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Boskovice, Blansko - Jedná-
ní boskovických zastupitelů se 
budou živě přenášet na internet. 
Online vysílání chce radnice 
zavést v polovině roku. Podob-
ný systém už funguje například 
v Brně. V Blansku zatím o ně-
čem podobném neuvažují.

Ještě před tím, než se přímé 
přenosy spustí, budou muset 
zastupitelé změnit svůj jednací 
řád. Stane se tak nejspíš na dub-
novém zasedání.

„V případě, že změna jedna-
cího řádu bude schválena, tak 
následně červnové zastupitel-
stvo už by mělo probíhat formou 
přímého přenosu,“ uvedla bos-
kovická starostka Hana Nedo-
mová.

Zájemci tak budou moci sle-
dovat, o čem a jak zastupitelé 
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Policisté patrně odloží případ vraždy 
v Jedovnicích, pachatel je mrtvý

Ruprechtov, Jedovnice - Poli-
cisté minulou středu našli mrtvo-
lu padesátiletého René Lachma-
na, který je hlavním podezřelým 
z vraždy v Jedovnicích. Muž byl 
nalezen v autě v lesích nedaleko 
Ruprechtova. Pravděpodobně se 
zastřelil svou legálně drženou 
zbraní.

Na stopu policisty přived-
ly informace, které získali od 
obyvatel. V lese pak objevili 
jeho auto, které bylo zapadané 

Online přenosy ze 
zastupitelstva?

Jen v Boskovicích

sněhem, a uvnitř mrtvolu muže. 
Podle policie se jedná o hledané-
ho René Lachmana.

„Mrtvý byl nalezen na sedadle 
řidiče. Příčinu a přibližnou dobu 
smrti určí nařízená soudní pitva. 
S největší pravděpodobností spá-
chal sebevraždu, prozatím nic 
nenasvědčuje tomu, že by se na 
jeho smrti podílela jiná osoba,“ 
přidala podrobnosti jihomorav-
ská policejní mluvčí Petra Ved-
rová.

Padesátiletý René Lachman je 
podezřelý z vraždy své manžel-
ky. Svou o rok starší ženu měl 
zastřelit na začátku loňského 
prosince v Jedovnicích. Moti-
vem k činu mělo být to, že jeho 

manželka si našla mladšího part-
nera a žila s ním. 

Muž nechal po činu dopis na 
rozloučenou, ve kterém se svě-
řil s úmyslem vzít si život. René 
Lachman byl nalezen ve svém 
automobilu značky Toyota. 

„S největší pravděpodobností 
teď bude případ vraždy odložen,“ 
podotkla jihomoravská policejní 
mluvčí.

Po René Lachmanovi policis-
té pátrali dva měsíce. Do hledá-
ní podezřelého se zapojil také 
vrtulník. Na zemi policisté pro-
pátrávali lesy v okolí  Jedovnic 
a vyhodnocovali poznatky od 
občanů. Na podezřelého byl 
vydán i evropský zatykač.  (moj)

Opravy silnic
Jihomoravský 
kraj zveřejnil 
seznam silnic, 
které se dočkají 
rekonstrukce.

Více na straně 2

Úspěšná nemocnice
Hospodaření 
boskovické 
nemocnice 
loni skončilo 
výrazným ziskem.

Více na straně 6

Sportovec roku
V boskovickém 
Skleníku ocenili 
nejlepší sportovce 
okresu za rok 
2014.

Více na straně 8

Vysvědčení. Minulý týden dostali školáci pololetní vysvědčení. Nejinak tomu bylo v první třídě v boskovické 
základní škole na náměs   9. května. Foto Jaroslav Oldřich
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Pozor! 
Příští číslo 

Zrcadla vyjde 
už za týden 
ve středu 
11. února

Blansko - Z Údolní ulice v Blan-
sku se zřejmě stane jednosměrka. 
Radnici ke změně vede zvýšení 
bezpečnosti v dopravě. Do budouc-
na město plánuje, že stejně změní 
provoz i v dalších ulicích.

