidičem se ale 
odmítala dohodnout. Muž proto 
zavolal policisty. Žena však od-
mítala spolupracovat i s nimi. Po 
vyšetření zdravotnickými záchra-
náři podstoupila dechovou zkouš-
ku, která ukázala hodnotu 1,77 
promile alkoholu.  (hrr)

Krajští kriminalisté řeší smrt...

Silnici I/43 čekají úpravy
Bořitov - Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě investiční 

akce na silnici I/43 u Bořitova. 
„Jedná se o vybudování odbočovacího pruhu vpravo do obce v místě 

stávající autobusové zastávky u zemědělského družstva. Stavba dále 
řeší přemístění autobusových zastávek do bezpečnějšího a přehledněj-
šího místa směrem k Černé Hoře, konkrétně ke sjezdu na účelovou 
komunikaci vpravo,“ řekla Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic s tím, že realizace této akce je plánována v roce 2013, 
konečný termín bude záviset na přidělení fi nančních prostředků na sta-
vební práce.  (pš)

Stavebnice Lego ovládne
Pokračování ze str. 1
Lze obdivovat jak stavitelovu fantazii, tak i nepřeberné množství díl-

ků, které má dnes stavitel k dispozici. Z ofi ciálních (podle plánku) vel-
kých modelů se představí například slavný britský Tower Bridge, z vlast-
ních hlav stavitelů se potom mohou návštěvníci těšit na městské dioráma 
Ameriky čtyřicátých let, podhorskou osadu, stíhačku z Hvězdných válek 
v poněkud větším měřítku, než vydalo samotné Lego, a jiné zajímavé 
modely,“ doplnil Ivo Legner.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Boskovičtí zastu-
pitelé za sociální demokracii po-
dali společný podnět radě města, 
ve kterém vybízejí k projednání, 
prozatím teoretické, možnosti 
změny zřizovatele a provozova-
tele boskovické nemocnice na Ji-
homoravský kraj, včetně případ-
ných podmínek pro uskutečnění 
takového záměru.

„Vycházíme ze skutečnosti, že 
v Jihomoravském kraji jsou mimo 
Brna pouze tři nemocnice v ma-

jetku města - Boskovice, Blansko, 
Hustopeče. Období od převzetí ne-
mocnice do majetku města a udá-
losti kolem tohoto zdravotnického 
zařízení ukazují, že takové provo-
zování se pod vedením a dohledem 
rady města neosvědčuje,“ píše se 
v podnětu radě města. 

Mezi důvody k projednání pod-
nětu je například ztráta dobrého 
jména nemocnice spojená s pro-
nájmem fi rmě pana Barota, které-
ho do Boskovic přivedlo tehdejší 
vedení města, nebo pokračování 
v tzv. záchraně nemocnice pod ve-

dením pana Černého, neustálé ob-
hajování jeho osoby radou města, 
které nakonec dospělo k odvolání 
jeho i náměstka pro důvody, kte-
ré dosud nebyly ani zastupitelům 
města sděleny pro údajné šetření 
Policií ČR.

„Přichází další zachránce ne-
mocnice, odchází místní primáři, 
neustále jsme ujišťování o stabili-
zaci lékařů a zdravotnického per-
sonálu, o čemž ale máme pochyb-
nosti, přetrvávají neshody pokud 
jde o spolupráci mezi nemocnice-
mi Boskovice a Blansko, investice 

v nemocnici odebírají z rozpočtu 
města nemalé prostředky potřebné 
jinde (např. podpora sportovních 
oddílů, kultura a volnočasové 
aktivity, školská a předškolní za-
řízení, senioři),“ stojí mimo jiné 
v prohlášení s tím, že podepsaní 
zastupitelé žádají písemné stano-
visko rady města. 

Podle starosty města Jaroslava 
Dohnálka se bude věc projednávat 
na některém z březnových zasedá-
ní rady města. „Podnět jsem obdr-
žel a budeme o něm jednat. Více 
k tomu nyní nemohu sdělit,“ řekl.

Pokračování ze str. 1
Kriminalisté následným še-

třením zjistili, že právě ženin 
šestačtyřicetiletý příbuzný ji už 
v minulosti fyzicky a psychicky 
napadal a vše vyvrcholilo právě 
týden předtím, než seniorku nalez-
li policisté. 

„Pachatel tehdy ženu několikrát 
udeřil do hlavy a kopal do celého 
těla, čímž jí způsobil nejen oděrky 

a pohmožděniny, ale i zlomeninu 
nosu a otok mozku. Takto těžce 
zraněnou ji nechal bez jakékoliv 
pomoci, jídla či pití, ležet téměř 
celý týden na zemi. Šokující je, 
že zraněné ženě neposkytli pomoc 
ani její dva sourozenci, se kterými 
žila ve společné domácnosti. Vy-
šetřovatel proto zahájil jejich trest-
ní stíhání pro přečin neposkytnutí 
pomoci,“ doplnila Vedrová.

Pachateli, který napadené ženě 
způsobil závažná zranění, sdělil vy-
šetřovatel obvinění ze zločinů těž-
ké ublížení na zdraví a týrání osoby 
žijící ve společném obydlí. Státní 
zástupce na podnět vyšetřovatele 
podal návrh na vzetí obviněného 
do vazby a soudce jej akceptoval, 
pachatel je tak stíhaný vazebně a za 
jeho jednání mu hrozí trest odnětí 
svobody až na šestnáct let.  (hrr)

Město opraví 
plochu hřiště
Blansko - Rekonstrukce trávní-

ku na fotbalovém hřišti v Údolní 
ulici, která se loni nepovedla, se 
letos zopakuje. „Předpokládáme, 
že poslední dva mistrovské zápasy 
odehraje A mužstvo na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka. Zda půjde 
o drobnější zásah nebo rozsáhlejší 
rekonstrukci, rozhodnou odborní-
ci,“ dodal Crha. (bh)

Otázka pro senátora...
Jozefa Regece

Jak hodnotíte schválení přímé volby 
prezidenta?

Zábava. Ve Voděradech se konal maš-
karní karneval pro dě  , na který se 
přišlo podívat bezmála 150 rodičů se 
svými ratolestmi. Akci pořádala kul-
turní komise při obecním úřadu. Pro 
dě   bylo připraveno spoustu soutě-
ží, například házení kostek do koše, 
prolézání tunelem na čas, mašinka 
aj. Také nechyběla bohatá tombola 
a spousta sladkých odměn. Na letoš-
ním karnevale byl i maskot „Dráček“, 
který se po celé odpoledne dětem vě-
noval a rozdával jim dárečky. Závěrem 
karnevalu se losovalo ze všech masek 
a na šťastné výherce čekaly boby 
a dva krásné dorty, které věnovala 
paní Šrámková ze Sebranic. Tímto 
také děkujeme sponzorům karnevalu.
 Lenka Opluš  lová

Ve Voděradech měli maškarní karneval

Schválením přímé volby prezi-
denta jsme splnili dlouholetý slib, 
který jsme dali našim voličům. 
Osobně jsem tomu velmi rád. Hla-
soval jsem pro tuto změnu Ústa-
vy, která umožní, aby si občané 
zvolili svého prezidenta. Důvody 
pro schválení výrazně předčily ar-
gumenty, které byly proti tomuto 
návrhu. Jsem přesvědčen, že lidé 
mají mít možnost se co nejvíce po-
dílet na správě naší země. Ostatně 
ČSSD kromě tohoto zákona rovněž 
podporuje další prvky přímé demo-
kracie, např. obecné referendum.

Princip volby prezidenta bude 
obdobný jako je tomu u senátorů. 

Tedy dvoukolový systém, přičemž 
ve druhém kole se rozhodne mezi 
dvěma nejsilnějšími kandidáty 
o tom, kdo bude prezidentem na 
dalších pět let. 

Sama sociální demokracie opět 
prokázala, že plní své sliby. A to 
i přesto, že v současnosti máme 
nejvíce zákonodárců. Měli bychom 
tedy největší sílu k prosazení vlast-
ního kandidáta. Jsem rád, že jsme 
se rozhodli svěřit tuto pravomoc 
našim občanům. Věřím, že bude 
zvolen prezident, který bude naši 
zemi dobře reprezentovat v zahra-
ničí a bude především dobrým pre-
zidentem nám všem.  (pš)



Na počátku byl bestseller americké 
autorky Donny W. Cross z roku 1996. 
Přes počáteční odmítání práv na muzi-
kálové zpracování nakonec uspěl mladý 
skladatel a textař Dennis Martin z ně-
mecké Fuldy. Právě tam se část děje mu-
zikálu odehrává. Režie světové premiéry 
se ujal Stanislav Moša. Uskutečnila se 
v červnu loňského roku v Zámeckém di-
vadle. Úspěch byl tak veliký, že němečtí 
diváci dokonce zvolili Papežku muziká-
lem roku 2011!

Dalším úspěchem byla dohoda, že 
Brno bude druhým místem uvedení, 
úspěchem je i zapůjčení originální scény 
Christophera Weyerse a příchod korsic-
ké choreogra  y Julie Poulet do Brna. 
V pátek před premiérou přijela do Brna 
i D. W. Cross a Dennis Mar  n.

Vynechme dohady, jestli tato středo-
věká legenda z poloviny 9. stole   má 
historické kořeny. Nepřímých důkazů pro 
je jen několik. Například Jan Hus při své 
obhajobě v Kostnici mimo jiné uvedl, že 
i Řím se pomýlil, když dopus  l, aby na 

papežský trůn usedla žena – a nebylo 
mu to vyvraceno. Od 9. stole   se musel 
nastupující papež podrobit zkoušce po-
hlaví a také byla změněna tradiční trasa 
papežského procesí mimo ulici, kde Jana, 
jako papež Jan Anglicus, zemřela.

Jana byla dcerou neurvalého otce 
a pohanské matky. Otec jako křesťanský 
kněz určil vzdělání v klášteře jen svému 
synovi. Jenže Jana byla obdařena mimo-
řádným nadáním. Naučila se číst a psát 
a hlavně přemýšlela.

Stačilo trochu štěstí v podobě řecké-
ho učence a učitele Aeskulapia, který 
odváděl jejího mladšího bratra do cír-
kevní školy ve Fuldě. Poznal její nadání 
a prosadil, že tam mohla studovat i ona. 
Na svou dobu to bylo něco nepředsta-
vitelného. V touze po dalším vzdělává-
ní se převlékla za muže. Těžkou dobu 
mezi samými chlapci a muži vyvážila 
Janě radost ze čtení, překládání lékař-
ských knih z řečtiny a tím také ovládnutí 
různých léčebných praktik. Ty ji nako-
nec přivedly až k léčení papeže, oblibě 

u prostých Římanů a zvolení na papež-
ský stolec (podle legendy 855-857 jako 
Jan Anglicus).

Ale Jana byla také žena a měla svůj 
hluboký citový život. Poznala jediného 
muže – Gerolda, svého poručníka ze 
školních let ve Fuldě. Tento vztah se jí 
nakonec stal osudným.

Hudebník Dennis Mar  n se v tomto 
muzikálu inspiroval středověkou hudbou 
a přidal několik pěkných muzikálových 
hitů. Raritou Městského divala Brno je 
živý orchestr s 26 muzikanty, který Brnu 
závidí mnohé scény. Stálým dirigentem 
je Ondřej Tajovský.

Titulní postava má dvojí obsazení, jako 
dítě Kristýna Kučerová nebo Karolína Bu-
rešová, jako dospělá Hana Holišová nebo 
Svetlana Slováková. Učitele Aeskulapia 
hraje Ladislav Kolář, markraběte Gerolda 
Petr Gazdík nebo Robert Jícha. Z množ-
ství dalších rolí vybírám papeže Sergia 
v podání Jana Mazáka a franského císaře 
Lothara – Alan Novotný nebo Tomáš Sa-
gher. Tajemným náznakem pohanských 

dob je Havraní 
muž (Igor Maršá-
lek) a Havraní žena 

(Dana Bačinská), kteří Janu po celý život 
provázeli a ochraňovali.

Nemusím připomínat, že hru režíro-
val Stanislav Moša, který ji za pobytu ve 
Fuldě přeložil do češtiny, takže je i au-

torem libreta. Ještě bych podotkla, že 
v Německu má název „Papežka“ hanlivý 
význam, ostatně v češtině se nadávky 
tvoří podobným způsobem.

 Naděžda Parmová

Pavel Šmerda

Úspěšně prochází rozhlasovou 
soutěží pro začínající zpěváky 
START.ROZHLAS.CZ i její pódio-
vou verzí s názvem ČESKO ZPÍVÁ 
mladá zpěvačka Adéla Grimová 
z Adamova. Se svojí písní Love 
you I do postoupila už do krajské-
ho kola. Podpořit ji v soutěži mů-
žete i vy, když jí prostřednictvím 
SMS pošlete svůj hlas. Hlasování 
probíhá od 13. února do 2. břez-
na na internetových stránkách 
www.rozhlas.cz. 

„O soutěži jsem se dozvěděla už 
loni, ale řekla jsem si, že počkám 
ještě rok a přihlásím se, až mi 
bude osmnáct. Podobné akce jsou 
pro mě zpestřením, poznám tam 
nové přátele, získám zkušenos   
i informace. Je to jiné než vystou-
pení na plesech nebo koncertech,“ 
říká Adéla Grimová.

Adéla Grimová zpívá od svých 
čtyř let. V deví   letech se zúčast-
nila natáčení televizního pořadu 

Rozjezdy pro Hvězdy na TV Nova, 
kde se umís  la na druhém místě. 
Postupem času vyhrávala různé 
soutěže.  Slavíček v OC Futurum 
dokonce dva roky po sobě. V roce 
2010 se Adéla zúčastnila první 
řady Československé Superstar 
a postoupila mezi 100 nejlepších. 
V roce 2010 a 2011 byla semifi na-
listkou Czechtalentu Zlín. V sou-
časné době studuje Obchodní 
Akademii v Brně a vystupuje na 
různých kulturních akcích jako 
jsou například plesy, fi remní večír-
ky, dětské dny a spoustě dalších. 

„Píseň Love you I do od Jennifer 
Hudson jsem si vybrala kvůli tomu, 
že sama zpěvačka má dokonalý, 
hluboký, nádherně zabarvený hlas 
a já mám tenhle „černošský“ styl 
ráda. Píseň má krásný text a úžas-
ný rytmus,“ vysvětlila Adéla s  m, 
že jejím nejbližším přáním je, aby 
pro ni někdo složil píseň. „Ať už 
mám konečně něco svého,“ usmá-
la se a dodala. „Příš   rok bych 
ráda odmaturovala a dostala se 

Miss Zrcadlo zná finalistky

úterý 21. února 20123
V.I.P.

Mladá zpěvačka Adéla GrimováMladá zpěvačka Adéla Grimová
má jedno velké přání: Ať mi někdo složí píseňmá jedno velké přání: Ať mi někdo složí píseň

INZERCE

INZERCE

na vysokou školu, zpěvu bych se 
samozřejmě ráda věnovala profe-
sionálně, protože mikrofon a pub-
likum je můj život.“

START.ROZHLAS.CZ je rozhlaso-
vá soutěž pro začínající zpěvačky 
a zpěváky. Soutěžící a jejich na-
hrávky se představují ve vysílá-
ní a na webu Českého rozhlasu, 
o pořadí rozhodují rozhlasoví po-
sluchači prostřednictvím SMS. 
ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá 

pěvecká soutěž pro mladé talenty 
ve věku 9 až 26 let. Soutěží se ve 
dvou kategoriích: od 9 do 14 let 
a od 15 do 26 let. O pořadí rozho-
duje odborná porota v čele s pro-
fesorem Eduardem Klezlou, semi-
fi nále i fi nále soutěže probíhá živě 
před publikem na pódiu trutnov-
ského společenského centra UFFO. 

Pokud chcete Adéle dát svůj 
hlas, pošlete SMS ve tvaru START 
5122 na číslo 907 77 04. Cena 
jedné SMS je 4 Kč. Více informací 
na h  p://www.rozhlas.cz/start/
osoutezi/.

 Foto archiv Foto archiv

Aktivní babičky se mohou Aktivní babičky se mohou 
přihlásit do soutěžepřihlásit do soutěže

Jste babičkou? Máte smysl pro humor? Není pro Vás problém vy-
stoupit před obecenstvem a kamerami? Používáte internet? Gratu-
lujeme, pokud jste si na všechny tyto otázky odpověděla kladně, tak 
jste to právě Vy, která jste splnila základní podmínky pro přijetí do 
již sedmého ročníku soutěže EUROBABIČKA 2012 České a Slovenské 
republiky. 

„Zábavná, pohodová, ale také přiměřeně náročná soutěž je určena 
pro aktivní babičky, dámy v nejlepších letech, které mají smysl pro 
humor a chtějí všem ukázat, co dovedou,“ řekla manažerka soutěže 
Vlaďka Tauchmanová s tím, že zájemkyně se mohou přihlásit do 30. 
dubna na telefonních číslech 491 812 429 nebo 722 302 503. Dal-
ší informace a přihlašovací formulář je na internetových stránkách
www.eurobabicka.cz.  (pš)

Tereza Kerndlová Tereza Kerndlová 
nazpívala píseň nazpívala píseň 
k reality showk reality show

Již brzy začnou televizní stanice 
Prima Family, Prima Love a slovenská 
Tv Joj vysílat novou reality show Hotel 
Paradise! Úvodní píseň, Všetko se dá, 
která bude provázet celou tuto show 
a vy ji budete slýchávat z televize, na-
zpívala Tereza Kerndlová. 

„Co mě čeká v roce 2012? Velká 
spousta vystoupení, ale také bych 
ráda natočila novou písničku a při-
pravila nový klip, protože ty mají moji 
fanoušci rádi,“ řekla Tereza.  (pš)

Na prknech Městského divadla Brno uvádějí úspěšný muzikál Papežka

 Foto archiv Městského divadla Brno Foto archiv Městského divadla Brno
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Do cafisca 
nejen na kávu, 
můžete zajít v poledne, 
k večeru i po ránu.

Otevřeno 
            od 8 hodin 



Pavel Šmerda, zpr

Kladoruby, Ostrov - Nabíječka 
autobaterie může způsobit požár 
auta. Přesvědčili se o tom už dva 
majitelé vozidel na Blanensku. 

Vozidlo Škoda Octavia Combi 
zničil požár v Kladorubech u Leto-
vic. Auto začalo hořet v přístřešku 
u rodinného domu a jen pohotový 
zásah otce majitelky, který proti 
plamenům ještě před příjezdem 
hasičů použil ruční práškový ha-
sící přístroj, zabránil rozšíření po-
žáru na sousední dům. „Na místě 
zasahovala profesionální jednotka 
ze stanice v Boskovicích a dobro-
volná jednotka z Letovic. Požár 
auta, které bylo celé v plamenech, 

hasiči pomocí dvou vysokotlakých 
proudů dostali brzy pod kontrolu 
a dohasili,“ řekl mluvčí jihomo-
ravských hasičů Jaroslav Haid. 

Požár podle něj způsobila tech-
nická závada na zapnuté nabíječce 
akumulátoru. Oheň zničil auto, žár 
a zplodiny hoření poškodily pří-
střešek a plastové dveře do domu. 
Škodu vyšetřovatel podle před-
běžného odhadu vyčíslil na 180 
tisíc korun. Při rozšíření požáru na 
sousední dům by se škoda mohla 
vyšplhat až na několik milionů 
korun. 

Požár v Kladorubech byl v po-
sledních dnech už druhý svého 
druhu. Tři jednotky hasičů za-
městnal také požár osobního auta 

v Ostrově u Macochy. Na dvoře 
rodinného domu bylo v plamenech 
vozidlo Fiat Palio Combi. Hasiči 
dvěma vysokotlakými proudy ha-
sili hořící auto a současně bránili 
rozšíření ohně na sousední hospo-
dářské stavení, ve kterém byly ulo-
žené barvy a další hořlavé materi-
ály, a požár by se tak ve větrném 
počasí mohl přenést také na obyt-
nou část domu. Auto začalo hořet 
při dobíjení baterie kvůli technic-
ké závadě na nabíječce, škodu na 
starším zničeném vozidle vyšetřo-
vatel podle předběžného odhadu 
vyčíslil na 50 tisíc korun. 