Blanenská Údolní se má stát jed-
nosměrkou od ulice 9. května až 
po Čapkovu. Změna má do úzké 
ulice, kde je velký pohyb chodců 
a po straně parkují auta, přinést klid 
a vyšší bezpečnost.

„Hlavním důvodem pro zjed-
nosměrnění Údolní ulice je bez-
pečnost silničního provozu, a aby 
nebyli ohrožováni chodci. Když 
se třeba vyhýbají dvě auta, muse-
jí mnohdy vjet až na chodník a 
ohrožují tak pěší,“ vysvětlil bla-
nenský místostarosta Jiří Crha.

Změnu provozu v Údolní už 
blanenská radnice vydala formou 
veřejné vyhlášky, ke které lze 
podávat připomínky. Pokud se s 

nimi úřad vypořádá, ulice by se 
mohla stát jednosměrnou zhruba 
od března.

Město ale plánuje změnit systém 
dopravy i v dalších ulicích. Jedno-
směrky se rýsují především ve sta-
ré zástavbě v okolí ulice 9. května. 
„Zapadá to do konceptu dopravy 
ve městě. Zjednosměrnění ulic kro-
mě bezpečnosti řeší i nedostatek 
parkovacích míst,“ dodal místosta-
rosta Crha.  (moj)

Blanenská radnice plánuje změnit 
některé ulice na jednosměrky

Prvňáčci si odnesli svoje 
premiérové vysvědčení

rokují, z pohodlí domova. Jedná-
ní se bude přenášet prostřednic-
tvím městských internetových 
stránek.

Boskovice tak rozšíří nabídku 
informací pro občany. Už nějaký 
čas radnice zveřejňuje před jed-
náním zastupitelů materiály, kte-
ré se budou projednávat. Nově 
začalo vedení města vyvěšovat 
na internetových stránkách zápi-
sy ze schůzí rady a také jmeno-
vité hlasování jednotlivých rad-
ních.

Přímé přenosy z jednání zastu-
pitelstva už před lety zavedlo 
Brno. Blansko se k online vysí-
lání nechystá.

„V minulosti už tady přenosy 
byly a bylo to vyhodnoceno jako 
určitá zátěž pro rozpočet města. 
Můj osobní názor je, že audio 
záznam ze zastupitelstva, kte-
rý může každý dostat, jsou plně 

dostačující,“ řekl blanenský sta-
rosta Ivo Polák (ČSSD).

V Blansku mohou lidé získat 
audiozáznam z celého jedná-
ní zastupitelstva, a to i řadu let 
nazpět. Na požádání a za drobný 
poplatek ho dostanou na radnici.

„Co se týká zveřejňování 
materiálů před jednáním zastu-
pitelstva, tak i o tomto jsme se 
bavili. Zatím je to v rovině dis-
kuse,“ dodal starosta Polák.

Na městských internetových 
stránkách Blansko zveřejňuje 
jednotlivá usnesení z jedná-
ní rady. To, jak radní hlasova-
li u projednávaných bodů, se 
zájemci dozví pouze na úřední 
desce před radnicí.

Rozšířit informace pro občany 
o práci rady města chtějí teď nově 
Letovičtí. Na internetu budou zve-
řejňovat zápisy z jednání.

 Více k tématu na straně 5

Napadl sníh a ochladilo se. 
Běžkaři vyrazili na tratě 

Boskovicko - Na Drahanské vrchovině se naplno rozběhla běžecká 
lyžařská sezóna. Sněhová nadílka a mrazivé počasí posledních dnů při-
nesly na trasy ideální podmínky a přilákaly stovky lyžařů.