Protože v současných silných 
mrazech se autobaterie rychleji 
vybíjejí, hasiči nabádají motoristy, 

aby akumulátory nedobíjeli přímo 
v autech. „Odpojit před dobíjením 
kontakty akumulátoru od okru-
hu ve vozidle nestačí. Baterie je 
obvykle v motorovém prostoru, 
který je plný plastů a při závadě 
nabíječky se oheň rychle rozšíří na 
celý motor a odtud také do kabi-
ny auta,“ upozorňuje vyšetřovatel 
Antonín Pivoňka z blanenského 
územního odboru HZS Jihomo-
ravského kraje. Motoristé by pod-
le něj vybitou baterii vždy měli 
vytáhnout z auta a dobíjet ji na 
volném prostranství, v bezpečné 
vzdálenosti od auta a domů. „Při 
případném požáru shoří jen baterie 
a nabíječka a auto zůstane nepo-
škozené,“ dodává vyšetřovatel. 

Návštěvníci zavítali do řícmanického arboretaNávštěvníci zavítali do řícmanického arboreta

Pavel Šmerda

Lipůvka - 
Jak bude vypa-
dat letošní rok 
na Lipůvce? 
Více podrob-
ností prozradila 
starostka obce 
Alena Kristý-
nová.

Paní starostko, jaké máte plá-
ny na letošní rok? 

Letošní rok nás čeká výstavba 
sběrného dvora. Jsme těsně před 
schválením stavebního povolení. 
Na akci máme devadesátiprocent-
ní dotaci z Ministerstva životního 
prostředí, takže by bylo škoda ji 

nevyužít. Sběrný dvůr bude vedle 
parku, ve spodní části obce smě-
rem na Tišnov. Chystáme tam vy-
budování nové příjezdové komu-
nikace a nové oplocení. Pokud vše 
půjde podle plánu, tak jeho provoz 
spustíme na podzim, otevřen bude 
dvakrát týdně. 

Jak jste tuto problema  ku řeši-
li doposud?

V současné době máme kon-
tejnery na odpad za hasičskou 
zbrojnicí. Není to ideální, stojí na 
pronajatém pozemku, který se na-
víc nedá uzamykat, takže se tam 
objevují i věci, které tam nemají 
co dělat. 

Co další akce? 

Budeme pokračovat v rekon-
strukci školky. Jsou tam od loňska 
vyměněna okna, udělala se jedna 
strana fasády. Budova je bohužel 
starší, v některých místech praská, 
takže nás tam čekají ještě větší in-
vestice. Připravujeme také výstav-
bu chodníků ve směru na Tišnov. 
Pro občany je to dobrá zpráva, 
protože momentálně se tam chodci 
pohybují ve vozovce a vzhledem 
k provozu to není moc bezpeč-
né. Správa a údržba silnic chystá 
v těchto místech opravu vozovky, 
s tím bude spojena i výměna části 
kanalizace. Na té se budeme muset 
fi nančně podílet, protože nespadá 
do režimu stavby. 

Zmínila jste školku. Nedávno se 

u vás objevila pe  ce za její rozší-
ření...

Momentálně tam máme dvě 
třídy po 25 dětech. Bohužel loni 
jsme museli při zápise z kapacit-
ních důvodů odmítnout malé děti 

a některé děti z okolních obcí. 
Petice, o které mluvíte, vzešla ze 
strany maminek. Nedivím se jim, 
ale moc možností řešení nemáme. 
S projektantem a hygienou jsme 
zvažovali rozšíření, ale přicháze-
lo by v úvahu jen o pět dětí, při-
čemž ekonomická náročnost akce 
by byla velká. Letos nám odchází 
hodně předškoláků, do první třídy 

by mohlo nastoupit až 25 dětí, tak-
že se ve školce uvolní docela hod-
ně míst. Věřím, že se nám podaří 
uspokojit co nejvíce zájemců. 

Jak to vypadá s provozem školy? 
Letos nás čekají koncem květ-

na oslavy padesáti let školy. Loni 
jsme to nestihli, protože tam došlo 
k výměně ředitele. Připravujeme 
bohatý program, den otevřených 
dveří, pozveme bývalé žáky a uči-
tele. Jsem moc ráda, že se nám po-
vedla rekonstrukce budovy. Došlo 
k výměně oken, střechy a úpravě 
fasády, vnitřní prostory jsou nové 
vymalované a žáci mají k dispo-
zici moderní vyučovací pomůcky. 
Loni jsme otevřeli druhé oddělení 
družiny, o kterou byl velký zájem.
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Auto může zapálit i nabíječka

Lipůvku čekají oslavy padesátého výročí školy Město Blansko 
hledá správce 
dětských hřišť
Blansko - Možnost přivýdělku 

nabízí blanenská radnice. V loň-
ském roce vybudovala na sídliš-
ti Sever dvě dětská hřiště a nyní 
shání na dohodu o provedení prá-
ce jejich správce. 

První z hřišť se nachází v Sal-
mově ulici nad dopravním hřiš-
těm a druhé ve Dvorské ulici. 
Pracovní náplní správce by bylo 
odemykání a zamykání prostoru 
hřišť, zametání pryžových a dláž-
děných ploch a hlášení případ-
ných závad. Zájemci se mohou 
hlásit u pracovníka odboru KOM 
MěÚ Blansko Milana Vítka na 
tel.: 516 775 196, případně na 
e-mail: vitek@blansko.cz.  (bh)

Ředitel Karel Ošlejšek: Chceme pokračovat 
v postupné modernizaci naší školy

Ve školách 
proběhl zápis
Blansko - Ve dnech 24. a 25. led-

na se na všech blanenských základ-
ních školách uskutečnil zápis žáků 
do prvního ročníku. „Zapsáno bylo 
celkem 217 dětí, tedy o tři více než 
loni,“ prozradil František Alexa 
z odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Mezi nimi bylo 36 
dětí, kterým byl povolený odklad 
plnění povinné školní docházky 
v roce 2011. K zápisu se dostavilo 
14 dětí, které mají místo trvalého 
pobytu v jiných obcích, čtyři děti 
mladší 6 let a čtyři děti cizích stát-
ních příslušníků. „O odklad plnění 
povinné školní docházky požádalo 
při zápisu 14 zákonných zástupců 
budoucích prvňáčků,“ dodal.

Nejvíce rodičů zapsalo svoje 
dítě do školy v Rodkovského ulici. 
„Celkem 81. Zde budou otevřeny 
tři třídy, na ostatních základkách po 
dvou. Pro zajímavost na ZŠ a MŠ 
Dvorská se zapsalo 52 dětí, na ZŠ 
Erbenova 47 a ZŠ a MŠ Salmova 
34. Do Dolní Lhoty pak tři prv-
ňáčci,“ upřesnil Alexa. Z výsledků 
zápisu lze předpokládat, že v září 
nastoupí do 1. ročníku celkem 203 
žáků. (bh)

Krása dřevin. V sobotu se opět po roce otevřely brány řícmanického arboreta zaměřeného zejména na 
jehličnaté stromy. Doktorka Soňa Tichá (na snímku uprostřed) z lesnické a dřevařské fakulty brněnské Men-
delovy univerzity neměla po celý den nouzi o pozorné posluchače.  Foto Marta Antonínová

Z  
Mladý design v Galerii Ve Věži

Od neděle 12. února do konce března 2012 představí v Galerii Ve Věži 
v Blansku svoji prodejní kolekci šperků Markéta Janků. Autorka vystu-
dovala Technickou univerzitu Liberec, ateliér návrhářství, a titul Magistr 
umění obhájila na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v atelié-
ru skla. Originálními šperky, které představuje v galerii, získala 1. místo 
v Týdnu nápadů fi rmy Jablonex Group. Pravidelně se účastní Mezinárod-
ního sklářského sympozia ve Skalici na Slovensku, Mezinárodního šper-
kařského sympozia Skleněná perla v Jablonci nad Nisou a sklářské soutěže 
Řemeslo a umění ve skle v Novém Boru. Za svou tvorbu získala v Praze 
v roce 2010 Cenu Stanislava Libenského. Výstava originálních šperků je 
otevřena vždy ve středu a neděli od 13 do 17 hodin.  Pavel Svoboda

Maškarní karneval na Suchém
I když to tak nevypadá a venku vládne pravé zimní počasí, pozvolna 

nastal karnevalový čas. V Penzionu U Petra na Suchém bylo nabito. Čty-
řiačtyřicet dětí se tu chichotalo, po různých dobrotách olizovalo a v roz-
todivných kostýmech poletovalo. Probíhal tam totiž maškarní karneval, 
který pro nejmenší uspořádaly ženy z místního spolku. Penzion se otřásal 
jako by byl na kuří nožce, rodiče nevěděli, kde jim hlava stojí a dostat 
nakonec rozdováděné caparty domů byl nadlidský úkol. Takže vše pro-
bíhalo tak, jak má. Jak prohlásil jeden neposedný spiderman: parááda! 
 Vladimír Ševčík

náš rozhovornáš rozhovor

Boskovice - 
B o s k o v i c k á 
SOŠ a SOU 
André Citroë-
na připravila 
pro letošní rok 
novinky pro 
zájemce o stu-
dium. Pokračovat bude také mo-
dernizace školy. Více prozradil 
její ředitel Karel Ošlejšek.

Z jakých oborů mohou zájemci 
vybírat?

Budeme otevírat obory zakonče-
né maturitní zkouškou - Informační 
technologie, Autotronik, Mechanik 
-elektrotechnik a Mechanik strojů 
a zařízení. Zájemcům nabídneme 
také tříleté obory Mechanik opra-
vář motorových vozidel, Opravář 
zemědělských strojů, Karosář a Ob-
ráběč kovů. Tradičně bude k dispo-

zici také dvouleté denní nástavbo-
vé studium Podnikání. Novinkou 
je, že jsme pro tento obor obnovili 
nabídku tříletého dálkového studia. 
Vzhledem k tomu, že absolventi 
tohoto typu studia budou skládat 
státní maturitu, a tentokrát povinně 
i z cizího jazyka, připravili jsme 
speciální možnost jeho výuky. Kro-
mě standardního studijního plánu 
nabídneme ještě dvě hodiny cizího 
jazyka týdně navíc. Studenti tak po 
třech letech maturitu bez problémů 
zvládnou. Velkou výhodou nástav-
bového studia Podnikání je fakt, že 
je vhodné pro absolventy všech tří-
letých, dříve učebních, oborů. 

Jaká je úspěšnost vašich stu-
dentů u státní maturity?

V současné době ze 134 přihlá-
šených studentů uspělo 128, což 
znamená, že úspěšnost byla kolem 

šestadevadesáti procent, a to včetně 
nástavbového studia. Ve srovnání 
s podobnými typy škol je to vysoké 
číslo. Zbývajícím studentům navíc 
nabídneme konzultace, aby maturi-
tu v opravném termínu zvládli.

Do kdy je možné podat přihláš-
ky?

Podávání přihlášek je možné 
do 15. března a na nástavbové 
studium ještě o pět dní déle. Už 
jsme měli čtyři dny otevřených 
dveří a začínají nám chodit první 
přihlášky. Další den otevřených 
dveří pořádat nebudeme, ale na-
bízíme všem žákům a rodičům 
možnost prohlídky školy a kon-
zultace v podstatě kdykoliv. No-
vinkou u přijímacích zkoušek je 
to, že zájemci o nástavbové stu-
dium už nemusí odevzdávat zápi-
sové lístky.

Zlepšuje se také zázemí školy... 
Byla dokončena první etapa 

modernizace a revitalizace ško-
ly v hodnotě téměř 23 milionů 
korun. Týkala se budovy teorie, 
všech sportovišť včetně bazénu, 
stravovacího zařízení a svářečské 
školy. V tuto chvíli máme k dis-
pozici částku 7,5 milionu korun, 
která umožní kompletní rekon-
strukci sociálních zařízení, sprch 
a umýváren včetně šaten. Zahájení 
prací proběhne v červnu a všechno 
by mělo být dokončené do konce 
srpna, případně začátku září. Zís-
kali jsme také souhlas zřizovatele 
ke spolufi nancování na druhou 
etapu revitalizace školy. Investice 
se pohybuje kolem 14 milionů ko-
run. Týká se dílen a pracovišť od-
borného výcviků, zbývající části 
teoretického vyučování a domova 
mládeže.  Pokračování na str. 5

Zachumelený lyžařský kurz 
V lednu jsme se vydali na dlouho očekávané hory. Ráno jsme u ZŠ Sal-

mova nabalili všechna zavazadla do autobusu a vyrazili směr Soláň. Tam 
nás čekaly závěje sněhu, pěkně vyhřáté chatky a chata Moravia. Rozděli-
li jsme se do tří družstev a ani jsme nemohli dospat, co bude zítra. 

Za hustého sněžení probíhalo lyžování. Padalo se jak do peřinky. Uží-
vali jsme si, celý týden jsme měli sjezdovku jen sami pro sebe. Ve středu 
jsme si vyzkoušeli i výlet na běžkách. 

Lyžovali jsme a zdokonalovali se, trénovali carving a slalom na pá-
teční závody. Závodili jsme jako draci a bylo nám líto, že všechno končí. 
Takže rychle si ještě užít závějí a pořádně se vyválet. Budeme vzpomínat 
nejen na lyžování, báječné jídlo a ubytování, ale hlavně na bezva par-
tu, spolužáky a učitele ze Salmovky. Kdyby to šlo, vydrželi bychom tam 
i další týden. Škoda, že to tak rychle uteklo. Na Soláni bylo moc fajn.
 Dana Rybářová, ZŠ Blansko, Salmova



Vydatné sněžení potrápilo především řidičeVydatné sněžení potrápilo především řidiče
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Zdeněk Růžička: Restaurační zařízení provozujeme díky úspěšnosti našich brněnských firem

Nabízíme dobré jídlo a kvalitní ubytování, říká
Pavel Šmerda

Lysice - Penzion U tří volů 
a Porčův mlýn v Býkovicích, Ho-
tel Lidový dům v Lysicích a od 
loňska také Panský dům Vříšť. 
Spolumajitelem všech těchto ob-
jektů je Zdeněk Růžička. Více 
o jeho podnikatelských aktivitách 
jsme si popovídali v následujícím 
rozhovoru. 

Pokud vím, vy a váš bratr, s kte-
rým podnikáte ve výše uvedených 
zařízeních, pocházíte z Býkovic...

Rád bych to uvedl na pravou 
míru. Jednak musím říct, že s námi 
v tom „jede“ ještě jeden společník. 
Co se týká naší rodiny, pocházíme 
sice z Brna, ale do Býkovic jsme 
odmalička jezdili k prababičce. 
Když jsme tam tedy začali pod-
nikat, měli jsme to možná trochu 
„lehčí“ a většina lidí nás nebrala 
jako nějaké přivandrovalce. Sa-
mozřejmě i zde se ale výjimky 
jako vždy našly.

Od kolikátého roku podnikáte 
v našem regionu?

Tuším od roku 2000, 2001. 
Pronajali jsme si tehdy od obce 
v Býkovicích hospodu a začali ji 
provozovat. Nefungovala, a my 
jsme chtěli někam chodit na pivo. 
K tomu patřilo ještě výletiště, 
které bylo v dezolátním stavu. Ve 
spolupráci s obcí jsme je tedy za-
čali opravovat a pořádat tam v létě 
kulturní akce a koncerty. 

Co bylo dál? 

Jak už jsem zmínil, na výletišti 
v Býkovicích jsme pořádali kon-
certy. Jenže bylo nutné někde uby-
tovat kapely. A tehdy se prodával 
v Býkovicích tzv. Kambův grunt. 
Původně jsme ho pořizovali s tím, 
že tam uděláme čtyři pokoje, na-
konec z něho vznikl krásný penzi-
on, ve kterém od roku 2007 fun-
guje restaurace, ubytování, nechy-
bí tam ani bazén, školicí místnost 
či zázemí pro pořádání rodinných 
a fi remních akcí. 

To ale nebyla v Býkovicích vaše 
poslední inves  ce...

Ještě před penzionem jsme 
chtěli koupit tamní Porčův mlýn. 
Chodili jsme kolem něho na pro-
cházky se psem, a když jsme vidě-
li, v jakém je stavu, chtěli jsme ho 
koupit a opravit. Jenže to nebylo 
tak jednoduché. Majitel ho nechtěl 
prodat, mezitím zemřel a objevi-
lo se několik dědiců. Po složitém 
jednání se nám nakonec podaři-
lo mlýn získat. Koupili jsme ho 
s tím, že ho buď zboříme nebo ob-
novíme. Nechali jsme si tedy zpra-
covat statický posudek a nakonec 
jsme se rozhodli ho zachránit. 
Už v minulosti jsme z vyprávění 
slyšeli, jak tam byl náhon a ved-
le rybník. Musím říct, že obnova 
historického mlýna byla hodně ná-
ročná, ale nakonec se nám podaři-
lo dát vše do takového stavu, jaký 
jsme si představovali. Tedy včetně 
náhonu, rybníka i mlýnského kola. 
Nyní tam funguje i stylové ubyto-
vání, rybářská krčma a zájemci si 
mohou zkusit umlýt i mouku. 

Marta Antonínová

Blansko - Každý obor má své 
mistry. V oboru gastronomie se 
k nim v loňském roce zařadil 
Aleš Dočkal, nový držitel titu-
lu Restauratér roku 2011. Právě 
tento odborník na slovo vzatý byl 
v minulém týdnu hostem Střední 
školy gastronomické v Blansku. 
V průběhu několika besed se se 
studenty a jejich pedagogy podělil 
o své bohaté znalosti a zkušenosti. 
Je důležité připomenout, že Aleš 
Dočkal je vedoucím a spolumaji-
telem Pivovarského klubu v Praze, 
a tak není tajemstvím, že jeho do-
ménou je právě pivo. To dokazuje 
i skutečnost, že jeho klub získal 
loni i nejvyšší ocenění v kategorii 
Pivní bar v prestižní soutěži Czech 
Bar Awards 2011. 

Aleš Dočkal zasvě  l svůj život propagaci dobrého piva
„Když jsem byl malý, tak u nás 

doma pivo nebylo tabu. Moji ro-
diče považovali pivo za součást 
výživy, za nápoj velmi zdravý, 
a pivo bylo nedílnou součástí 
rodinné kultury stolování. Malá 
sklenička piva po jídle byla sa-
mozřejmostí i pro děti. Vystudo-
val jsem hotelovou školu a můj 
celoživotní kamarád na vysoké 
škole studoval obor kvasná che-
mie-pivovarství. Tak byly vlastně 
položeny základy, na které jsem 
pak po delší době navázal,“ vzpo-
míná Aleš Dočkal.

Jak sám řekl, u zrodu jeho 
podniku byla celkem jednoduchá 
myšlenka: Skoro všude si můžete 
dát třeba sto různých jídel a k nim 
jenom jedno pivo. Uděláme tedy 
hospodu, kde bude možné dát si 
k jídlu sto různých piv. „Dnes je 

situace taková, že denně je na čepu 
šest točených piv, naše vlastní je 
stabilní, nabídka dalších se neu-
stále mění. Už brzy budeme mít 
na čepu pětisté pivo. Samozřejmě 
máme i lahvová piva. Začali jsme 
s osmdesáti a nyní u nás najdete 
minimálně 240, především z čes-
kých pivovarů, od velkých přes 
menší regionální až po minipivo-
vary a malé soukromé výrobce. 
Nechybí ani piva importovaná, 
například belgická a německá, ale 
třeba i z Polska, Bulharska a dal-
ších zemí,“ doplnil. 