„Máme za sebou zatím nejlepší běžecký víkend této sezóny a i v dal-
ších dnech nám předpověď dává skvostné sportovní vyhlídky. Čekají 
nás především slunné dny, teploty zůstanou pod nulou a panovat bude 
především bezvětří,“ informoval v pondělí Vlastimil Štefl  z kořenecké-
ho Golf & Ski Resortu.

Aktuálně mohou milovníci dlouhé stopy vyrazit na všechny značené 
okruhy kromě Melkovského. V provozu a jsou i tréninkové trasy na 
golfovém hřišti v Kořenci, na benešovských pastvinách a na lukách 
mezi Suchým a Žďárnou.

„Tam lyžaři najdou hned několik stop vedle sebe. V provozu jsou 
také hospůdky ve všech obcích,“ dodal Štefl .  (moj)

V Letovicích 
zvou na Dny 
stavebnictví 

a bydlení
Letovice - Masarykova střední 

škola Letovice pořádá tento týden 
od středy do pátku tradiční pro-
jekt Dny stavebnictví a bydlení.

Lidé se během akce mohou 
moci podívat do školy, navštívit 
přednášky nebo si prohlédnout 
výstavky prací letovických stu-
dentů.

Návštěvy všech akcí konaných 
v rámci projektu jsou zdarma. 
Více informací naleznete na webu 
www.stredni-skola.cz.  (hrr)

Křtinští chtějí
nové školní 

hřiště
Křtiny - Koncem ledna ode-

slalo vedení městyse Křtiny 
na ministerstvo školství žádost 
o dotaci na rekonstrukci a moder-
nizaci školního hřiště. 

„Je to pro nás skutečně zásad-
ní investice, protože rozpočet je 
asi sedm a půl milionu korun. 
Náš podíl by činil asi dva a půl 
milionu,“ uvedl starosta Franti-
šek Novotný a dodal. „Teď musí-
me počkat, jestli dotaci získáme 
a nemůžeme se pouštět do dalších 
investic. Samozřejmě připravu-
jeme i nějaké drobnější akce, 
k jejichž realizaci se budeme 
snažit využít například krajských 
dotací.  (ama)
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Blansko - Blansko letos čeká 
rekonstrukce hlavní dopravní tep-
ny ve městě. Opravy ulic Poříčí 
- Svitavská by měly začít na jaře. 
V regionu se pro letošní rok chys-
tají i další investice do krajských 
silnic. 

Rekonstruovaný úsek začíná 
křižovatkou u Kaufl andu na uli-
ci Poříčí a končí odbočkou na 
Lažánky na Svitavské. Součástí 
stavby bude také kruhový objezd 
u hotelu Macocha. V současné 
době probíhá výběrové řízení na 
fi rmu, která stavební práce pro-
vede. „Pokud vše půjde podle 
předpokladů, tak do poloviny 
dubna bude podepsána smlouva, 
a následně zahájena stavba,“ uve-
dl blanenský starosta Ivo Polák 
ČSSD.

Stavba ale na čas ochromí 
dopravu ve městě. Řidiči se budou 
muset smířit s objížďkami. Na čas 
bude průtah úplně uzavřen.

„Hned v úvodu stavby se počí-
tá s úplnou uzavírkou průtahu. 
Potom bude zprůjezdněna vždy 
jedna polovina,“ upřesnil starosta 
s tím, že stavební práce potrvají 
do podzimu.

Investorem stavby bude vlast-
ník silnice Jihomoravský kraj. Na 
rekonstrukci vyčlenil 48 milionů 
korun, ze kterých většinu činí 
evropská dotace. Dvanácti milio-
ny korun se bude na stavbě podí-
let i město, které zaplatí opravy 
chodníků, přeložky sítí, nové 