Pivovarský klub pana Dočka-
la klade velký důraz i na dobrou 
kuchyni. A tak mohli účastníci 
besedy ochutnat i jeho specialitu – 
pivní dort. „Důležité jsou tři nápl-
ně – pivní marmeláda světlá, pivní 
marmeláda tmavá dělaná ze silné-

ho tmavého speciálu a pudinkový 
pivní krém. Vzniku dortu předchá-
zely pokusy vyrobit pivní marme-
ládu a palačinky s touto náplní. 
Máme na jídelníčku řadu specialit 
pod názvem Pivo na talíři. Jsou 
tam pivní polévky, pivovarský gu-
láš, klobásy na pivu a další. Chci 
ale upozornit na jednu důležitou 
věc. České pivo plzeňského typu 
se do kuchyně absolutně nehodí. 
Chce to jiný typ – chuťově výraz-
né a silné pivo i ve větším množ-
ství,“ uvedl.

Aleš Dočkal patří k nejlepším 
pivním sommeliérům v České 
republice. Je ale také výborný 
vypravěč. Na rozloučenou s bla-
nenskou Střední školou gastrono-
mickou dostal dárek - dort s vě-
nováním s motivy chmele a piv-
ního půllitru.

Pokračování ze str. 4
Tam předpokládáme zahájení 

prací ještě v letošním roce a do-
končení v roce příštím. V nejbliž-
ších dnech budeme navíc podávat 
žádost na Státní fond životního 
prostředí na třetí etapu. Její roz-
sah bude zhruba šest milionů 
korun a umožní rekonstruovat 
pracoviště odborného výcviku 
a praktického vyučování v Dře-
vařské ulici. 

Zlepší se také vybavení?
Byli jsme úspěšní v projektu 

Peníze Evropské unie školám. 
Prostředky půjdou především na 
zvýšení počtu učeben výpočet-
ní techniky a obecně na zlepšení 
vybavenosti. Získáme částku více 
než 2,3 milionu korun. Realizace 
proběhne letos, projekt pak bude 
ukončen v příštím roce. Aktivně 
pracujeme také v celé řadě dalších 
projektů.

A co se týká hospodaření?
V uplynulém roce jsme skončili 

se ziskem více než 600 tisíc ko-
run. Náš rezervní fond disponuje 
částkou více než 2,5 milionu ko-
run, jsme tedy připraveni na „hor-
ší časy“. Prostředky se také dají 
použít na další rozvoj školy. Fond 
odměn je ve výši více než 800 tisíc 
korun. Nemáme žádné dluhy, takže 
rezervy jsou dostatečné. Oceňuji 
i spolupráci se zřizovatelem, kte-

Aleš Dočkal.  Foto Marta AntonínováAleš Dočkal.  Foto Marta Antonínová

Na Oboře mají sportovní
vyžití po celý rok

Obora - V létě tenis, fotbal nebo nohejbal, v zimě pak stolní tenis, 
hokej či badminton. Všechny tyto sporty provozují na Oboře. „Přesto, 
že jsme malá obec, žije tady 310 obyvatel, jsme pyšní na to, co jsme si 
sami dokázali vybudovat. Když mám být konkrétnější, tak např. nyní 
v zimě tady máme na ploše víceúčelového hřiště kluziště. Na jaře jsme 
tam přivedli vodu, postavili sloupy s osvětlením a při současném po-
časí se tady bruslí každý den. Myslím si, že podobnou plochu jen tak 
někde nemají,“ říká starosta obce Josef Alexa. Novinkou je podle něj 
v sále kulturního domu i hřiště na badminton, které je v zimním období 
také velmi navštěvované.  (pš)

Ředitel Karel Ošlejšek: Chceme pokračovat...
rým je Jihomoravský kraj, protože 
bez jeho výrazné podpory by neby-
lo možné investice realizovat. Je 
to důležité už proto, že ryze tech-
nických škol není mnoho a obory 
z oblastí automobilového průmys-
lu, elektroniky nebo strojírenství 
mají vysokou uplatnitelnost na trhu 
práce. Podle našeho průzkumu je 
z našich více než 250 loňských ab-
solventů, na úřadu práce evidováno 
pouhých devět. Radim Hruška

To bylo, tuším v roce 2010. Už 
tehdy jste ale koupili také Hotel 
Lidový dům v Lysicích a pus  li se 
do jeho rekonstrukce?

To bylo v prosinci 2009. I tam 
to bylo po složitých jednáních, ale 
nakonec jsme se s tehdejším maji-
telem dohodli. Měli jsme půl roku 
na to dát ho do odpovídajícího sta-
vu a otevřít. Podařilo se. Na lysic-
kou pouť v roce 2010 jsme přiví-

tali první návštěvníky, zprovoznili 
restauraci, sál a první ubytovací 
část. Postupně jsme zrekonstruo-
vali další ubytovací kapacity. 

Plánujete v Lysicích i nějakou 
relaxační část? 

Asi do měsíce bude hotová ma-
sérna, v průběhu roku chceme do-
končit i wellness. Je to ale fi nančně 
náročné, takže jdeme postupně. 

V loňském roce jste rozprostřeli 
svoje ak  vity také do oblas   Vy-
sočiny. O co konkrétně se jedná 
tam? 

Převzali jsme Penzion Panský 
dům Vříšť. Byl po částečné re-
kosntrukci, my jsme ji dokončili 
a od června loňského roku penzi-
on otevřeli pro veřejnost. Je tam 
restaurace, ubytování, bazén, spo-
lečenská místnost a další. 

V krátké době je to poměrně 
hodně inves  c...

Je to hodně investic, to přizná-
vám, ale mohli jsme si je dovolit 
jenom díky tomu, že naše brněn-
ské fi rmy, které se zabývají mj. 
speciálním zabezpečováním bank, 
výrobou svítidel a distribucí ba-
terií a akumulátorů docela dobře 
vydělávají. Je to o tom, že chceme 
něco dělat, něco lidem nabídnout, 
ale kdyby nebylo našich dalších fi -
rem, tak to nejde. Žít jen z provo-
zu restauračních zařízení jde dnes 
velmi těžko. Lidé jsou neustále 
médii strašeni krizí, tak omezují 
návštěvy restaurací.

Možná si myslí, jak hodně re-
staurací vyděláváme, tak k nám 
nezajdou, ale je to tak, že pokud 
nebudou chodit hosté, tak budeme 
muset zavřít a v Lysicích zase ne-
bude kulturní stánek pro pořádání 
kulturních akcí a kvalitní restaura-
ce. Jsou to spojité nádoby.

Kolem vaší fi rmy občas kolují 
až neuvěřitelné fámy. Jak se pro   
tomu bráníte? 

Občas se k nám donese, čemu 
všemu se naše fi rmy věnují, že 
prodáváme zbraně a drogy. Není to 
pravda, každý se může podívat do 
obchodního rejstříku. Proti fámám 
nic nenaděláme. Snažíme se lidem 
něco nabídnout. V našem případě 
kvalitní jídlo v restauracích, pří-
jemné ubytování, zázemí pro po-
řádání akcí, relaxaci, pohodu. To 
je všechno. Chceme ukázat, že než 
sedět domu, je lepší jít „ven“, na 
dobré jídlo a pití.

Hotel Lidový dům v Lysicích. Foto Pavel ŠmerdaHotel Lidový dům v Lysicích. Foto Pavel Šmerda

Silnice u Žďárné.  Foto Jan VybíhalSilnice u Žďárné.  Foto Jan Vybíhal Silnice u Pro  vanova. Foto Jan VybíhalSilnice u Pro  vanova. Foto Jan Vybíhal

Město Blansko pronajímá
bezbariérové byty

Blansko - Město Blansko v současné době pronajímá čtrnáct bytů 
zvláštního určení, které jsou upraveny pro bydlení zdravotně posti-
žených osob. Lze je nabídnout nejen blanenským občanům, ale i ob-
čanům s trvalým pobytem v blanenském regionu a také v rámci celé 
České republiky. 

Žádosti o nájem bezbariérového bytu se podávají na předepsaném 
tiskopise na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Přílo-
hou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu vzhledem ke zdravot-
nímu stavu žadatele doporučuje.

„Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu může podat každý 
občan České republiky, který je zletilý, způsobilý k právním úkonům 
a bydlí v takových podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotní-
mu stavu nevyhovující,“ vysvětlil podmínky starosta Blanska Lubomír 
Toufar. 

Nájem se uzavírá na dobu určitou - jeden rok. V případě řádného 
plnění všech podmínek je nájemní smlouva prodloužena o další rok. 
„Podrobnější informace lze získat na městském úřadu v Blansku na 
odboru sociálních věcí,“ dodal starosta. (bh)
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úterý 21. února 2012 SERVIS7
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 21. února úterý 21. února 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Mléčná výživa dítěte, když už kojení není 
možné, přednáška Jitky Pokorné. 
Blansko - Dům zahrádkářů v 16 hod.: Netradiční druhy ovoce, přednáška 
Vojtěcha Řezníčka. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna korálkování, vede Anička Skryjová. 
Boskovice - Sokolovna v 15.30 hod.: Karneválek pro mrňata. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Ši   přívěsků. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muž na hraně.
Boskovice v 17 hod. Expediční kamera, promítání fi lmů o dobrodružství, 
divoké přírodě... Ve vlčí kůži po stopách Džingischána, Odtud není návra-
tu, Nejdelší cesta, Mazungu, Life Cycles, Co se stalo na ostrově Pam, Jump, 
Úlitba Ganéšovi.

středa 22. února středa 22. února 
AKCEAKCE

Charitativní akce pomůže lidem
Podpořte lidi bez přístřeší! To je pod  tul akce, kterou pořádá pod názvem 
Hromniční zima v Blansku na náměs   Republiky a v Boskovicích na Masa-
rykově náměs   22. února od 10.30 do 13.30 hod. Oblastní charita Blansko. 
Její pracovníci budou lidem nabízet zapečené těstoviny a upozorňovat na 
problema  ku lidí v nouzi a bez přístřeší.  (bh)

Blansko - Nám. Republiky v 10.30 hod.: Hromniční zima, charita  vní akce. 
Blansko - Dětský klub Matýsek v 15 hod.: Malování na hedvábí. 
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Nová stálá expozice Muzea Boskovicka, 
přednáška Dagmar Hamalové. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Víte, co je koláž? beseda se 
Zdenkou Grycovou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nepřítel pod ochranou.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kronika.

KONCERTKONCERT
Blansko - Bar Koruna v 19 hod.: Záviš - kníže drsných balad, koncert. 

čtvrtek 23. únoračtvrtek 23. února
DIVADLODIVADLO

Adamov - MKS v 9.45 hod.: Káťa a Škubánek, hraje Divadlo Věž Brno. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Sázkovaná, soutěž, v 15.30 
hod.: Výtvarné hrátky - zvířátka z ruliček.
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: O perníkovém dědkovi, hraje Divadlo 
Andromeda Praha. 
Rudka - Hotel v 17.30 hod.: Expediční kamera, fi lmový fes  val. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nepřítel pod ochranou.
Boskovice v 17 hod. Modrý tygr.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Stud.
Doubravice v 18 hod. Vyměřený čas.

pátek 24. únorapátek 24. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, beseda s Jitkou Po-
kornou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Slunce sví  , hudební pořad k stému výročí 
od narození operní pěvkyně a čestné občanky města Blanska Milady Musi-
lové-Parmové, vystoupí Lenka Musilová (fl étna), Helena Juříková (recitace). 
Pořadem bude provázet Pavel Svoboda.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Lomnice - Orlovna v 18.15 hod.: Witajce W Serbach, beseda s P. Šindarem 
o nejmenším slovanském národu. 
Sulíkov - Základní škola v 19.30 hod.: Izrael 2011, vyprávění s fotografi emi 
P. Tomáše Koumala. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Válečný kůň.
Boskovice v 17 hod. Modrý tygr.
Boskovice v 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů. 
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Šebetov v 19.30 hod. Dream House.
Velké Opatovice v 17 hod. Velká vánoční jízda.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Anonym.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Rybičky 48, Bára Zemanová a Last Time, 
koncert. 

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Fernet Stock Z-Genera  on.
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Rybářský ples. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples HC Olšovec. 
Lipůvka - Sál obecního úřadu ve 20 hod.: Ples ZŠ Lipůvka. 
Lysice - Lidový dům ve 20 hod.: Maškarní ples pro dospělé, hraje Kredit. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Reprezentační ples Gymnázia a SOŠ 
Rájec-Jestřebí. 

sobota 25. únorasobota 25. února
AKCEAKCE

Záchranáři budou soutěžit v lázních
Šestnáctý ročník záchranářského závodu Blanenská dvěstěpadesátka se 
koná v sobotu 25. února od 10 hodin v krytých lázních v Blansku. Vodní 
záchranáři z celé České republiky změří svoje síly v následujících disciplínách 
- hod záchrannou podkovou na cíl, plavání v hadrech, plavání se základní 
potápěčskou výstrojí, tažení barelu aj. Blansko budou reprezentovat členo-
vé místní skupiny vodní záchranné služby, kteří se již tradičně pokusí ob-
hájit v tvrdé konkurenci místa na stupních vítězů. Svá želízka v ohni máme 
ve většině závodních kategorií. Kdo chce okusit na vlastní kůži Blanenskou 
dvěstěpadesátku, nechť si donese plavky a ručník. Pro všechny odvážné je 
připravena malá odměna za velké úsilí.  (zpr)

Košt o nejlepší pálenku
V sobotu 25. února od 17 hodin se v sále bořitovské sokolovny koná tře   
ročník Koštu o nejlepší pálenku v Bořitově. Na koštu si můžete porovnat svoji 
pálenku s ostatními a zároveň se pobavit. Soutěžící předají 0,5 litrový vzorek 
ve čtvrtek 23. či v pátek 24. 2. v klubovně sokolovny. První tři místa budou 
oceněna medailí a diplomem. Pro soutěžící, degustující i další hosty je při-
praveno občerstvení, pohoda a dobrá nálada.  (zpr)

Blansko - DDM v 9 hod.: Den her. 
Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Výroční členská schůze. 
Blansko - Klub Ulita v 9 hod.: Turnaj v GO. 
Boskovice - Zámecký skleník v 10 hod.: Lego Technic Show, výstava modelů. 
Knínice - Kulturní dům v 9 hod.: Tradiční masopustní průvod, ve 20 hod.: 
pochovávání basy.
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Felix Holzmann Včera, dnes a zítra aneb 
Pocta legendárnímu komikovi a jeho nestárnoucímu humoru, v hlavní roli 
David Šír. 
Letovice - Kulturní dům v 15 hod.: Tradiční dětský maškarní karneval s kou-
zelníkem Jirkou Hadašem. 
Olešnice - Kulturní dům ve 14 hod.: Karnevalové odpoledne, vystoupení 
klauna, soutěže, občerstvení, dárky pro dě   a hudba k poslechu a tanci. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Kino v 15.30 hod.: Pat a Mat, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Válečný kůň.
Boskovice ve 13 hod. Modrý tygr.
Boskovice v 15 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Giuseppe Verdi/
Ernani.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko-Klepačov - Dělnický dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Veselá 
dvojka. 
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Záchranářská plesová zábava, hraje Ca-
ryon. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Oldies party. 
Lomnice - Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Brťovská šestka. 
Obora - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Lhota Rapo  na, hraje Arcus. 
Ostrov - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský bál, hraje Pohoda. 
Úsobrno - Obecní sál ve 20 hod.: Ples - hospodš  , hraje Stanislav Faltýnek. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Třešničkový večírek, hraje Rotor. 
Vísky - Sokolovna ve 20 hod.: IV. Vísecký ples.
Voděrady - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje Akcent. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie města Blanska v 17 hod.: Ján Vasilko, vernisáž výstavy. 

neděle 26. února neděle 26. února 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ulita v 9 hod.: Turnaj v GO. 

DIVADLODIVADLO
Adamov - MKS v 16 hod.: O kohoutkovi a slepičce, hraje divadelní společ-
nost Netratrdlo. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 hod. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Válečný kůň.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Velká sýrová loupež.
Boskovice v 17 hod. Modrý tygr.
Boskovice v 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.

pondělí 27. únorapondělí 27. února
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 17.30 hod.: Rod Salm-Reiff erscheidt-Raitz na scéně dějin 
Blanenska, přednáška Evy Nečasové. 
Blansko - Dětský klub Matýsek ve 12.30 hod.: Babymasáže. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Špendlíkiáda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Žena v černém.
Boskovice v 19.30 hod. The Ar  st.

úterý 28. únoraúterý 28. února
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Aromaterapie a nachlazení, beseda s Jit-
kou Pokornou. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Tvořivá dílna - drhané náramky.
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Posezení s fi tlektorem Radkem 
Přibylem. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Keramické zápichy. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Žena v černém.
Boskovice v 19.30 hod. Můj týden s Marilyn.

KONCERTKONCERT
Blansko - Knihovna v 17 hod.: J. S. Bach Braniborské koncerty č. 1, posle-
chový pořad. 
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Skvosty žesťové hudby, účinkují Jan 
Pospíšil - trombon, Jana Ryšánková - klavír. 

středa 29. únorastředa 29. února
AKCEAKCE

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Výroční schůze. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Stud.
Boskovice v 19.30 hod. Můj týden s Marilyn.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19.30 hod.: Ondřej Vild, klavírní koncert. 

čtvrtek 1. březnačtvrtek 1. března
KINAKINA

Boskovice v 17 hod. Mupe  .
Boskovice v 19.30 hod. Železná lady.
Doubravice v 18 hod. Obřad.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kino v 19.30 hod.: Kamelot 30, koncert legendární kapely s křtem 
nového alba Pro   proudu.

pátek 2. březnapátek 2. března
AKCEAKCE

Blansko - Diskotéka demzadem v 9 hod.: Karneval pro dě   do 6 let. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Železná lady.
Boskovice v 17 hod. Mupe  .

Boskovice v 19.30 hod. Železná lady.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Poupata. 

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Střední pedagogické školy Bosko-
vice. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SPŠ Jedovnice. 
 Pokračování na str. 15



a západní část náměstí. V další fázi 
se budeme pokoušet získat na stav-
bu nějakou dotaci, protože bude 
velmi nákladná. V příštím roce pak 
budeme řešit další postup. 

Nejen letovické občany zajímá 
otázka keltského skanzenu Isar-
no. Podařilo se nějak zajis  t jeho 
provoz v nadcházející turis  cké 
sezoně?

Už v loňském roce se našli 
nadšenci, kteří by chtěli s pro-
vozováním turistické atrakce 
pokračovat. Radní proto odsou-

Radim Hruška

Letovice - Letovičtí v současné
době fi nišují s tvorbou rozpočtu
města. Dokument 
musí ještě schválit 
tamní radní a zastu-
pitelé. Starosta Vla-
dimír Stejskal nic-
méně již prozradil 
několik významněj-
ších akcí, které by 
se měly v letošním 
roce udělat.

Stanovil jste si 
nějakou prioritu, co 
se týče inves  čních 
akcí města?

Z mého pohledu je hlavní akcí
výstavba vodovodu do místní čás-
ti Borová, který řešíme už delší
dobu. Po různých problémech,
které se v minulosti vyskytly, se
v letošním roce s největší prav-
děpodobností podaří stavbu do-
táhnout do úspěšného konce. Přál
bych si, aby v jarních měsících
nastoupili dělníci a v průběhu
roku pak tamní obyvatelé získali
kvalitní pitnou vodu. Místní část 

Slatinka, pod kterou Borová patří, 
ale není poslední, která není napo-
jena na veřejný vodovod. Zbývají 
ještě Chlum, Babolky a Novičí... 

Tam se ale čeká na 
výstavbu vodovod-
ního přivaděče od 
Velkých Opatovic, 
což je velice fi -
nančně náročné. 

V případě Bo-
rové bylo několik 
variant řešení, mů-
žete je popsat?

Původně byly tři 
varianty. V první se 
uvažovalo o napo-
jení na vodojem ve 

Skrchově. Druhá počítala s napo-
jením na březovský vodovod. Na-
konec zvítězila třetí, kdy se místní 
část připojí na vlkovský vodovod. 
V současné době je příprava stav-
by ve fázi výběrového řízení na 
dodavatele. Už by nám tedy ne-
mělo nic bránit věc úspěšně dotáh-
nout do konce.

Jaké další akce plánujete?
Jednou z nich je výstavba sběr-

ného dvoru v lokalitě Červený 
Vrch, kde jsme v minulosti úspěš-
ně provedli rekultivaci skládky. 
V současné době máme schvále-
nou dotaci a v návrhu rozpočtu se 
s akcí počítá.

V letošním roce by měl také 
vzniknout pomník připomínající 
oběti první světové války na hřbi-
tově, tam jsme také získali pro-
středky formou dotace. K dalším 
investicím by mělo patřit napří-
klad zastřešení pódia na koupa-
lišti.

Protože volných finančních 
prostředků není moc, následo-
vat budou spíše drobnější věci. 
Chceme dokončit opravu ko-
munikace v Rekreační a ulici 
Jaroslava Haška. Rekonstrukce 
se pak dočká kotelna u základní 
školy. Akce už je rozjetá, je vy-
braný dodavatel. Rekonstrukce 
bude navíc přínosná pro rozpočet 
města, protože se podaří snížit 
náklady na vytápění. Pamatuje-
me i na místní části, tam budeme 
také investovat. 

Začátkem roku se v Letovicích 
podařilo dokončit výstavbu veřej-

8 úterý 21. února 2012 LETOVICE

Město Letovice leží na soutoku řek Křetínky a Svitavy.
Malebné okolí je dáno polohou mezi svahy okrajových výběžků Dra-
hanské a Českomoravské vysočiny. Městem se Letovice staly v roce
1936. V současnosti mají kolem 6600 obyvatel. Letovice jsou přiroze-
ným hospodářským, vzdělávacím a kulturním centrem širokého okolí.
Dominanty města tvoří zámek s parkem, děkanský kostel sv. Prokopa
a klášterní kostel sv. Václava. První zmínka o městě pochází z roku
1145. Letovicemi od nepaměti procházely obchodní cesty z Moravy 
do Čech. Jedna vedla z Brna na sever k Litomyšli a druhá z Olomouce
přes Jevíčko Letovicemi na západ. Letovice měly i své vlastní mýto.
Tato poloha na křižovatce obchodních cest ovšem město Letovice vy-
stavila mnohým pohromám, zejména válečným tažením.  (hrr)

Letovice - kultura, sport, průmysl
Prioritou je vybudování vodovodu do Borové

P
P

PRODEJNÍ DOBA: po-pá 8-17 hodin, sobota 8-11 hodin

Českobratrská
 1067 (naproti A

lbertu) Letovic
e

Město Letovice
nabízí všem zájemcům o stavbu rodinného domu 

nové stavební parcely v lokalitě Třebětín II.

o výměře 600-1000 m2 za cenu 680 Kč/m2

včetně přípojek na inženýrské sítě.

Bližší informace obdržíte na odboru výstavby
a ŽP MěÚ Letovice.

Tel.: 516 482 240
e-mail: mu.zemanek@letovice.net

PODLAHÁŘSTVÍ
Prodej a montáž:
- lina, PVC, koberce
- plovoucí podlahy - laminátové
  dřevěné, korkové

Po-pá  8.00-12.00 hod., 13.00-16.30 hod.,  so  9.00-11.00 hod.

Máte doma
 kladivo?

Českobratrská 3, Letovice (za Albertem)

WWW.STOLMAT.CZ

VÝKUP SUROVIN
papír  plasty 

  PRODEJ: PELETY, BRIKETY    

www.remat.cz
Provozovatel: Remat Letovice, Pražská 51, 679 61 LETOVICE, tel.: 516 474 221

...váš partner pro výkup
a likvidaci odpadů...

březen
10. - 11. 3. 2012 IV. SHOW VDO ZUŠ Letovice
24. 3. Tradiční dětský maškarní karneval v kulturáku

duben
5. 4. Velikonoční tvořivé dílničky v kulturáku
13. 4. Felix Holzmann - Včera, dnes a zítra - v podání je-
diného ofi ciálně jmenovaného imitátora F. Holzmanna - 
herce Davida Šíra
23. 4. Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.
27. 4. Slavnostní koncert u příležitos   50. výročí Smíšené-
ho pěveckého sboru Bohuslava Mar  nů v Letovicích

květen
4. 5. Zmýlená pla   - divadelní představení agentury 
D. Homolové
12. - 13. 5. II. Mezinárodní fes  val dechových hudeb 
21. 4. Úklid přehrady Kře  nky
24. 5. Hudební slavnos   2012 (jubilejní 10. ročník Slav-
nostní koncert města Letovice - předávání ocenění města  
„Osobnost roku“ - houslový recitál Jaroslava Svěceného)
26. 5. Okolo s kolem - tradiční cyklis  cký závod

červen
16. 6. Tradiční historický jarmark na zámku  s koncertem 
Cimbal Classic

červenec
8. 7. Tradiční slavnostní pouť sv. Prokopa

srpen
16. 8. - 18. 8. Fes  val 3+1 
25. 8. Kře  nka Cup 2012 - 2. ročník závodů dračích lodí na 
přehradě Kře  nce

září
22. 9. Tradiční Pohádková sobota v zámeckém parku

říjen
5. 10. Dana Morávková + Bohumil Klepl
12. 10. Koncert skupiny KAMELOT

listopad
3. 11. Tradiční Běh okolo přehrady Kře  nky
24. 11. Vánoční tvořivé dílničky

prosinec
2. 12. Adventní zpívání pod vánočním stromem
3. 12. Tradiční výstava betlémů v kulturním domě
 7. 12. Vánoce s Jakubem Smolíkem, koncert
24. 12. Polévka pro chudé i bohaté 
31. 12.  Silvestrovské rozloučení se starým rokem a přiví-
tání roku nového

Vybrané akce v Letovicích v roce 2012Vybrané akce v Letovicích v roce 2012

ných toalet, která se připravovala 
poměrně dlouhou dobu. Nyní už 
jsou tedy plně funkční?

Ano. V Letovicích máme po 
dlouhé době konečně veřejné to-
alety, za což jsem velice rád. Věc 
se řešila poměrně dlouhou dobu, 
vybíralo se vhodné místo, ale také  
způsob provozování sociálního 
zařízení. Nakonec zvítězila vari-
anta, že toalety jsou v prostorách 
soukromníka a město mu platí ná-
klady na provoz. Vstup na toaletu 
umožňují za pět korun automa-
tické dveře. Provedení interiéru 
je takzvaně antivandal, záchod-
ky mají i bezbariérový přístup. 
Pokud by se někomu udělalo 
nevolno, má k dispozici také bez-
pečnostní tlačítko. Toalety slouží 
čtyřiadvacet hodin denně, což je 
velkou výhodou. 

Na sklonku loňského roku skon-
čila první etapa rekonstrukce ná-
měs  , při které vznikly mimo jiné 
schody k řece Svitavě. Budou prá-
ce na náměs   pokračovat také 
v letošním roce?

V připraveném rozpočtu města 
nejsou na pokračování rekonstruk-
ce náměstí vyčleněné fi nanční pro-
středky. Spíš bychom chtěli zajistit 
kompletní výkresovou dokumenta-
ci, abychom měli zmapovaný střed 

hlasili prodloužení nájmu na le-
tošní sezonu, ale pouze při spl-
nění několika podmínek. Jednou 
z nich je doložení potvrzení, že 
vzniklo občanské sdružení, které 

bude provoz skanzenu zabezpe-
čovat. Zatím se ale v areálu kvůli 
počasí nedá nic dělat, přípravy 
proběhnou pravděpodobně v jar-
ních měsících. Věřím, že nadšen-
ci dotlačí vše do zdárného konce 
a v červnu letošního roku tam 
proběhne první akce pro veřej-
nost.

Opravený střed města. Foto Radim HruškaOpravený střed města. Foto Radim Hruška

Firma AK elektro, s.r.o. Letovice
nabízí široký sortiment služebPřesně 10. dubna letošního roku to bude už pět let, co otevřelasvoji prodejnu v Letovicích rodinná irma AK elektro. Od srpna loň-ského roku sídlí v nových prostorách na ulici Českobratrská.„Specializujeme se na montáže a prodej satelitní techniky od ope-rátorů Skylink a Cslink. Nabízíme široký sortiment spotřebičů prodomácnost a zábavu, prodáváme pračky, chladničky, myčky vestavnéspotřebiče a drobné spotřebiče do kuchyně. Náš sortiment rozšířu-jeme také o zahradní techniku, odborné poradenství a prodej audiotechniky LCD-LED televizory. Nabízíme výběr z měsíčního letákuPlaneo Elektro, splátkový prodej, rozvoz nových a svoz starých spo-třebiču od zákazníků,“ představil nabídku irmy její majitel AntonínKoudelka s tím, že mnohem více se zájemci dozví na internetovýchstránkách www.akelektro.eu.„V naší prodejně najdete také jedinečný sortiment na trhu – do-mácí výrobník perlivých nápojů sodastream s širokou škálou sirupů.Nabízíme i servis a výměnu náplní do sodastremu,“ uvedl AntonínKoudelka a dodal. „Našim cílem je individuální přístup ke každémuzákazníkovi. Snažíme se poradit a pomoci při výběru spotřebičů. Na-šim motem je spokojený zákazník,který se k nám bude rád vracet.Všech našich zákazníků si vážíme a přejeme štastný a spokojený nákup v naší prodejně,“ dodal Antonín Koudelka.



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Oznámení
Po náhradní mimořádné valné hromadě občanského 
sdružení FK Blansko oznamuje vedení klubu, že na zase-
dání byl projednán návrh výkonného výboru na změnu 
názvu občanského sdružení tak, že jeho nový název zní 
FK Blansko. Pro změnu hlasovalo 100 % členů přítom-
ných na valné hromadě.

V prostorách Hotelu Sladovna byly vyhlášeny výsledky ankety Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Cenu čtenářů získal cyklista Radim Kovář

Boskovice - Blansko 3:2.  Foto adam.sBoskovice - Blansko 3:2.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Černá Hora - Dějištěm vyhla-
šování výsledků sportovní ankety 
čtenářů Zrcadla Blanenska a Bo-
skovicka se stala tentokrát Černá 
Hora. Nově rekontruované pro-
story suterénu Hotelu Sladovna 
tvořily velmi důstojné prostředí 
pro ceremoniál předávání plaket 
pro sportovce, trenéry a kolektivy, 
kteří docílili v roce 2011 význam-
ných úspěchů v rámci regionu, 
republiky či i na úrovni světové. 
Záštitu nad akcí převzali senátor 
Josef Regec a poslanci František 
Sivera a Michal Babák, první dva 
se jí i osobně zúčastnili. Mezi dal-
šími čestnými hosty nechyběli sta-
rosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, 
místostarosta Blanska Jiří Crha či 
starostové Bořitova, Černé Hory, 
Benešova a další. V kulturním 
programu vystoupila zpěvačka 
Kateřina Reichová, při předává-
ní cen asistovaly fi nalistky Miss 
Zrcadlo 2011 Denisa Visingrová 
a Monika Řezníčková.

V první várce byli vyhlášeni ti, 
kteří se z akce z různých důvodů 
omluvili. Místopředseda FK Blan-
sko Břetislav Strážnický převzal 
cenu pro fotbalistu Davida Bed-
náře, jehož úspěšné působení jako 
profesionála v HFK Olomouc sle-
dují všichni fanoušci kopané na 
okrese, místostarosta Blanska Jiří 
Crha pro výborného atleta vytrval-
ce Jana Kohuta a místopředseda TJ 
ČKD Blansko Jaromír Novák pro 
stolní tenistku Marii Jirůškovou. 
Plavkyni Silvii Rybářovu, která 
dosáhla loni na dálkových tratích 

velkých úspěchů, zastupovala ma-
minka, otec zase dvojnásobného 
mistra světa v inline hokeji Patrika 
Šebka.

Další sportovci již ceny přebíra-
li osobně. Vynikající blanenský bi-
ketrialista Václav Kolář popovídal 
o svých výsledcích v roce 2011, 
talentovanému plavci Dominiku 
Špačkovi musela trochu pomoci 
jeho trenérka Věra Vencelová, kte-
rá rovněž převzala plaketu za svoji 
práci. Dalšího kouče Jiřího Pokoje 
doprovodili na pódium tři jeho svě-
řenci ze staršího blanenského fot-
balového dorostu. Ten si po výhře 

Anketa sportovec roku
Sportovec okresu (hlasování čtenářů)

1. Radim Kovář, cyklis  ka
2. Štěpán Havlíček, baseball

3. Nikola Hlubinková, cyklis  ka

Dále bez udání pořadí
David Bednář, fotbal

Marie Jirůšková, stolní tenis
Jan Kohut, atle  ka

Václav Kolář, biketrial
Silvie Rybářová, plavání

Patrik Šebek, inline hokej
Dominik Špaček, plavání

Trenér roku (bez udání pořadí)
Mar  n Bezdíček, cyklis  ka

Jiří Pokoj, fotbal
Věra Vencelová, plavání

Kolek  v roku (bez udání pořadí)
FK APOS Blansko starší dorost, fotbal

SK Minerva Boskovice muži, hokej
Sokol Bořitov muži, fotbal

Síň slávy
Jan Kužel, atle  ka

Roman Meluzín, hokej

v krajském přeboru vede úspěšně i 
v divizi, kde je po podzimu druhý. 
Historický úspěch bořitovského 
fotbalu v podobě postupu do I.A 
třídy se dočkal rovněž ohodno-
cení, kterého si, jak řekl manažer 
Alois Ťoupek, v klubu velice váží. 
Třetím oceněným kolektivem se 
stali boskovičtí hokejisté, vítězové 
loňské krajské ligy. Trenéra Mar-
tina Bezdíčka z Moravce Benešov 
zastoupil kolega Petr Koudelka. 

Stalo se již tradicí, že význam-
ní sportovci, trenéři či funcionáři 
našeho okresu na této akci bývají 
uvedeni do pomyslné Síně slávy. 

Letos se stali laureáty doyen atleti-
ky v regionu Jan Kužel ze Spešova 
a dvojnásobný mistr světa v hokeji 
Roman Meluzín. První se z vyhla-
šování omluvil, druhého zastupo-
vala půvabná dcera. Při předávání 
se u mikrofonu vystřídali někteří již 
ocenění členové síně. Velký úspěch 
zaznamenala zejména nestárnou-
cí olympionička z Londýna 1948 
Olga Oldřichová, krátce pohovořili 
i basketbalista František Pokorný 
a fotbalista Jaromír Novák. 

V závěru došlo na vyhlášení nej-
lepších sportovců podle hlasování 
čtenářů. Z rukou poslance Fran-

tiška Sivery a starosty Benešova 
Antonína Ruse převzala plaketu za 
třetí místo bikerka Nikola Hlubin-
ková, která již patří do absolutní 
republikové špičky. Jak přizna-
la, tajně myslí v budoucnosti na 
olympijskou účast. „Letos to už 
ale nestihnu,“ smála se. O prvním 
místě rozhodli pouhopouhé čtyři 
body. Vítěznou ruku zvedl cyklis-
tický kolega Hlubinkové Radim 

Kovář, druhý skončil baseballista 
Štěpán Havlíček. Oba nejlepší se 
přiznali, že se doposud neznali. Při 
vzájemné gratulaci ocenili sympa-
ticky kvality druhého.

Všichni účastníci decentní akce 
se shodli, že vyhlašování spor-
tovců, trenérů a kolektivů 2011 
se vydařilo. V nezávazné debatě 
se po jejím skončení ještě krátce 
pokračovalo.

Ještě o nich uslyšíme. Nastupující mladé hvězdy sportu na Blanensku Radim Kovář, Štěpán Havlíček, Václav 
Kolář a Dominik Špaček. Foto Jaroslav Oldřich

Ocenění fotbalisté. Zástupci bořitovského klubu si účas   na ceremoniá-
lu považovali.  Foto Jaroslav Oldřich

Moravci. Nikolu Hlubinkovou (druhá zleva) doprovodili duchovní otec 
Moravce Benešov Petr Koudelka a její rodiče. Foto Jaroslav Oldřich

Síň. Dcera Romana Meluzína (první zleva) přijala gratulace od Olgy Oldři-
chové, Fran  ška Pokorného a Jaromíra Nováka.  Foto Jaroslav Oldřich

V Brně se představí nejlepší 
hokejové týmy Evropy

Brno, Blansko - Stejně jako v loňské sezoně, i letos zakončí reprezen-
tační výběry Finska, Ruska, Švédska a České republiky hokejový seriál 
Euro Hockey Tour 2011/2012 v Brně. Poslední prověrka před mistrov-
stvím světa 2012, které společně pořádají Finsko a Švédsko, nabídne 
fanouškům nejen souboj o vítěze turnaje, ale i snahu hráčů vejít se do 
konečné nominace pro vrcholný turnaj sezony. Díky možné účasti někte-
rých hráčů z kanadsko-americké NHL se v moderní Kajot Areně může-
me těšit na evropský hokej světové úrovně. 

Závěrečný turnaj letošního ročníku Euro Hockey Tour odstartuje čes-
ký národní tým ve čtvrtek 26. dubna soubojem se Švédskem. Následovat 
bude sobotní duel proti druhému severskému soupeři z Finska, vrcholem 
brněnského podniku pak bude nedělní tradičně vypjatá bitva s Ruskem.

Prodej vstupenek byl zahájen 8. února prostřednictvím sítě Ticketpro, 
zakoupit lístky je také možné ve vybraných pobočkách sázkové kance-
láře Tipsport. „Po loňském úspěchu a nadšení všech zúčastněných oče-
káváme, že i letos bude o vstupenky enormní zájem. Byli bychom rádi, 
kdyby opět plné tribuny skvělých fanoušků doprovázely český národní 
tým k cestě za obhajobou loňského prvního místa na turnaji. Příznivce 
nejen z Brna a okolí na utkání tímto srdečně zveme. A protože si jejich 
podpory vážíme, rozhodli jsme se i přes nárůst DPH a dalších nákladů 
ponechat ceny vstupenek na stejné úrovni jako v minulém roce,“ řekla za 
organizátory Jana Obermajerová, ředitelka BPA sport marketing.

Vstupenky na čtvrteční utkání stojí 390 (sezení) a 250 Kč (stání), den-
ní vstupenka na víkendový program vyjde v sobotu i v neděli na 590 
(sezení) a 390 Kč (stání).  (pš)

Rozpis turnaje
Čtvrtek 26. dubna 2012 - Švédsko - ČESKO, 18 hod. Sobota 28. dubna 
2012 - ČESKO -Finsko, 14 hod., Rusko - Švédsko, 18 hod. Neděle 29. 
dubna 2012 - Finsko - Švédsko, 14 hod., ČESKO - Rusko, 18 hod.

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Boskovice, Blansko - Skonči-
la základní část krajské hokejové 
ligy. Na boskovický led přijeli se-
hrát derby blanenští Dynamiters. 
Ve vyrovnaném utkání před výbor-
nou diváckou kulisou byli nakonec 
úspěšnější domácí, když o jejich 
těsné výhře rozhodl necelé čtyři 
minuty před koncem Tomáš Blaha.

SK Minerva Boskovice – Dy-
namiters Blansko HK 3:2 (0:0, 
2:2, 1:0). Branky: 21:39 Blaha 
(Chlup), 35:54 Látal (Kroupa), 
56:04 Blaha (Halamka) – 20:19 
Kuběna (Kazda, Jakubec), 38: 45 
Tesař PP (Hrůza).

Přes 400 diváků vidělo velice za-
jímavý a dramatický hokej. Po bez-
brankové první třetině překvapili 
hosté domácí v 19. sekundě gólem 
Kuběny. Skóre dlouho nevydrželo, 
protože Blaha o minutu později vy-
rovnal. Urputný boj o každý metr 
ledu pokračoval. Několik vylouče-
ní na každé straně domácí prolomi-
li v 36 minutě Látalem, ale o další 
tři minuty už opět bylo vyrovnáno, 
když skóroval v přesilové hře bla-
nenský Tesař.