V Blansku opraví průtah, 
nové silnice budou i jinde

BOSKOVICE - Pozbyla peněženku. Policisté z boskovického 
obvodního oddělení aktuálně řeší případ okradené ženy, která přišla 
během nákupu v supermarketu o peněženku. Nešťastnice v rozporu 
s notoricky známými bezpečnostními doporučeními ponechala svo-
ji kabelku bez dozoru zavěšenou v nákupním vozíku, čehož obratem 
využil zloděj. Sebrat peněženku z nestřeženého příručního zavazadla 
pro něj nebyl problém. Šestapadesátiletá žena tak s peněženkou přišla 
nejen o fi nanční hotovost, kterou měla na nákupy, ale také o platební 
kartu a občanský průkaz. Troufalý zloděj se svým jednáním dopustil 
trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměňování plateb-
ního prostředku. Pokud se jej policistům podaří odhalit, hrozí mu až 
dvouletý trest odnětí svobody.

LETOVICE - Řídil i přes zákaz. Policisté kontrolovali čtyřiatřice-
tiletého řidiče Fordu Focus v Letovicích. Hlídka zjistila, že uplynulo 
teprve přesně dvacet čtyři hodin a deset minut od chvíle, kdy výteční-
ka poprvé zastavili policisté. Průběh letovické kontroly byl naprosto 
totožný s předchozí provedenou o den dříve v Milonicích. Nejprve se 
muž musel podrobit zkoušce, která v jeho dechu neprokázala alkohol. 
Následně provedený test, zjišťující zda před jízdou neužil jinou návy-
kovou látku, již dopadl jasně v jeho neprospěch. Hazardér se k užívání 
drog ani v jednom případě nepřiznal, proto musí přesnou míru jeho 
ovlivnění stanovit až odborná analýza vzorků krve. Jediný a podstatný 
rozdíl provinilcovy čtvrteční eskapády oproti té středeční byl v tom, že 
mu již při první kontrole byl odebrán řidičský průkaz a zakázána další 
jízda. S velkou pravděpodobností se tak teď bude zodpovídat nejen z 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale také z maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu tak až dvouletý trest odnětí 
svobody.

BLANSKO - Kradl v baru. Kytaru za šestadvacet tisíc korun, tři 
láhve plné whisky, mixážní pult a fi nanční hotovost z příruční poklad-
ny si odnesl policii zatím neznámý zloděj z blanenského baru ve Sme-
tanově ulici. Pachatel při vstupu do podniku nic nerozbil. Stačila mu 
totiž pouze síla nezbytná k vytlačení uzamčených křídel vstupních dve-
ří a pak už měl bar i s kořistí jen pro sebe. Celkově troufalec způsobil 
majitelům škodu převyšující sedmatřicet tisíc. Po dopadení mu tak za 
krádež spáchanou vloupáním hrozí trest až dvouletého vězení.

ADAMOV - V autě nic nezůstalo. Věci na sedadle spolujezdce fordu 
zaparkovaného u adamovského kostela upoutaly pozornost neznámého 
zloděje. Ten využil zhruba patnáctiminutové nepřítomnosti šoféra, aby 
mu po rozbití skleněné výplně pravých předních dveří sebral tašku s 
notebookem a příslušenstvím, rozečtenou detektivku od Agathy Christie 
i speciální nepromokavý obal na noty. Nenechavec tak čtyřicetiletému 
majiteli vozu způsobil desetitisícovou škodu. Bude-li zloděj dopaden, 
hrozí mu za krádež spáchanou vloupáním do vozidla až dvouletý trest 
odnětí svobody. Policie ČR se neustále snaží veřejnost na podobná bez-
pečnostní rizika ve smyslu kampaně „Auto není trezor“ upozorňovat, 
tento konkrétní nešvar se však doposud nedaří vymýtit.  (hrr)
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Chvíli tady dělám
spontánní umění
a pak se odlifruju
do nočního spoje.
Když se ozve
Hlavní nádraží,
připomene mi to,
že teď jsem zboží.
(Jako v Transport Tycoonu)

Naložím se jako balík
(původ prostě nezapřu)
A nechám se odvézt
tam, kde mi pla  ,
kde mi pla  
povolení k uskladnění.
 Alan Trhlík

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net

Nové centrum pomůže lidem 
s pracovním uplatněním

věřené osvětlení a částečně i kru-
hový objezd u nádraží. 