Poslední třetinu měli domácí 

Derby s Blanskem rozhodl Tomáš Blaha

herně výrazně pod kontrolou, ale 
hosté statečně odolávali. Až v 56. 
minutě svojí druhou brankou v zá-
pase Blaha ukončil boskovické 
trápení a pěkným góĺem upravil 
na konečných 3:2.

SK Minerva Boskovice – HC 
Uherský Brod 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), 
Zapletal, Provazník, Karný. 

V týdnu čekala Boskovické do-
hrávka odloženého utkání. V závě-

ru první třetiny šli během půlminuty 
do dvoubrankového vedení. Hosté 
sice snížili, ale to bylo z jejich stra-
ny vše. Ve 29. minutě dal třetí bran-
ku domácích Karný, aby ve zbytku 
zápasu již žádný gól nepadl.

Dynamiters Blansko HK – 
HHK Velké Meziříčí 8:4 (3:1, 
0:0, 6:3), Hrůza 3, Berka M. 2, 
Kuběna I., Grmela, Tesař.

Dynamiters vlétli do utkání, jak 

jim jejich výbušný název káže. 
V 15. minutě vedli 3:0 a i když 
hosté snížili, nic nenasvědčovalo 
tomu, jak bude vypadat druhá dva-
cetiminutovka. V ní ale Blansku 
zcela zvlhnul střelecký prach a di-
váci se nestačili divit, co se na ledě 
děje. Nedokázali se trefi t z ničeho, 
zahodili i trestné střílení. Hosté ale 
jejich marnost nepotrestali.

 Pokračování na str. 12
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Bohumil Hlaváček

Ráječko - Již tradičně se setká-
vají vytrvalci z našeho okresu po-
prvé v závodním roce v Ráječku. 
Tamní desítka je navíc již několik 
let součástí Brněnského běžecké-
ho poháru. Především díky tomu 
se zde opět sešla kvalitní konku-
rence.

„Obávali jsme o stav trati, ale 
nakonec se ji povedlo upravit tak, 
že jsme ji nemuseli zkracovat, 
čehož jsme se trochu báli,“ uvedl 
před závodem jeden z hlavních 
organizátorů Zdeněk Přibyl. Ten 
si trať tradičně projel jako před-
jezdec na horském kole. Do cíle 
přivedl jako prvního Jana Pro-
cházku z Brna. 

Tento český reprezentant v ori-
entačním a přespolním běhu 
je v našem regionu nováčkem, 
i v Ráječku startoval poprvé. „Na 
podzim jsem se přestěhoval do 
Brna, kde jsem začal doktorant-
ské studium. Takže budu asi ob-
rážet zdejší závody často,“ oddy-
choval v cíli. 

Trať si pochvaloval. „Líbilo se 
mi to. Jako orientační běžec jsem 
klukům utekl právě v terénu. 
Kdyby to bylo jenom po asfaltu, 
asi by to bylo těžší,“ dodal. Takto 

Ráječkovská desítka zahájila Okresní běžeckou ligu 2012

Vítězem se stal Jan Procházka
Ráječkovská desítka 2012 

Trať 10 km, muži: 1. Procházka (CHKOB Toi Toi) 32:56, 2. Olejníček (Moravská 
Slavia Brno-Newline TEAM) 33:06, 3. Rudolecký (VSK Univerzita Brno) 33:07. 
Veteráni I: 1. Orálek (AC Moravská Slavia Brno) 34:30, 2. Kotyza (UNI Brno - 
ASC Bučovice) 37:12, 3. Dvořáček (Petrovice) 40:12. Veteráni II: 1. Stránský 
(ISCAREX C. Trebová) 37:41, 2. Kratochvíl (Sokol Rudíkov) 38:12, 3. Kolínek 
(AK Perná) 40:27. Veteráni III: 1. Kudlička (LRS Vyškov) 42:01, 2. Stráník (Blan-
sko) 46:53, 3. Bartál (BK Hodonín) 47:02. 
Trať 5 km, junioři: 1. Brlica (SK Žabovresky) 17:16, 2. Nováček (VSK Uni-
verzita Brno) 18:22, 3. Nečas (Šošůvka) 18:40. Dorostenci: 1. Konečný (AC 
Okrouhlá) 18:37, 2. Strnka (AC Moravská Slavia Brno) 18:41, 3. Sekanina 
(Moravec Sokol Benešov) 19:24. Ženy: 1. Barešová (BAMBAS Skalice) 19:33, 
2. Kolková (Brno) 19:39, 3. Gánovská (Šport Team Hritz) 19:46. Veteránky 
I: 1. Doubková (AK Perná) 20:55, 2. Durnová (Branopac CZ Veselí) 21:38, 
3. Matulová (AC Moravská Slavia Brno) 21:39. Veteránky II: 1. Žákovská (Ho-
rizont Kola Novák Blansko) 23:04, 2. Slavíčková (Brno) 24:05, 3. Podmelová 
(AC Moravská Slavia Brno) 25:01. Veteránky III: 1. Dvořáčková (TK Brno) 
26:17, 2. Keprtová (ISCAREX C. Třebová) 27:36, 3. Elingerová (LRS Vyškov) 
29:49. Juniorky: 1. Chromá (SK Žabovřesky) 20:27, 2. Hlubinková (Moravec 
Benešov) 21:20, 3. Jeřábková (AC Moravská Slavia Brno) 22:37. Dorosten-
ky: 1. Klinkovská (AK Olymp Brno) 24:16, 2. Koporová (SK Žabovřesky Brno) 
24:55, 3. Otrusinová (KOB Moira Brno) 25:09.
Trať 1500 m, starší žáci, 1. Klinkovský (BYAC Brno) 4:37, 2. Osolsobě (AHA 
Vyškov) 4:38, 3. Kotouček (MRX Team Bořitov) 4:47. Starší žákyně: 1. Fialo-
vá (AK Blansko Dvorská) 5:07, 2. Strnadová (AHA Vyškov) 5:09, 3. Lišková 
(Sokol Bílovice) 5:14. 
Trať 1000 m, mladší žáci: 1. Suchánek (Brno-Sla  na) 3:42, 2. Zamazal 
(AK Blansko Dvorská) 3:45, 3. Kotyza (VSK Univerzita Brno) 3:49. Mladší žá-
kyně: 1. Freibergerová (AC Moravská Slavia Brno) 3:52, 2. Prokešová (ARC 
Brno) 3:58, 3. Kieselová (Sokol Bílovice) 4:04. 
Trať 600 m, přípravky starší hoši: 1. Pospíšil (LRS Vyškov) 1:12, 2. Slavík 
(Sokol Přísno  ce) 1:13, 3. Šmída (Moravec Benešov) 1:15. Přípravky starší 
dívky: 1. Koláčková (AK Kuřim) 1:16, 2. Štusková (VSK Univerzita Brno) 1:19, 
3. Krejčiříková (JAC Brno) 1:20. 
Trať 200 m, přípravky mladší hoši: 1. Doležal (AC Moravská Slavia) 0:28, 
2. Suchý (Blansko) 0:29, 3. Nečas (Blansko Dvorská) 0:30. Přípravky mladší 
dívky: 1. Matušková (AK Blansko Dvorská) 0:32, 2. Štusková (VSK Univerzita 
Brno) 0:33, 3. Mezerová (Sokol Bílovice) 0:35. Přípravky nejmladší: 1. Hanek 
(ŠAK Židlochovice) 0:30, 2. Cacek (Cáca Team Tišnov) 0:31, 3. Slavík (Kun-
štát) 0:31.

svým největší rivalům Olejníč-
kovi a Rudoleckému utekl zhru-
ba o deset sekund, o pořadí mezi 
nimi rozhodoval až fi niš. Místo 

na pomyslném pódiu tentokrát 
nezbylo na několikanásobného 
vítěze tohoto závodu Dana Orál-
ka, který se v cíli objevil až čtvrtý 

s více než půlminutovou ztrátou 
na Procházku. „Kluci byli lepší, 
nějak mi to dneska neběželo,“ po-
krčil rameny.

Pozdější vítěz. Jan Procházka (č.43) vybíhá na trať Ráječkovské desítky, kterou letos při svém premiérovém 
startu vyhrál. Foto Bohumil Hlaváček

Dobrá Voda, Boskovice - Prv-
ní únorovou sobotu byla zahájena 
nová sezona 1. ligy družstev v bil-
liard hockey-šprtci. Boskovičtí 
hráči zajížděli na horkou půdu do 
Dobré Vody u Českých Budějovic, 
kde mimo domácích byl jejich dal-
ším soupeřem celek Uherčic. Nej-
dříve změřili síly hráči domácích, 
kteří obhajují druhou příčku z loň-
ské sezony, a tým Uherčic. Vy-
rovnané utkání v závěru na svoji 
stranu naklonil tým z jihu Moravy, 
který překvapivě zvítězil 10:8. 

Poté již nastoupil ke svému 
prvnímu utkání celek Boskovic. 
Nejdříve proti domácímu celku. 
Po první směně, po které vedli do-
mácí 3:1, dokázali boskovičtí Orli 
ve druhé směně senzačně otočit na 
5:3 a tento náskok si již precizní 

Boskovice vedou po prvním kole ligu ve šprtci
a odpovědnou hrou všech hráčů 
dokázali udržet až do konce utká-
ní. Po žádné další směně již vedení 
nepustili a dospěli tak k fantastic-
kému vítěztví 9:7. 

Do druhého utkání Boskovice 
nastoupily psychicky povzbuzeni 
úspěchem z prvního utkání a již 
po první směně se ujaly vedení 
4:1. I když Uherčice nesložily 
zbraně a v průběhu utkání snížily 
až na rozdíl jednoho bodu, v po-
slední směně Boskovičtí nepřipus-
tili komplikace a zvítězili nakonec 
12:8. Po prvním kole se tak Bosko-
vice staly lídrem prvoligové tabul-
ky. Tenhle skvělý vstup do sezony 
budou chtít potvrdit 10. března, 
kdy na domácí půdě - v boskovic-
ké orlovně přivítají celky z Prahy 
a Ostravy.  (fer, bh)Boskovič   v akci.  Foto archivBoskovič   v akci.  Foto archiv

Dne 15. února uplynulo pět let, kdy nás navždy opus  l náš kamarád 
a dlouholetý fotbalový funkcionář

 
pan Jaroslav KŘÍŽ z Blanska

Jardo, stále vzpomínáme !!! 
Výkonný výbor Okresního fotbalového 

svazu Blansko.

Mistrovství Moravy v kolové 
pod taktovkou Svitávky

Svitávka, Šitbořice - Minulou sobotu proběhlo ve Svitávce mistrov-
ství Moravy dorostenecké kategorie v kolové, kde osm týmů bojova-
lo o pět postupových míst na kvalifi kaci MČR, kterou budou v březnu 
hostit Nezamyslice. Stejně jako celý rok nedaly domácí dvojice šanci 
ostatním celkům a s přehledem uhájily první místa.

Nejlepší z domácích byla dvojice SC Svitávka (Filip Zahálka, Marek 
Topolář), která opět neokusila hořkost porážky a s jednadvaceti body 
zvítězila před svými kolegy z MO Svitávka (Jiří Hrdlička ml., Roman 
Staněk). Ti s 18 body podlehli jen prvnímu týmu SC, z pátého místa se 
kvalifi kovala i poslední dvojice Svitávky (Jan Zouhar, Jiří Novotný).

Na turnaji mistrů v kolové v nádherné atmosféře šitbořické haly vedlo 
zástupcům ze Svitávky rozdílně. Zatímco dorostenci v pátek ve své ka-
tegorii s přehledem získali první a druhé místo, turnaj mužů se prvnímu 
týmu ze Svitávky (Hrdlička, P. Loskot) moc nepovedl. 

V juniorech si v pátek první tým Svitávky ve složení Zahálka a Topo-
lář na tento turnaj půjčili domácí činovníci ze Šitbořic, protože Topolář 
je zde kmenovým hráčem. Jediný, kdo tuto dvojici značně potrápil, byl 
právě druhý tým Svitávky v sestavě s Hrdličkou mladším a Staňkem. 
Ten uhrál s lídry cennou remízu, aby jim přece jen nakonec v prodlou-
žení podlehl 0:2. „Musím pogratulovat domácím pořadatelům za úroveň 
turnaje. Také mě trochu zaskočilo, kolik diváků se v Šitbořicích na tento 
krásný sport chodí dívat. Vždyť se tu doslova tísnilo v malé hale asi 
pět set lidí. Atmosféra jako na hokeji, nádhera,“ prozradil trenér juniorů 
Vladimír Zahálka. 

Mužům Svitávky se tento turnaj opravdu nepovedl. Postupně podlehli 
všem soupeřům a nakonec si odvezli páté místo za vítězství 4:3, které 
uhájili proti celku Šitbořic, který hraje momentálně jen krajskou soutěž. 
Vyhráli Rakušané před párem Skoták, Šmíd z Favoritu a dvojicí z Ně-
mecka. (zah, bh) 

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko, Zbraslavec - Dalšími 
dvojkoly pokračovaly soutěže ve 
stolním tenisu. Blanenské celky si 
vedly se střídavými úspěchy. Na-
opak naplno bodoval Zbraslavec, 
když dokázal vyhrát na stolech do-
savadního lídra a vystřídal ho tak 
na čele krajské soutěže.

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– Bohnice 4:6, Jirůšková 2,5 Šev-
číková 1,5. TJ ČKD Blansko – Li-
toměřice B 6:4, Jirůšková, Ševčí-
ková 2,5, Suková 1.

Sobotní utkání bylo pro domácí 
hráčky smolné, i když téměř dosáh-
ly aspoň na bod za remízu.Chyběla 
Suková a Ševčíková měla v rozho-
dujícím utkání smůlu. Vedla již 2:1 
na sety, ale v následujích dvou těs-
ně prohrála. V neděli se utkání vy-
víjelo jednoznačně. Blansko vedlo 
již 4:0. Soupeřky sice snížily, na 
body však nedosáhly.
  1.  Vlašim  16  15  0  1  131:29  46
  2.  Voděrady  16  11  3  2  104:56  41
  3.  Blansko  16  9  3  4  92:68  37
  4.  Bohnice  16  7  6  3  87:73  36
  5.  Hodonín B  16  6  6  4  86:74  34
  6.  Nusle  16  7  3  6  95:65  33
  7.  Litoměřice B  16  5  6  5  82:78  32
  8.  Vlašim B  16  7  1  8  65:95  31
  9.  Un. Plzeň  16  5  3  8  77:83  29
  10.  Dobré B  16  5  2  9  69:91  28
  11.  Slavoj  16  2  0  14  49:111  20
  12.  Sok. Plzeň  16  0  1  15  23:137  17

2. liga muži: Blansko – Holice 
10:5, Dudík 4,5, Přikryl A., Čák, 
Kvíčala D. 1,5, Blansko – Choceň 
7:10, Dudík 2,5, Kvíčala D. 2,5 
Přikryl A., Čák 1.

Zápasy mužského áčka měly 
obrácený průběh. Výhra přišla již 
v sobotu proti Holicím, když již po 

čtyřhrách to bylo 2:0 pro domácí 
a ti si vedení drželi až do konce 
utkání. Nevídaná bitva se odehrála 
v neděli. Vydatně posílená Choceň 
kráčela neochvějně za výhrou. Té 
také docílila, Blansko ale sehrálo 
výborný zápas. Cenný skalp si 
připsal mladičký Kvíčala, když 
vyplatil bývalého extraligového 
plejera Bittnera 3:1 na sety. 
  1.  Orlová  16  16  0  0  160:60  48
  2.  Choceň  16  15  0  1  154:73  46
  3.  Atlanta  16  8  2  6  125:110  34
  4.  Jeseník  16  9  0  7  125:115  34
  5.  Uh. Ostroh B  16  7  4  5  127:124  34
  6.  Blansko  16  6  1  9  122:127  29
  7.  Holice  16  6  1  9  111:126  29
  8.  Elizza B  16  6  1  9  112:132  29
  9.  MS Brno B  16  5  2  9  123:142  28
  10.  Zlín B  16  5  1  10  97:134  27
  11.  Prostějov  16  4  3  9  106:146  27
  12.  Vsetín  16  0  3  13  84:157  19

2. liga ženy: Dubňany B – Blan-
sko B 6:4, Suková, Trávníčková 2, 
Čejč – Blansko B 6:4, Suková 2, 
Trávníčková, Slezáková 1.
  1.  MS Brno  16  10  5  1  0  99:61  41
  2.  Čejč  16  10  3  3  0  90:70  39
  3.  Neředín  16  9  3  4  0  98:62  37
  4.  Jihlava  16  9  3  4  0  93:67  37
  5.  Havířov B  16  8  3  5  0  98:62  35
  6.  Líšeň  16  9  0  7  0  95:65  34
  7.  Sokol I  16  6  4  6  0  78:82  32
  8.  Dubňany B  16  5  3  8  0  77:83  29
  9.  Břeclav B  16  6  2  6  2  61:99  28
  10.  Komořany  16  4  3  9  0  71:89  27
  11.  Blansko B  16  3  3  10  0  67:93  25
  12.  Přerov  16  1  0  15  0  33:127  18

Divize muži: Průkopník – Blan-
sko B 1:10, Mikula 3,5, Voráč, 
Chajda 2,5 Kvíčala J. 1,5. Slati-
na – Blansko B 10:3, Kvíčala J., 
Chajda 1,5. 
  1.  Sokol I  16  16  0  0  160:41  64
  2.  Tišnov B  16  12  1  3  141:75  53
  3.  Strážnice  16  8  3  5  123:131  43
  4.  Hodonín  16  8  2  6  126:120  42
  5.  MS Brno D  16  7  3  6  131:120  40
  6.  Hustopeče B  16  6  3  7  111:130  37

  7.  Blansko B  16  6  3  7  115:120  37
  8.  Znojmo B  16  6  2  8  116:129  36
  9.  Dubňany  16  5  5  6  134:122  36
  10.  Slatina  16  6  1  9  114:123  35
  11.  Průkopník  16  2  2  12  77:150  24
  12.  Komořany  16  1  1  14  70:157  20

KS II muži: Blansko C – MS 
Brno E 6:10, Kvíčala J. 4,5, Při-
kryl J. 1, Ševčíková 0,5. Blansko 
C – Holásky 10:2, Kvíčala J. 3,5, 
Procházka 2,5, Přikryl J. 2,5 Kutil 
L. 1,5. Silůvky - Zbraslavec 5:10, 
Bezděk 4,5, Křepela R. 3, Křepe-
la L. 1, Cetkovský 1, Krása st. 0,5. 
Nové Bránice A - Zbraslavec A 
3:10, Bezděk 3,5, Křepela R. 3,5, 
Křepela L. 1,5, Cetkovský 1,5. 
Nové Bránice – Boskovice 6:10. 
Silůvky – Boskovice 10:7.

V 15. kole došlo na vzájem-
ný souboj dvou vedoucích cel-
ků. V tabulce druhý Zbraslavec 
hrál na půdě prvních Silůvek. Po 
vyrovnaném stavu ze čtyřher se 
dostal do vedení Zbraslavec a do 
závěru svůj náskok jen navyšoval. 
Opět úřadovali Radim Křepela 
a Luboš Bezděk. Oba nakonec vy-
hráli všechny svoje dvouhry, přes-
tože Bezděk v nepoměrně drama-
tičtějších koncovkách setů. O den 
později zavítali Zbraslavečtí do 
Nových Bránic, kde se střetli s na-
opak posledním celkem soutěže. 
Utkání mělo jednoznačný průběh. 
  1.  Zbraslavec  16  13  3  0  157:97  58
  2.  Silůvky  16  12  3  1  152:81  55
  3.  MS Brno E  16  9  1  6  124:111  44
  4.  Mokrá  16  8  4  4  135:110  44
  5.  Sokol I C  16  8  3  5  134:98  43
  6.  Otnice  16  7  1  8  129:126  38
  7.  Boskovice  16  6  2  8  122:132  36
  8.  Blansko C  16  5  3  8  105:127  34
  9.  Holásky  16  5  2  9  97:136  33
  10.  Hrušovany  16  5  1  10  108:137  32
  11.  Slatina C  16  4  4  8  116:134  32
  12.  Nové Bránice  16  0  1  15  69:159  17

Stolní tenisté Zbraslavce jsou 
v čele tabulky krajské soutěže

Líšeň – Blansko 4:0 (0:0), Dostálek 2, 
Šudoma, Malík. Blansko: Juran – Jarůšek, 
Martinec, Šplíchal, Šíp – Sedláček, Cupal, 
Zouhar, Doležel – Janda, Oulehla. Střídali 
Bednář, Vašák, Pernica, Klimeš.

Rájec-Jestřebí – Kunštát 5:2 (2:1), 
Pavlíček, Sedlák, Čepa, Mazal, Macháček 
– Šmerda, Bednář. Rájec-Jestřebí: Klíma 
– Skácel, Štrof, Pavlík, Vágner – Pavlí-
ček, Mazal, Sedlák, Petržel – Macháček, 
Čepa. Střídali Zouhar, Stupka, Pokorný, 
Palkaninec, Flígl, Svoboda. Kunštát: 
Loukota – Tenora, Pravec, Banya, Mihola 
– Vodák, Vichta, Španěl, Adámek – Šmer-
da, Kuruc. Střídal Bednář.

Boskovice – Kuřim 2:0 (1:0), Müller, 
Fojt J. Boskovice: Švéda – Müller, Horák 
Jak., Adamec – Fojt L., Horák Jan, Preč, 
Černý, Pavel – Janíček, Horák M. Střídali 
Klimeš, Blaha, Václavek, Šafařík, Fojt J., 
Sedlák. 

Ráječko – Ochoz 5:2 (2:0), Sehnal J., 
Sehnal M. 2, Neděla. Ráječko: Hlaváček 
– Bartoš, Kopecký, Koutný, Plch – Badu-
ra, Štrajt, Kupský, Sehnal V. – Sehnal J., 
Neděla. Střídali Kučera, Žilka, Sehnal M.

Bořitov – Blansko dor. 3:2 (0:2), 
Šmerda, Richtr, Bezděk – Kučera 2. Boři-
tov: Bušina – Jakubec, Janíček, Koláček, 
Kolínek – Feifer, Knies, Šmerda, Málek 
– Jelínek, Bezděk. Střídali Richtr, Včelař. 
Blansko dor.: Němec – Vágner, Luner, 
Daněk, Zavoral – Buchta, Hepp, Gróm-
ský, Trávníček – Kučera, Trtílek. Střídali 
Šmerda, Brichta, Pačovský, Zouhar.

Blansko B – Kunštát 3:2 (1:1), Pokor-
ný 2, Freiwald – Horák, Adámek. Blansko 
B: Švancara – Klügl, Paděra, Kopecký, 
Rajtšlégr – Antal, Nečas, Vašák, Pokorný 
– Freiwald, Pernica. Střídali Kunc, Suchý, 
Juránek. Kunštát: Loukota – Král, Horák, 
Hruška, Mihola – Kuruc, Španěl, Adá-
mek, Šmerda – Boček, Truhlář. Střídali 
Vichta, Kopecký, Vodák. 

Miroslav – Blansko 1:2 (0:1), Šplí-
chal, Hansl. Blansko: Juran - Bubeníček, 
Maška, Šplíchal, Šíp - Sedláček, J. Cupal, 
Vašák, Zouhar, Doležel – Crhák. Střídali 
Bednář, Klimeš, Pernica, Hansl. (bh)

F  - 
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„nový rozměr 
léčby“

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

Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Počet operací na ortopedickém oddělení 
stále narůstá. V loňském roce provedli lékaři 
devět set dva operací. 

Nejčastějšími zraněními jsou zlomeniny 
a poranění velkých kloubů jako jsou kolena, 
ramena a zápěs  . „Léčíme pacienty z celého 
okresu Blansko a také z přilehlých regionů, 
především Jevíčko, Pro  vanov a Moravská 
Třebová. Není výjimkou, že do naší nemoc-
nice jezdí pacien   i ze vzdálenějších koutů 
republiky. Snažíme se všem vyjít maximálně 
vstříc. Pacien   oceňují dobré naplánování 
operace podle jejich časových možnos  ,“ vy-
světluje ředitel boskovické nemocnice Ros  -
slav Verner. Ortopedie provádí ročně více než 
sto osmdesát operačních náhrad kyčelních 
a kolenních kloubů. Rehabilitace hospitali-
zovaných pacientů zejména po náhradách 
kloubů je zajištěna fyzioterapeutem přímo na 
oddělení v plně vybavené tělocvičně.

„Praxe ukazuje, že se každoročně zvyšují 
počty pacientů, kteří u nás chtějí být léčeni. 
Za  m jsme nikdy nemuseli odmítnout žádné-
ho pacienta odkudkoliv, který se chtěl u nás 
léčit. Pacienty přijímáme i z jiných lůžkových 
zařízení, jako jsou Letovice, Jevíčko,“ říká pri-
mář ortopedického oddělení Bedřich Kala.

Metody používané 
na ortopedii

V posledních třech letech se zvýšil nárůst 
artroskopických operací. „Vloni jsme jich na 
oddělení provedli víc jak dvě stě. Jejich vý-

hodou je minimální doba hospitalizace paci-
enta, většinou jeden až dva dny,“ vysvětluje 
primář Bedřich Kala. Pacien   tento druh ope-
rací velmi vítají, protože chtějí být co nejdříve 
doma a věnovat se svému běžnému způsobu 
života. 

Další metodou, kterou na ortopedickém 
oddělení lékaři používají, je rekuperace krve. 

U větších operací byla zavedena rekuperace 
krevních ztrát, což představuje převody vlast-
ní krve z krevních ztrát  do šes   hodin po ope-
raci. „Tento způsob navrácení krve se používá 
především u operovaných pacientů s kloubní-
mi náhradami,“ říká primář Kala. To znamená, 
že pacient o svoji krev nepřijde, ale speciální 
metodou mu je vrácena zpět do těla. 

Na ortopedii do Boskovic jezdí lidé zdalekaNa ortopedii do Boskovic jezdí lidé zdaleka AKTUÁLNĚ:
Dětské 
oddělení vede 
nová primářka

Během února došlo na dět-
ském oddělení ke změně pri-
mariátu. Doktora Jaroslava 
Utěšeného, který odstoupil ze 
zdravotních důvodů, nahradi-
la mladá a progresivní lékařka 
Alena Havličková. 

Do Boskovic přišla z br-
něnské fakultní nemocnice 
a jsem rád, že svoji další pro-
fesní kariéru spojila právě 
s naší nemocnicí. Boskovická 
pediatrie je v okrese jediná 
a má velkou spádovost. Den-
ně k nám dojíždějí dětš   pa-
cien   se svými rodiči z celé-
ho regionu. Dětské oddělení 
chceme ještě personálně op-
 malizovat a zajis  t nejlepší 

péči pro tyto naše nejmenší 
pacienty. V současné době 
máme několik žádos   na mís-
ta dětských lékařů. Během tří 
měsíců budeme pečlivě vybí-
rat ty nejlepší a tým dětského 
oddělení rozšíříme o další tři 
nové lékaře. 

MUDr. Ros  slav Verner,
jednatel Nemocnice Boskovice

Na jižní Moravě za poslední roky výrazně přibyl počet 
alergiků. Lékaři odhadují, že každý tře   člověk je alergic-
ký. Podle odborníků z boskovické nemocnice za to z velké 
čás   může přecitlivělá výchova dě  , které vyrůstají téměř 
ve sterilním prostředí. 

„Alergie je stav přecitlivělos   na určitou látku a její pod-

stata je porucha imunitního systému. Přehnaná péče rodičů 
o čisté až sterilní prostředí a úzkostlivé chránění dě   před 
špinavýma rukama způsobuje, že lidský imunitní systém se 
stává nefunkčním a tělo je náchylné na různé látky,“ upozor-
ňuje na současný trend výchovy mladých rodičů lékař Stani-
slav Šurel z Hemodialýzy v Boskovicích a dodává, že pokud 
rodiče nenechají dě   v jejich raném věku setkat se se zvíře-
cími chlupy, rozkvetlými rostlinami a dalšími možnými aler-
geny, jsou na cestě k oslabení imunitního systému dítěte. 
Imunitní systém se to  ž dotváří do pě   let věku dítěte.

U neléčených alergiků může dojít 
k chronickému selhání ledvin

Imunitní systém má několik velmi důležitých funkcí: chrá-
ní tělo před viry, parazity a mikrobi, udržuje pořádek v těle 
a rozeznává, co je pro tělo prospěšné. „Součás   imunitního 
systému jsou buňky, také složky potravy, ale i pylová zrnka 
a neškodní mikrobi ve střevě. Pokud dojde k porušení ně-
které z čás   imunitního systému, tělo reaguje infekcí nebo 
alergií,“ popisuje lékař Stanislav Šurel. 

Imunitní systém je provázaný s fungováním ledvin, které 
jsou pro člověka nezbytné. Při autoimunitních onemocně-
ních dochází k napadání různých orgánů, často ledvin. „Při 
neléčení onemocnění ledvinových klubíček může dojít k vý-
voji chronického selhání ledvin. Alergici bohužel stále berou 
na lehkou váhu zátěž svých ledvin,“ říká lékař Šurel a záro-
veň vybízí alergiky k otestování své krve a moči.

Přehnaná péče rodičů o hygienu 
vede u dětí k alergiím

V sobotu 18. února se uskutečnil první ročník reprezen-
tačního plesu boskovické nemocnice, na kterém se sešlo 
přes sto padesát lidí. Moderátorem večera byl Tomáš 
Matonoha a po celý večer hrála kapela Velvet. Vedení 
nemocnice už nyní počítá s druhým ročníkem.



basketbal
LIVEBOX OP I muži: Boskovi-

ce – Kyjov 83:53. Boskovice – Babice 
102:62.
  1.  Husovice  18  18  0  1466:994  36
  2.  Boskovice  18  16  2  1503:1160  34
  3.  Vysočina  18  13  5  1239:1159  31
  4.  Žabovřesky B  18  10  8  1234:1177  28
  5.  Černovice  18  10  8  1300:1254  28
  6.  Kyjov  18  10  8  1143:1150  28
  7.  Žďár  18  8  10  1196:1199  26
  8.  Tesla  18  7  11  1128:1228  25
  9.  Babice  18  6  12  1246:1362  24
  10.  Husovice B  18  4  14  1125:1320  22
  11.  Znojmo  18  4  14  1148:1384  22
  12.  Blansko  18  2  16  1015:1356  20

fl orbal
3. liga muži: Atlas ČKD Blansko – FbC 

Aligators Klobouky 3:12. Atlas ČKD Blan-
sko – FBC Sokol Bučovice 4:11.
  1.  Hluk  16  12  1  3  123:64  37
  2.  Holešov  14  10  2  2  92:47  32
  3.  Klobouky  14  10  2  2  85:56  32
  4.  Židenice  14  8  0  6  77:63  24
  5.  Znojmo B  14  7  2  5  84:83  23
  6.  Bučovice  14  7  0  7  85:97  21
  7.  Pohoda VSC  14  6  2  6  84:83  20
  8.  Počenice  14  6  1  7  76:77  19
  9.  Otrokovice B  14  6  1  7  71:75  19
  10.  Blansko  16  2  0  14  60:121  6
  11.  Skurut Hai  16  0  1  15  68:139  1

Jihomoravský přebor muži: FBO 
Orel Boskovice B – MAC Eagles Brno 
4:4. FBO Orel Boskovice B – VSK MZLU 
Brno 5:2.
  1.  Adamov  12  10  0  2  85:41  30
  2.  Bulldogs C  12  9  2  1  57:35  29
  3.  Eagles  12  8  2  2  70:42  26
  4.  Psycho B  12  8  1  3  70:46  25
  5.  VSK MZLU  12  6  1  5  62:58  19
  6.  Boskovice B  12  5  1  6  66:57  16
  7.  Gullivers C  12  4  2  6  67:55  14
  8.  Falcons  12  4  2  6  68:87  14
  9.  Ivanovice B  14  1  2  11  50:95  5
  10.  Wolves  14  0  1  13  36:115  1

3. liga junioři: FbC Holešov – Atlas 
ČKD Blansko 5:3. Atlas ČKD Blansko – 
FBC Sokol Slavkov 1:4.
  1.  Zlín  17  15  1  1  119:53  46
  2.  Holešov  17  10  2  5  94:67  32
  3.  Hodonín  17  9  3  5  88:64  30
  4.  V. Klobouky  17  9  2  6  87:66  29
  5.  Horní  17  7  2  8  70:76  23
  6.  Slavkov  17  3  4  10  55:78  13
  7.  Blansko  17  4  0  13  59:134  12
  8.  Hattrick  17  3  2  12  51:85  11

hokej
OP Blansko: Letovice – Dynamiters B 

3:7 (0:3, 1:4, 2:0), Škaroupka 2, Činčera - 
Pilát M. 2, Vrba, Kubíček, Pilát T., Berka, 
Kostrůnek. Černá Hora – Rájec-Jestřebí 0:7 
(0:3, 0:2, 0:2), Odehnal, Kuběna Jar. 2, Sy-
rový, Plhoň, Frantel R. Březina – HC Blan-
sko 4:7 (3:2, 1:2, 0:3), Foral 2, Kousalík, 
Papajoanu - Dobiášek 4, Hoffman 2, Zukal. 
Lysice – Sloup 6:2 (2:0, 2:0, 2:2), Prudek 3, 
Reichel 2, Kraváček Z. – Musil J., Sedlařík. 
Dynamiters B – HC Lysice 4:0 (0:0, 1:0, 

3:0), Berka, Najt, Hort, Pilát. Sloup – Bře-
zina 1:12 (1:1, 0:4, 0:7), Gregor – Horák 3, 
Hradil, Drahovzal 2, Foral, Kousalík, Keprt, 
Holub, Skládaný. HC Blansko – Černá Hora 
9:1 (2:0, 4:0, 3:1), Antonín 2, Dobiášek, Še-
včík Patrik, Hoffman, Ševčík Pavel, Zukal, 
Snopek, Zindulka – Frýdek. Adamov – Le-
tovice 7:3 (4:1, 1:0, 2:2), Kolenáč, Milfait 
2, Juřena, Thoř, Šmahel – Hrabálek, Slouka, 
Řihák.
  1.  Rájec  13  11  1  0  1  100:34  35
  2.  HC Blansko  14  11  0  1  2  110:44  34
  3.  Dynamiters  12  9  0  0  3  71:32  27
  4.  Březina  13  8  0  0  5  55:52  24
  5.  Adamov  13  4  0  1  8  44:57  13
  6.  Letovice  12  3  2  0  7  44:72  13
  7.  Černá Hora  13  2  1  2  8  46:78  10
  8.  Sloup  14  3  0  1  10  44:99  10
  9.  Lysice  12  2  1  0  9  25:71  8

OP Žďár: Boskovice B – HC Nedvědi-
ce 7:3 (1:0, 4:2, 2:1). Hasoň 3, Konečný 2, 
Čupr, Vondál - Štarha, Čermák, Krejčí P. 

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

tak Přerov 6:2 (3229:3141), Ševčíková 562, 
Lahodová 506, Nevřivová 561, Kalová 575, 
Daňková 517, Musilová D. 508. 
  1.  Slavia  15  13  0  2  89,0:31,0  26
  2.  Přerov  15  11  2  2  83,0:37,0  24
  3.  Blansko  15  9  1  5  71,0:49,0  19
  4.  Náchod  15  8  0  7  66,5:53,5  16
  5.  Duchcov  15  8  0  7  60,5:59,5  16
  6.  Jičín  15  8  0  7  54,0:66,0  16
  7.  Zábřeh  15  5  3  7  54,0:66,0  13
  8.  Konstruktiva  15  6  0  9  52,5:67,5  12
  9.  Husovice  15  5  2  8  50,0:70,0  12
  10.  Šumperk  15  5  1  9  46,5:73,5  11
  11.  Val. Meziříčí  15  3  2  10  46,0:74,0  8
  12.  Chýnov  15  3  1  11  47,0:73,0  7 

2. liga muži: SK Baník Ratíškovice – TJ 
ČKD Blansko 5:3 (3242:3212), Porubský 
574, Flek R. 529, Novotný 484, Němec 556, 
Kolařík 507, Honc 562.
  1.  Rosice  15  10  1  4  72,0:48,0  21
  2.  Val. Meziříčí  15  9  1  5  78,0:42,0  19
  3.  Olomouc  15  9  1  5  70,5:49,5  19
  4.  Zábřeh  15  8  2  5  66,0:54,0  18
  5.  Opava  15  9  0  6  66,0:54,0  18
  6.  Blansko  15  7  3  5  61,0:59,0  17
  7.  Vyškov  15  8  0  7  62,0:58,0  16
  8.  MS Brno A  15  8  0  7  61,0:59,0  16
  9.  MS Brno B  15  5  0  10  57,0:63,0  10
  10.  Ratíškovice  15  5  0  10  50,0:70,0  10
  11.  Šumperk  15  4  0  11  42,5:77,5  8
  12.  Přemyslovice  15  4  0  11  34,0:86,0  8 

3. liga muži: TJ Lokomotiva Čes-
ké Budějovice – TJ ČKD Blansko B 1:7 
(3062:3136), Flek J. 531, Šmerda 501, Ha-
víř 552, Hlavinka 523, Procházka 529, Flek 
M. 501.
  1.  Benešov  15  11  0  4  79,5:40,5  22
  2.  Vracov  15  10  0  5  70,0:50,0  20
  3.  Kutná Hora  15  9  1  5  63,5:56,5  19
  4.  Mistřín  15  9  0  6  72,0:48,0  18
  5.  Dubňany  15  9  0  6  71,0:49,0  18
  6.  Dačice B  15  9  0  6  66,5:53,5  18
  7.  Jihlava  15  7  0  8  57,5:62,5  14
  8.  Třebíč  15  7  0  8  57,0:63,0  14
  9.  Ivančice  15  6  0  9  51,0:69,0  12

  10.  Blansko B  15  6  0  9  50,5:69,5  12
  11.  Jihlava B  15  3  1  11  42,5:77,5  7
  12.  Č. Budějovice  15  3  0  12  39,0:81,0  6

Divize: TJ ČKD Blansko C – TJ Sokol 
Brno IV 7:1 (3131:2918), Musil 564, Hédl 
498, Henzl 532, Kotlán 508, Pliska 524, 
Flek M. 505. 
  1.  Valtice  17  14  2  1  92,5:43,5  30
  2.  Husovice B  17  14  1  2  95,0:41,0  29
  3.  Prušánky  17  11  1  5  85,0:51,0  23
  4.  MS Brno C  17  10  1  6  75,0:61,0  21
  5.  Sokol IV  17  9  1  7  71,5:64,5  19
  6.  Ratíškovice B  17  9  1  7  69,0:67,0  19
  7.  Čejkovice  17  9  0  8  68,0:68,0  18
  8.  Vyškov B  17  7  2  8  68,5:67,5  16
  9.  Luhačovice B  17  8  0  9  68,0:68,0  16
  10.  Vsetín  17  7  1  9  69,0:67,0  15
  11.  Telnice  17  5  1  11  54,0:82,0  11
  12.  Blansko C  17  5  0  12  61,0:75,0  10
  13.  Otrokovice  17  3  0  14  40,0:96,0  6
  14.  Slavičín B  17  2  1  14  35,5:100,5  5