Plánují se i další
stavby

Jihomoravský kraj ale připra-
vuje pro letošní rok i další rekon-
strukce silnic v regionu, podpoře-

né z evropských peněz. Seznam, 
který už schválili krajští radní, 
obsahuje opravy silnice mezi 
Benešovem a Žďárnou, průtahy v 
obcích mezi Letovicemi a Horním 
Poříčím, průtah Brťovem a ulici 
Chrudichromskou v Boskovicích.

Ze státního fondu doprav-
ní infrastruktury se pak počí-

tá s rekonstrukcemi průtahů 
v Ostrově u Macochy, v Bene-
šově a ve Skalici nad Svitavou, 
s opravou silnice v boskovickém 
Pilském údolí, silnice mezi Ráj-
cem-Jestřebí a Karolínem a mezi 
Křtěnovem a Olešnicí. V sezna-
mu je i s rekonstrukcemi mostů 
v Letovicích a ve Skrchově.

Opravy se letos dočká také Svitavská ulice v Blansku. Michal ZábojOpravy se letos dočká také Svitavská ulice v Blansku. Michal Záboj

Boskovice - Lidem hledajícím 
pracovní uplatnění pomáhá od 
minulého týdne nové kontaktní mís-
to v Boskovicích. Pobočka Centra 
vzdělávání všem sídlí v prostorách 
Vyšší odborné školy ekonomické 
a zdravotnické a Střední školy na 
Komenského ulici.

Pro ty, kteří potřebují pomoci 
s rozvojem kariéry nebo se zori-
entovat na trhu práce a celoživot-
ního vzdělávání, nabízí Centrum 
vzdělávání zdarma konzultace 
s odbornou poradkyní. 

„Během schůzky rozebereme 
konkrétní situaci a zmapujeme 
možnosti a kroky k jejímu vyře-
šení. Poskytneme tipy, jak si 
vylepšit pracovní profi l vhodným 
kurzem nebo úpravou životopisu. 
Pokud má člověk zájem pracovat 
na sobě dlouhodobě, zmapujeme 
jeho dovednosti a zkušenosti až 
na patnácti schůzkách, které nabí-
zí dostatečný prostor pro zvýšení 
atraktivity na trhu práce,” před-
stavila službu kariérní poradkyně 
Martina Neumannová, která díky 

práci pro Charitu Blansko zná 
dobře i specifi ka regionu.

Centrum vzdělávání všem 
v Boskovicích je po Brnu, Hodo-
níně a Znojmě už čtvrtým mís-
tem, kam se lidé, kteří nemohou 
dlouhodobě najít práci, hledají 
uplatnění po škole či rodičovské 
dovolené nebo nejsou spokojeni 
ve svém současném zaměstnání, 
mohou obracet. 

„Dostupnost služeb Centra 
vzdělávání v jednotlivých regio-
nech vychází vstříc lidem potýka-
jícím se s pracovním uplatněním. 
Odbornou pomoc mají totiž v 
místě svého bydliště bez nutnos-
ti cestovat napříč krajem,“ uvedl 
náměstek hejtmana Jihomorav-
ského kraje Stanislav Juránek. 
„Službu pomáhající lidem přímo 
v Boskovicích a okolí vítáme. 

Je dalším článkem přispívají-
cím k motivaci lidí vzdělávat se 
a bojovat s nezaměstnaností, kte-
rá region dlouhodobě trápí,” řekla 
místostarostka Boskovic Jaromíra 
Vítková.

Kariérní poradenství probíhá 
po předchozí telefonické nebo 
emailové domluvě v prostorách 
VOŠ a SŠ na Komenského ulici v 
Boskovicích, škola funguje i jako 
Centrum celoživotního vzdělává-
ní pro dospělé. 