Okresní podniková liga, extraliga: 
VVR B – Catering 1267:1177, Černoch 270, 
Kakáč 264 - Volf D. 258, Kala a Dvořák 
243. Kadeřnictví - ES – JEZAT 1246:1146, 
Král 282, Moll 261 - Paul 257, Víšek 242. 
VVR A – RI Okna 1283:1294, Kocman 266, 
Urbánek 262 - Škaroupka 264, Kučera 263. 
VMS – Kuželkáři VB Leasing 1271:1324, 
Kyzlink 271, Gruber 264 - Malits A. 288, 
Nezval 275. A je to – ČBE A 1239:1162, 
Souček 261, Stejskalová 252 - Špidla 253, 
Pola 252.
  1.  VB Leasing  12  10  0  2  1284,75  20
  2.  A je to  12  8  0  4  1249,58  16
  3.  RI Okna  12  7  0  5  1248,17  14
  4.  ČBE A  12  7  0  5  1240,58  14
  5.  VMS  11  6  0  5  1262,09  12
  6.  VVR A  11  6  0  5  1243,45  12
  7.  Kadeřnictví  12  6  0  6  1208,75  12
  8.  VVR B  11  5  0  6  1244,18  10
  9.  JEZAT  12  2  0  10  1189,33  4
  10.  Catering  11  1  0  10  1197,00  2

1. liga: Orel – KSK 1186:1283, Dvořák 
264, Hasoň Jiří 245 - Valášek P. 272, Kolář 
270. Blanzek – ITAB 1182:1274, Nejez-
chleb 260, Uhlíř 253 - Pazdera 262, Maška 
261. Rapid - Koloniál 1176:1173, Růžička 
st. 264, Brázda 242 - Šlajch 276, Zouhar 
242. Tech Trading - BODOS 1313:1153, 
Gross 283, Mokrý 276 - Učeň 243, Závod-
ník 237. Koloniál – Blanzek 1222:1207, 
Zouhar 274, Šlajch 272 - Grim 281, Krato-
chvíl 244. Orel – Tech Trading 1174:1153, 
Hasoň Jiří 259, Dvořák 258 - Mokrý 248, 
Klimeš 243.
  1.  Turbo Technics  12  10  0  2  1226,83  20
  2.  KSK  12  9  0  3  1252,83  18
  3.  ITAB  13  9  0  4  1227,85  18
  4.  Tech Trading  13  7  0  6  1199,62  14
  5.  AKK  11  7  0  4  1153,36  14
  6.  BODOS  12  6  0  6  1180,00  12
  7.  Rapid  12  4  0  8  1171,25  8
  8.  Orel  13  4  0  9  1162,38  8
  9.  Blanzek  13  3  0  10  1165,54  6
  10.  Koloniál  13  3  0  10  1162,15  6

2. liga: Hasiči – JMP 1165:1072, Majer 
264, Štefančík 252 - Podrabský 238, Ježek 
236. Profi  Weld – Psychodrama 1173:1025, 
Kovařík 241, Musil 239 - Bernard 237, Do-
skočil 213. Nemocnice - HASIČI 1169:1182 
Navrátil 255, Klíma 242 - Majer 254, My-
nář 243. Psychodrama – ČBE B 946:1133, 
Šehýr 209, Kocourková 200 - Troubil 263, 

Šváb 250. JMP – Eko System 1196:1163, 
Podrabský 252, Navrátil 250 - Ďugoš 274, 
Zouhar M. 249. Relax Club – Profi  Weld 
1042:1143, Černý 232, Polák M. 226 - Pet-
říček 247, Kovařík 237.
  1.  Nemocnice  14  10  0  4  1163,07  20
  2.  JMP RC  14  9  0  5  1155,71  18
  3.  Hasiči  13  8  0  5  1150,38  16
  4.  Profi  Weld  14  8  0  6  1131,86  16
  5.  Relax Club  13  8  0  5  1130,62  16
  6.  ČBE B  13  8  0  5  1125,92  16
  7.  Eko System  13  5  0  8  1090,77  10
  8.  SPŠ  13  4  0  9  1098,38  8
  9.  Psychodrama  13  0  0  13  961,08  0

stolní tenis
RP I: Šošůvka – Žďárná 11:7, Voděrady 

– Rohozec 11:7, Zbraslavec B – Boskovice 
B 11:7, Rudice – Kunštát 12:6, Blansko D 
– Vysočany 6:12, Křetín B – Křetín 12:6, 
Boskovice B – Šošůvka 12:6, Zbraslavec B 
– Rohozec 11:7, Žďárná – Voděrady 11:7, 
Rudice – Křetín B 8:10, Křetín – Blansko D 
11:7, Vysočany – Kunštát 7:11.
  1.  Žďárná  13  12  0  1  0  147:87  37
  2.  Voděrady  13  9  1  3  0  143:91  32
  3.  Zbraslavec B  13  8  3  2  0  138:96  32
  4.  Boskovice B  13  7  1  5  0  129:105  28
  5.  Rohozec  13  5  3  5  0  112:122  26
  6.  Šošůvka  13  6  1  6  0  108:126  26
  7.  Křetín  13  5  2  6  0  116:118  25
  8.  Kunštát  13  6  0  7  0  111:123  25
  9.  Křetín B  13  6  0  7  0  111:123  25
  10.  Vysočany  13  5  1  7  0  110:124  24
  11.  Blansko D  13  2  0  11  0  94:140  17
  12.  Rudice  13  1  0  12  0  85:149  15

OP I: Svitávka – Adamov 7:11, Jestře-
bí – Žďárná B 13:5, Rájec – Veselice 15:3, 
Petrovice – Voděrady B 13:5, Zbraslavec C 
– Bořitov 9:9, Šošůvka B – Vanovice 13:5, 
Veselice – Adamov 9:9, Rájec – Žďárná B 
17:1, Svitávka – Jestřebí odl., Petrovice – 
Vanovice 12:6, Bořitov – Šošůvka B 17:1, 
Voděrady B – Zbraslavec C 9:9.
  1.  Rájec  13  11  1  1  0  168:66  36
  2.  Jestřebí  12  10  0  2  0  145:71  32
  3.  Svitávka  12  9  0  3  0  134:82  30
  4.  Veselice  13  6  3  4  0  120:114  28
  5.  Adamov  13  6  2  5  0  116:118  27
  6.  Žďárná B  13  6  1  6  0  107:127  26
  7.  Šošůvka B  13  4  2  7  0  104:130  23
  8.  Zbraslavec C  13  4  2  7  0  98:136  23
  9.  Voděrady B  13  4  1  8  0  98:136  22
  10.  Bořitov  13  2  4  7  0  113:121  21
  11.  Petrovice  13  3  2  8  0  101:133  21
  12.  Vanovice  13  3  0  10  0  82:152  19

OP II: Němčice – Olešnice 8:10, Bo-
rotín – Boskovice C 7:11, Křetín C – Le-
tovice 10:8, Veselice B – Svitávka B 6:12, 
Brumov – Jestřebí B 13:5, Vysočany 
B – Rohozec B 9:9, Němčice – Křetín C 
12:6, Letovice – Borotín 9:9, Boskovice C 
– Olešnice 11:7, Veselice B – Vysočany B 
7:11, Rohozec B – Jestřebí B odl., Brumov 
– Svitávka B 12:6.
  1.  Boskovice C  13  10  2  1  0  147:87  35
  2.  Olešnice  13  10  1  2  0  145:89  34
  3.  Letovice  13  8  2  3  0  137:97  31
  4.  Křetín C  13  7  2  4  0  135:99  29
  5.  Němčice  13  7  0  6  0  124:110  27
  6.  Borotín  13  6  2  5  0  119:115  27
  7.  Brumov  13  7  0  6  0  129:105  27
  8.  Svitávka B  13  6  2  5  0  119:115  27
  9.  Vysočany B  13  3  4  6  0  103:131  23

  10.  Rohozec B  12  3  3  6  0  87:129  21
  11.  Jestřebí B  12  1  0  11  0  83:133  14
  12.  Veselice B  13  0  0  13  0  58:176  13

OP III: Vanovice B – Rájec B 7:11, 
Rohozec C – Kunštát B 4:14, Okrouhlá 
– Šošůvka C odl., Lhota Rapotina – Pe-
trovice B 9:9, Vysočany C – Zbraslavec 
D 5:13, Letovice B – Křetín D 6:12, Šo-
šůvka C – Vanovice B 12:6, Rohozec C – 
Okrouhlá 5:13, Rájec B – Kunštát B 13:5, 
Letovice B – Lhota Rapotina 8:10, Křetín 
D – Zbraslavec D 12:6, Vysočany C – Pe-
trovice B 10:8.
  1.  Rájec B  13  12  0  1  0  166:68  37
  2.  Okrouhlá  13  11  1  1  0  166:68  36
  3.  Kunštát B  13  10  1  2  0  153:81  34
  4.  Šošůvka C  13  7  3  3  0  139:95  30
  5.  Rohozec C  13  6  1  6  0  114:120  26
  6.  Vanovice B  13  6  0  7  0  100:134  25
  7.  Petrovice B  13  5  1  7  0  119:115  24
  8.  Vysočany C  13  4  2  7  0  91:143  23
  9.  Křetín D  13  4  1  8  0  94:140  22
  10.  Zbraslavec D  13  2  2  9  0  81:153  19
  11.  Lhota Rapotina  13  2  1  10  0  95:139  18
  12.  Letovice B  13  2  1  10  0  86:148  18

OS I: Žďárná C – Němčice B 5:13, 
Velenov – Petrovice C odl., Kuničky – 
Voděrady C 10:8, Vanovice C – Bořitov 
B 4:14, Olešnice na Moravě B – Šošůvka 
D 11:7, Kunštát C – Vysočany D 9:9, Ku-
ničky – Žďárná C 12:6, Petrovice C – Vo-
děrady C odl., Velenov – Němčice B odl., 
Vysočany D – Vanovice C 17:1, Šošůvka 
D – Kunštát C odl., Bořitov B – Olešnice 
na Moravě B 10:8.
  1.  Němčice B  12  10  2  0  0  142:74  34
  2.  Kuničky  13  9  2  2  0  135:99  33
  3.  Velenov  11  9  1  1  0  123:75  30
  4.  Voděrady C  12  8  1  3  0  131:85  29
  5.  Žďárná C  13  5  1  7  0  104:130  24
  6.  Petrovice C  11  5  2  4  0  102:96  23
  7.  Bořitov B  13  7  0  6  0  130:104  27
  8.  Vysočany D  13  4  3  6  0  119:115  24
  9.  Olešnice B  13  4  2  7  0  115:119  23
  10.  Kunštát C  12  3  3  6  0  102:114  21
  11.  Šošůvka D  12  1  1  10  0  74:142  15
  12.  Vanovice C  13  0  0  13  0  55:179  13

OS II: Zbraslavec E – Adamov B 5:13, 
Rájec C – Okrouhlá B 10:8, Bořitov C – 
Velenov B nehl., Vísky – Petrovice D 12:6, 
Kunštát D – Olešnice C 11:7, Křetín E – 
Zbraslavec F 11:7, Velenov B – Zbraslavec 
E 7:11, Okrouhlá B – Bořitov C 8:10, Rájec 
C – Adamov B 6:12, Petrovice D – Olešnice 
C 17:1, Vísky – Kunštát D 10:8, Lhota Ra-
potina B – Křetín E nehl.
  1.  Adamov B  14  12  2  0  0  186:66  40
  2.  Bořitov C  14  12  1  1  0  175:77  39
  3.  Rájec C  14  11  1  2  0  160:92  37
  4.  Zbraslavec E  14  8  1  5  0  142:110  31
  5.  Okrouhlá B  14  8  0  6  0  146:106  30
  6.  Velenov B  14  8  0  6  0  136:116  30
  7.  Vísky  14  8  2  4  0  143:109  32
  8.  Kunštát D  14  5  1  8  0  135:117  25
  9.  Petrovice D  14  4  0  10  0  118:134  22
  10.  Olešnice C  14  3  1  10  0  85:167  21
  11.  Lhota Rapotina B  12  3  0  8  1  59:157  17
  12.  Křetín E  13  2  0  11  0  74:160  17
  13.  Zbraslavec F  13  0  1  12  0  43:191  14

šachy
KP I: TJ Znojmo – ŠK Garde Lipovec 

2,5:5,5, Pisk, Handl, Habina, Hloušek 1, 
David, Sekanina, Chládek Vl. 0,5. 

  1.  Lipovec  8  7  0  1  41,0  26  21
  2.  Kuřim  8  7  0  1  38,5  23  21
  3.  MS Brno  8  6  0  2  39,0  26  18
  4.  ŠK 64 Brno  8  4  1  3  33,0  17 13
  5.  Znojmo  8  4  1  3  32,5  16  13
  6.  Bystrc  8  4  1  3  31,5  13  13
  7.  Ořechov  8  4  0  4  31,0  19  12
  8.  Duras C  8  3  1  4  33,5  22  10
  9.  Lokomotiva D  8  2  1  5  28,0  17  7
  10.  Lokomotiva C  8  1  1  6  29,0  16  4
  11.  Vinohrady  8  1  1  6  26,0  16  4
  12.  Tišnov  8  1  1  6  21,0  10  4

KP II: Rudice – Lipovec B 4,5:3,5, 
Rada, Polách, Matuška 1, Hnilička, Ne-
jezchleb, Klinkovský Jak. 0,5 – Plch, Še-
včík D. 1, Flašar, Hloušek, Ševčík D. 0,5. 
Adamov B – Boskovice 3:5, Masáková 
1, Šmehlík, Trmač, Wiezner, Ležák 0,5 – 
Ševčík L., Boháček, Veselý 1, Chloupek, 
Petr, Hubený, Schůrek 0,5. Blansko – Li-
povec C 4:4, Senáši, Palaš 1, Moc R., Po-
lách, Moc M., Slouka 0,5 – Ševčík Miloš, 
Kunc 1, Machek, Nečas, Ševčík Luboš, 
Svoboda 0,5.
  1.  Vyškov  9  7  2  0  53,5  44  23
  2.  Boskovice  8  6  2  0  39,5  28  20
  3.  Kuřim B  8  6  1  1  44,0  37  19
  4.  Rudice  8  6  1  1  39,5  25 19
  5.  Blansko  8  3  2  3  30,5  20  11
  6.  Lipovec B  8  3  0  5  30,0  16  9
  7.  Vyškov B  8  2  2  4  29,5  14  8
  8.  Sloup  8  1  2  5  24,0  14  5
  9.  Jevíčko  8  1  2  5  22,5  15  5
  10.  Lipovec C  9  0  3  6  24,0  8  3
  11.  Adamov B  8  0  3  5  23,0  12  3

OP: Kunštát – Boskovice B 0,5:7,5, 
Petr, Walletzký, Kocina, Jedlička, Marci-
kán, Havel, Dvořáček 1, Veselý 0,5. Lipo-
vec E – Adamov C 2,5:5,5, Šíbl, Růžička 
1, Grim 0,5 – Masák, Bednář, Schneider 
Z., Mařík, Schneider M. 1, Masáková 0,5. 
Lipovec D – Rudice B 3,5:4,5, Ševčík 
Milan 1, Krejčí P., Nečas, Ševčík Miloš, 
Longhin, Krejčí F. 0,5 – Toulec, Rada 1, 
Hnilička, Klinkovský Jak., Nejezchleb, 
Klinkovský Jiří, Ševčík Mart. 0,5. Li-
půvka – Rovečné 4:4, Sapák, Poláček, 
Mihola 1, Slezák, Stloukal 0,5 – Čermák 
M., Řehulka, Dvořák 1, Šutera, Daniel 
0,5. Sloup B – Jedovnice 3:5, Pokladník, 
Němec 1, Baláž, Mikulášek 0,5 – Fránek, 
Keprt, Navrátilová, Plch ml. 1, Plch st., 
Rimpler 0,5. 
  1.  Rudice B  7  7  0  0  38,5  28  21
  2.  Boskovice B  7  5  1  1  38,5  32  16
  3.  Jedovnice  7  5  0  2  34,0  28  15
  4.  Lipovec D  7  4  1  2  33,0  22  13
  5.  Sloup B  7  4  0  3  31,0  23  12
  6.  Lipůvka  7  2  1  4  25,0  20  7
  7.  Adamov C  7  2  0  5  23,5  15  6
  8.  Kunštát  7  2  0  5  18,0  11  6
  9.  Rovečné  7  1  1  5  24,0  14  4
  10.  Lipovec E  7  1  0  6  13,5  8  3

Základní soutěž: Boskovice C – Ro-
večné C 1,5:3,5, Dvořáček 1, Probošt 0,5 
– Daniel J, Čermák M, Daniel T. 1, Čermák 
J. 0,5. Rovečné B – Vanovice 3:2, Peša R., 
Dvořák 1, Čermák M., Petr 0,5 – Audy 1, 
Turzo, Hrabal 0,5.
  1.  Rovečné C  8  4  2  2  22,5  19  14
  2.  Vanovice  8  4  1  3  21,0  16  13
  3.  Rovečné B  8  4  1  3  20,5  16  13
  4.  Boskovice C  8  2  0  6  16,0  12  6

 (bh)

12 úterý 21. února 2012 SPORT

Z  

O přeborníka kraje. V jedovnické hale bojovali středoškoláci na svém přeboru ve fl orbalu. Vítězem se stalo Gymnázium Znojmo, žáci SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice dosáhli na pomyslný bronz. Foto Josef Jalový * Další 
turnaj. Tuto neděli se v blanenské hale utkali starší žáci na Z Model Cupu. Vítězem se stal Starý Lískovec. Domácí ani tentokrát na medaile nedosáhli, skončili pá  . Foto Bohumil Hlaváček * Finálová prohra. Za účas   osmi 
týmů bojovali minulý víkend mladší žáci v blanenské sportovní hale na turnaji LITOSTROJPOWER ČKD Blansko Engineering CUP, jehož vítězem se stal tým Bohunic, který ve fi nále zdolal Boskovice (na snímku). Blansko skončilo 
čtvrté. Foto Bohumil Hlaváček

Pokračování ze str. 9
Přestřelka vypukla až v posled-

ní části, v níž bylo k vidění hned 
devět branek. Meziříčí nejprve 
snížilo, po Hrůzově gólu na 4:2 se 
ale strhly protesty hostí kvůli jeho 
údajné neregulérnosti. Psychicky 
se položili, začali se nechat vylu-
čovat a Blansko utkání pohodlně 
dovedlo k výrazné výhře. 

HC Brumov-Bylnice – SK Mi-
nerva Boskovice 0:5 kont. 

Boskovice v Brumově prohrá-
vali již 4:1, dvanáct minut před 
koncem se jim ale podařilo vy-
rovnat na 5:5. Diváci pak zasypa-
li plochu odpadky a po napadení 
sudího jedním z pořadatelů bylo 
utkání ukončeno předčasně a ná-
sledně zkontumováno ve prospěch 
Minervy.
 1. M. Budějovice 22 19 0 3 0 173:71 60 
 2. Uh. Ostroh 22 13 5 0 4 80:50 49 
 3. Brumov 22 14 1 0 7 81:82 44 
 4. Boskovice 22 13 1 0 8 88:68 41 
 5. Kroměříž 22 10 2 2 8 97:83 36 
 6. Blansko 22 10 0 3 9 77:84 33 
 7. Warrior 22 9 1 1 11 78:87 30 

 8. Plumlov 22 8 1 3 10 83:104 29 
 9. Uh. Brod 21 7 1 0 13 64:81 23 
 10. Velké Mez. 22 4 4 2 12 82:118 22 
 11. Uničov 21 5 0 0 16 66:90 15 
 12. Velká Bíteš 22 3 0 2 17 55:106 11

Jak v play off?
Moravské Budějovice a Bosko-

vice postupují přímo do semifi nále 
play-off. Dynamiters Blansko hra-
jí ve čtvrtfi nále dva zápasy s Vel-
kou Bíteší. Postupuje tým, který 
získá ve dvou utkáních více bodů. 
První zápas čtvrtfi nále se nepro-
dlužuje, může skončit i remízou. 
Při rovnosti bodů rozhoduje skóre. 
Až poté může na řadu přijít pro-
dloužení druhého zápasu a trestné 
nájezdy. 
čt 23. 2. Velká Bíteš – Blansko 

(18.00), 1. zápas čtvrtfi nále
so 25. 2. Blansko – Velká Bíteš 

(16.00), 2. zápas čtvrtfi nále
V případě postupu čekají Blan-

sko v semifi nále Boskovice v sérii 
na dva vítězné zápasy.

Derby s Blanskem 
rozhodl Tomáš Blaha Věra Vencelová

Opava - Na devatenáctém roč-
níku mezinárodních plaveckých 
závodů Velká ceny Opavy vybo-
jovali blanenští plavci Dominik 
Špaček a Hana Kopřivová sedm 
medailí. 

Blansko zastupovalo čtrnáct 
plavců, kteří si to v bazénu rozda-
li s konkurencí z pětadvaceti čes-
kých, moravských a slovenských 
oddílů. Medailové pozice však 
obsadili pouze dva plavci, a to 
Dominik Špaček a Hana Kopři-
vová, kteří závodili v kategorii 
staršího žactva. Blanenská pla-
vecká jednička Dominik Špaček 
bodoval ve všech pěti startech. Na 
stovce znak a prsa bral zlato, na 
padesátce kraul a stovce motýlek 
bronz. Velmi se také dařilo jeho 
oddílové kolegyni Haně Kopřivo-
vé, která dohmátla na trati 100 m 
motýlek s osobním rekordem 
na druhém místě. Oba plavci se 
blýskli i v hlavním závodě, kte-
rým byla stovka polohový závod. 
Ze sobotních rozplaveb postoupi-
li do nedělní fi nálové šestky a po 

Plavci bojovali na Velké ceně Opavy

vynikajícím výkonu si odnesli za-
sloužené ceny a medaile, Špaček 
zlatou a Kopřivová stříbrnou. 

I ostatní blanenští plavci se 
s konkurencí úspěšně poprali, 
zaplavali si řadu osobních rekor-

dů a někteří z nich skončili těs-
ně pod stupni vítězů. V kategorii 
mladšího žactva obsadila Kateřina 
Bachratá čtvrté místo na padesátce 
prsa, Viktorie Grmelová doplavala 
na padesátce motýlek šestá a Bára 

Pokorná dohmátla sedmá na 100 m 
kraul. Šesté místo na prsové stov-
ce patřilo v kategorii dorostu a do-
spělých Veronice Zamazalové a na 
stejné trati i kategorii doplaval Jan 
Vencel pátý.

Blanenš   v Opavě.  Foto Věra VencelováBlanenš   v Opavě.  Foto Věra Vencelová
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Bohumil Hlaváček

Blansko - 
A léta běží, váže-
ní. Tento titulek 
z českého rozhla-
su si mnozí již ani 
nevybavují. A teď 
se to týká Micha-
la Krále z Blanska. Pan učitel, ře-
ditel, sportovec, vášnivý tarokář 
a amatérský rybář oslavil koncem 
minulého týdne v kruhu svých blíz-
kých a přátel sedmdesátku.

Jak vnímáš svůj věk?
S radostí a úsměvem.

Když se ohlédneš za svým dosa-
vadním životem, na co nejraději 
vzpomínáš?

Na krásné chvíle s naší rodinou 
Králů a Svobodů. Už nebudeme 
zpívat o třech králích, je nás teď 
osm, náš rod nevymře. A má za-
jímavou minulost, kterou máme 
zpracovanou úředně v rodokme-
nu. Na dětství v Dolních Kouni-
cích na řece Jihlavce, kde jsem 
začal chytat ryby, na přírodu. Na 
všechno.

Jak tě osud zavál do Blanska?
Otec manželky byl státní notář 

a tak jsme se stěhovali za jeho 

prací. A skončili jsme ve městě, 
které se mi stalo osudem. Jsem 
zde od roku 1968. V něm jsem 
nastoupil na vojnu a pak učil zde 
a v okolí. Vystudoval jsem první 
stupeň. 

Na léta ve školství vzpomínáš 
rád?

Samozřejmě. Nejkrásnější 
vzpomínky. Třeba Obůrka, to bylo 
kouzelné.

Ty a blanenský sport…
Přiznám se, že jsem aktivně 

sportoval naposledy v Dolních 
Kounicích. Ale pak se zjistilo, 

že mám srdeční vadu a hotovo. 
V Blansku jsem pak začal funkci-
onařit, dělat rozhodčího atletiky. 
To mi zůstalo dodnes. 

Tvým velkým koníčkem je ry-
baření…

Klídek. Pohoda. Hlavně na Svi-
tavě. I když nám to tam hodně 
čistí kormoráni. Moje místečko 
je u vlakové zastávky. Pod barem 
Koruna. Tam se pak rád stavím na 
dobré pivečko. Životní úlovek? 
Šestapadesáticentimetrový pstruh 
duhový, tam ulovený, vyfocený. 
Skončil v žaludku. Sním o tom si 
zalovit na jezeře Bajkal.

Michal Král oslavil sedmdesátiny! Město vydražilo levnější elektřinu
Blansko - Jak jsme nedávno uvedli, Město Blansko plánovalo na-

koupit elektrickou energii na Českomoravské komoditní burze v Klad-
ně s cílem získat pro sebe a své příspěvkové organizace co nejlevnější 
ceny. Tento obchod již proběhl a vysoutěžená cena za 1 MWh je o více 
než 100 korun nižší.

Na burzu šlo město se všemi odběrnými místy městských organizací 
kromě Nemocnice Blansko, která využívá vysokého napětí a v tomto 
případě soutěže na dodávky probíhají vždy k 1. lednu příslušného roku.

Tento první pokus hodnotí místostarosta Jiří Crha jako úspěšný. 
„Jsme za výsledek rádi. V roce 2011 jsme za 1 MWh platili v průměru 
1 373 korun, nyní se nám podařilo vysoutěžit nižší cenu 1 260 korun. 
Tu nabídla společnost E.ON. I průběh dražby byl zajímavý. Výslednou 
cenu určil až její úplný závěr, kdy během jedné minuty spadla o 40 
korun,“ uvedl místostarosta.

Odběrná místa spotřebují za rok elektrickou energii za přibližně 3,3 
milionu Kč (v loňských cenách). Letošní výsledek je tak asi o 250 000 
korun nižší. „Smlouva platí na rok. Chceme tak pokračovat i v budouc-
nu. Myslím, že je vhodné všechny takové komodity soutěžit, abychom 
platili co nejméně,“ zakončil Crha.  (bh)

„Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ „Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ 
„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“
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V Galerii PEX představují 
výtvarníka Andreje Augustína

Letovice - Letovická Galerie PEX představuje v těchto dnech expozi-
cí Tajomstvo môjho ateliéru slovenského výtvarníka Andreje Augustína. 
Andrej Augustín se narodil v roce 1964 v Bratislavě, a tam i žije. Zabývá 
se malbou, grafi kou, tapisériemi a ilustracemi. Vystudoval Střední školu 
uměleckého průmyslu v Bratislavě a Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou v Praze – ateliér propagační grafi ky a plakátu. Na svém kontě má 
desítky výstav na Slovensku i v zahraničí.

„Tvorba Andreje Augustína nás může od prvního pohledu svádět ke 
snění. Na jedné straně nás rozveseluje svojí pestrou škálou barev, velmi 
bizardních. Na straně druhé nás upoutává a vede k hlubšímu zamyšlení 
z hlediska námětového. Určitá námětová tříšť a nejednotnost se po del-
ším postání u umělcových obrazů stává pevnou jednotící linií,“ uvedl při 
vernisáži Petr Boleslav.

Práce slovenského výtvarníka mohou návštěvníci v Galerii PEX obdi-
vovat do 21. března.  (hrr)

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Nábřeží Svitavy čeká oživení, 
vzniknou místa pro odpočinek

Blansko - Město Blansko připravuje pro studenty vysokých škol 
soutěž o návrh na oživení nábřeží řeky Svitavy ve vybraných loka-
litách města Blanska. Zaměřuje se celkem na tři řešená území, a to 
na Salmův jez, část kolem cyklistické stezky na ulici Poříčí a okolí 
městského sadu. 

V řešených území by měly vzniknout plochy pro odpočinek, aktivní 
i pasivní relaxaci, pro setkávání občanů různých věkových kategorií, 
místa pro sochy – interaktivní objekty, které by v budoucnu vznikaly 
v rámci sochařského sympozia. Účelem a posláním soutěže bude nalézt 
a ocenit nejvhodnější řešení oživení nábřeží řeky Svitavy, která spl-
ní požadavky zadavatele a na základě výsledků soutěže provést kroky 
k realizaci návrhu.

Z došlých návrhů vybere odborná komise pět nejlepších prací. Poté 
budou občané města hlasovat v anketě a rozhodnou, který z pětice 
návrhů chtějí, aby byl realizován. Termín vyhlášení soutěže se před-
pokládá na druhou polovinu měsíce února. Soutěž bude vyhlášena na 
https://www.blansko.cz/urad/verejne_zakazky.php.  (bh)
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Kamenictví 
KARETERA  

Koupím králikárnu. Tel.: 
516 442 649.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Prodám pozemek v re-
kreační obci Suchý. Výměra 
1 352 m2. Pozemek je travna-
tý, obdélníkového tvaru. Šířka 
19 m. Možnost připojení elek-
třiny. Cena 400 Kč za m2., tel.: 
736 458 388.

Prodám postel - dvojlůžko 
(rám postele s čelem, 2 rošty, 
2 pěnové sendvičové matrace) 
rozměr 210x90 cm, barva olše, 
cena kompletu 2 000 Kč. Mobil: 
724 523 899.

Prodám velmi pěkný žlutý 
čalouněný gauč s opěrkou, mož-
no rozložit na 2 lůžko, rozměr 

190x120 cm, cena 2500 Kč. Mo-
bil: 724 523 899.

Prodám pěkný konferenč-
ní stolek , deska z keramic-
ké dlažby, barva dub, rozměr 
110x70 cm, cena 800 Kč. Mobil: 
724 523 899.

Prodám sektorovou obývací 
stěnu, skříňky plné i prosklené, 
barva buk, šířka 260 cm, výška 
200 cm, cena 1 500 Kč. Mobil: 
724 523 899.

Prodám novou postel, šířka 
160 cm, IKEA, PC 16 000 nyní 
8 000 Kč. Možno vyzkoušet. Tel.: 
602 786 025.

Prodám ledničku BEKO 
TSE 1262, třída A+, objem čer-
stvých potravin 101 l, objem 
zmražených potravin 13 l. Kou-

pena v září 2010. Tel.: 
605 780 712.

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

Prodám 3+1 
v Boskovicích (uli-
ce Komenského) za 
1 650 000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. 
Informace na čísle: 
777 117 260.

Prodám byt 2+1 
OV v Blansku. Vlastní 

PŮJČKY
HYPOTÉKY
EXEKUCE 
 DRAŽBY

ODDLUŽENÍ
REALITY

739 443 544

Gynekologie Monomed s.r.o.Gynekologie Monomed s.r.o.
budova bývalé pošty

Svitavská 1, 678 01  Blansko
tel.: 722 294 240

e-mail: gynekologie-monomed@seznam.cz

Ordinační doba:

Po: 8.30  -  17.00  Čt: 9.30  -  14.00
Út: 14.00  -  19.00  Pá: 12.30  -  16.00

www.monomed.cz
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PODNIKATELSKÁ 

inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

Kontakt 
na 

inzerci:
777 008 399

MMMMMiimmmmmoooøøááddddnná zimmnnnní aaakkkccccceeee

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

LLLLLOOOOOOOSSSSSSUUUUJJJJEEMEEEKKKKKKAAAAAAAŽŽŽŽŽDDDDÝÝÝÝÝ TÝÝDDDDDEEENNNNNNN!!!
navíc výrazné zimní slevy

Platí od 31. 1. do 3. 4. 2012

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

PARTNERSTVÍ TRVALÉ HODNOTY

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

www.ri-okna.cz

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

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

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Velký výprodej sedacích souprav 
od českého výrobce.

Bývalý obchodní komplex Družba 

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

NUTNO ZVONIT.

  NOVĚ OTEVŘENO od 23. 1. 2012
Ceny od 4990 Kč 

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

Tel.: 775 392 726

w
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Půjčky 30 - 200 tisíc od přímé-
ho investora, vyhodnocení zdarma. 
Spolupracuji s 1 věřitelem.

 Tel: 733 224 414, 732 547 490

SLUŽBY

KOLOS
s.r.o.

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

Chcete vylepšit svůj rodinný 
rozpočet. Máte organizační schop-
nosti. Práce na vedlejší, hlavní 
pracovní činnost. Informace tel.: 
608 103104.

topení, 2 sklepy. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 602 840 896. 

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

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

Prodám z rodinných důvodů pěkný 
družstevní byt 3+1 po rekonstrukci v 
Boskovicích, I. podlaží, ul. Otakara Ku-
bína. Byt má velikou kuchyň, komoru, 
dvě slunné lodžie, plynový kotel. Je na 
tichém místě, velmi výhodně situován. 
Cena dohodou. Tel: 606 253 545.

Prodám RD 6+1 v Brně, řadovku, 
3 patra plus suterén, garáž, zahrádka 
před i za domem-vhodný k podnikání, 
cena k jednání 5,5 mil. A též prodám 
RD 3+1 ve Skalici se zahradou, pose-
zením, pergolou. Cena dohodou. Tel: 
777 357 621.

Prodám použité dveře: 1x vchodové 
pravé 80 cm, cena 1 500 Kč, 1x interiéro-
vé levé 80 cm, prosklené, cena 650 Kč, 

1x interiérové levé 60 cm, plné, cena 350 
Kč. Tel.: 777 964 213.

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

Nabízím prodej nového, nadstan-
dartního bytu 2+kk (42 m2) v Blan-
sku – Sever. Ve 3 p., prosluněný, vyba-
ven kuchyňskou linkou s vestavnými 
spotřebiči. Cena: 1 400 000. Bez RK. 
Dohoda možná! Tel.: 777 977 064.

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

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

Koupím krmné brambory. Tel.: 
516 442 649.

Hledám jednopokojový byt nebo 
pokoj k dlouhodobému pronájmu v re-
gionech Boskovicka a Blanenska, i na 
vesnici. Tel.: 731 370 778.

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

Pronajmu byt 3+1 v Jedovnicích. 
Zařízený. Tel.: 777 174 648.

Pronajmu domek 1+1  v Bo-
skovicích částečně zařízený. Tel.: 
721 823 771.

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

Pronajmu byt 1+1 u centra Blan-
ska, po celkové rekonstrukci. Dlou-
hodobě, cena 7 500 Kč včetně inkasa. 
Tel.: 602 786 025.

Nabízím k pronámu garáž v centru 
Blanska - výhodně. Tel.: 732 169 551.

Daruji do dobrých rukou čisto-
krevného parson russel teriéra. Hod-
ný, živé povahy, nehodí se k dětem, 
nejlépe k domku se zahrádkou. Tel.: 
776 104 676, 777 948 832.

                 pan Ludvík VÁLEK. 
p na  an a  

 n a a a p a n a a  



Křest nového CD Proti proudu

Kino Blansko 1. 3. 2012 v 19.30 hod.
Předprodej vstupenek: Blansko - informační kancelář Blanka, Boskovice - 

Městské informační středisko, Brno - Prodejna Indies.
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VÝSTAVAVÝSTAVA

V rájeckém zámku bude výstava kamélií
Chladná krása - Kamélie a kov. Takový název nese letošní výstava kamé-
lií, která se koná na rájeckém zámku od 2. do 11. března. Zámek bude 
otevřen o víkendu od 9 do 17 hodin, ve všední dny od 9 do 16.30 hod. 
(pondělí 5. 3. zavřeno). V reprezentačních prostorách v přízemí zámku 
budou vystaveny padesátileté kvetoucí keře kamélií a historické interiéry 
vyzdobí aranžmá z květů kamélií a umělecké i užitkové výrobky z liti-
ny, mosazi, cínu a jiných kovů, které se používaly k výzdobě interiérů. 
V pátek 2. a 9. od 15 hodin bude v restauraci na nádvoří zámku ukázka 
aranžování květin se zámeckým zahradníkem. Už od 1. února až do 31. 
března vždy v době od 9 do 15 hodin jsou pro zájemce otevřeny také zá-
mecké skleníky. Po dobu konání výstavy je otevírací doba skleníků shod-
ná s otevírací dobou zámku. Návštěvníci si tam mohou zakoupit rostliny 
kamélií, jarní a pokojové květiny.  (pš)

                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
21. 2. 630-900 1100-1600 1830-2000 1100-1600 1630-1730 1830-2000

Středa 
22. 2. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1630-2100

Čtvrtek 
23. 2. 1200-1500 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
24. 2. 1200-1600 1700-2100 1100-1600 1700-2100

Sobota 
25. 2. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
26. 2. 900-2000 900-2000

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Jana - Z Hanka - E Michal Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka Katka Katka Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice

Akce na rok 2012: V den svých narozenin máš vstup zdarma. Akce na únor: 
Každou neděli teplota v rekreačním bazénu 33°C, pondělí až sobota 31°C. 
V úterý od 8 do 9 hod. jsou v plaveckém bazénu volné 3 dráhy, ve středu od 
17.30 do 18 hod. jsou v plaveckém bazénu volné 2 dráhy, v pátek od 17 do 
18.30 hod. je v plaveckém bazénu volná 1 dráha.

sobota 3. březnasobota 3. března
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Michalův salát, vystoupení Michala Ne-
svadby.
Lipůvka - Sál obecního úřadu v 16 hod.: Pohádkové diapromítání a výstava 
dětských promítaček.
Rozseč - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval, hraje DJ Libor.
Svinošice - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní ples. 
Vísky - Agrocentrum Ohrada v 8 hod.: Tradiční domácí zabíjačka. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Modrý tygr.
Blansko v 17.30 hod. Ghost Rider 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Železná lady.
Boskovice v 17 hod. Mupe  .
Boskovice v 19.30 hod. Železná lady.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples CK Majes  k Travel. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples sportovců. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kamélie a kov. 

neděle 4. března neděle 4. března 
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: S tvojí dcerou ne, hrají Karolína Kai-
serová, Petr Nárožný, Naďa Konvalinková aj.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Modrý tygr.
Blansko v 17.30 hod. Ghost Rider 2 3D.
Blansko ve 20 hod. Železná lady.
Boskovice v 17 hod. Mupe  .
Boskovice v 19.30 hod. Železná lady.

VÝSTAVYVÝSTAVY
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kamélie a kov. 

pondělí 5. březnapondělí 5. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice 
minerálů a fosílií (každou neděli 
14 - 17 hod.) * Velké Opatovice - 
Moravské kartografické centrum: 
Mapová tvorba Jana Antonína 
Křoupala a Kartografická díla pro 
zrakově postižené. * Boskovice - 
Areál Hradní: Boskovická epopej 
(stálá výstava) * Veselice - Knihov-
na: Výstava hraček (do 17. 2.) * 
Letovice - Galerie PEX: Prodejní 
výstava obrazů předního sloven-
ského výtvarníka Andreje Augustí-
na (do 18. 3.) * Boskovice - Kino 
Panorama: Fotopaběrky 2 (do 29. 
2.) * Letovice - Galerie Domino: 
Jaromír Jiří Válek, fotografie (do 
26. 2.) * Lysice - Knihovna: Da-
nuše Sztablová - počítačová gra-
fika a Gabriela Habrom-Rokosz 
- umělecká fotografie (do 4. 3.) * 
Blansko - Galerie Ve Věži: Pavla 
Dvorská, kresby a grafiky (do 10. 
3.) * Blansko - Klub Ulita: Necra-
nia Chmurella, obrazy (do 1. 3.) 
* Blansko - Knihovna: Výstava o 
sboru Rastislav (do 17. 3.) * Blan-
sko - Galerie města Blanska: Vý-
stava žáků Základní školy speciální 
Blansko a klientů Aktivačního cen-
tra - uměleckých činnosti (do 23. 
3.) * Blansko - Kino: Práce žáků 
ZUŠ Blansko (do 29. 2.) * Kunštát - 
Inforcentrum: Jak jsme kdysi sáň-
kovali (do 29. 2.).
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Fotoreportáž z masopustních průvodů v obcích
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 Fotografi e dodali dopisovatelé Zrcadla, více na www.zrcadlo.net.
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