„Již v minulosti se zde usku-
tečnil kariérní program Centra 
vzdělávání všem pro budoucí 
absolventy, nyní se prostory ško-
ly otevřou pro poradenství i širo-
ké veřejnosti,“ uvítal ředitel VOŠ 
a SŠ Pavel Vlach. 

Kromě poradenství přímo na 
místě mohou lidé kdykoliv bez-
platně využívat také přehlednou 
internetovou databázi kurzů na 
webové adrese www.vzdelava-
nivsem.cz nabízející aktuálně 
více než dva a půl tisíce seminářů 
a rekvalifi kací v kraji.  (hrr)

Otevření centra. Foto Jaroslav OldřichOtevření centra. Foto Jaroslav Oldřich

Mikynka je stále v Záchytné stanici v Boskovicích a čeká na nového 
pána. Nedaří se jí umístit do nové rodiny... Útulek už považuje za svůj 
domov a své opatrovatele dokáže razantně hlídat, dá důrazným štěkotem 
najevo, kdo je zde hlídačem! Ale zároveň je milá a mazlivá. Svého opat-
rovatele hlídá při vycházkách po lese a vycházky moc miluje. Jen je ostrá 
při setkání s jinou zvěří, procházky doporučujeme jen na vodítku. Nový 
majitel by se s ní měl postupně seznamovat.

Neváhejte a volejte tel.číslo: 516 453 335 (Městská policie Boskovi-
ce), která má psí záchytnou stanici na starosti...  www.psiboskovice

Jihomoravský kraj už 
schválil dotační programy 

pro letošní rok
Brno - Jihomoravský kraj letos rozdělí v dotacích 339 milionů 

korun. O peníze mohou v několika programech žádat obce, neziskové 
organizace i firmy. Jednotlivé dotační tituly i peníze pro ně už schvá-
lili krajští radní.

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

Radní zatím schválili dvaadvacet dotačních programů. Některé 
z nich doznaly letos dílčích změn. Například v dotačním programu 
pro začínající podnikatele, který byl v minulých letech zacílen na 
podporu sociálně a nezaměstnaností nejvíce postižených okresů kraje 
(Hodonín, Břeclav a Znojmo), mohou od letošního roku žádat o pod-
poru začínající podnikatelé ze všech okresů. 

„Inovovali jsme též podmínky v oblasti podpory sportu. Vedle 
standardní podpory oddílům jsme zařadili také možnost financování 
jejich provozu,“ podotkl hejtman Hašek.

Podrobnosti o jednotlivých dotačních programech lze nalézt na 
webových stránkách kraje. Kromě toho bude Jihomoravský kraj roz-
dělovat peníze jako individuální dotace z rozpočtu.  (moj)

Jak jsem se dostal ke vzpírání
Jmenuji se 

Tomáš Procházka, 
je mi 15 let, jsem 
studentem Gym-
názia Boskovice 
a také členem bos-
kovického vzpě-
račského oddílu. 
Ke vzpírání jsem se 
dostal už když mi 
bylo 10 let. Tehdy 
měl trenér Čestmír 
Sekanina nábor 
na základní ško-
le v Boskovicích, 
kam jsem chodil. 

Spolu s Petrem Marečkem, který je dnes jeden z největších talentů české-
ho vzpírání, jsme se šli podívat na trénink vzpěračů. Velmi mě to nadchlo, 
a tak jsme začali trénovat. Po pár měsících tréninků jsem byl i na závodech, 
ale po nějaké době se vyskytly určité zdravotní problémy, které nebyly nijak 
závažné a mohou se vyskytnout i při jiném sportu, jenže jsem dostal takový 
ten dětský strach, a tak jsem vzpírání nechal. 

Kolem mých čtrnáctých narozenin jsem začal chodit aspoň do posilovny, 
což mě moc bavilo a hodně mě to naplňovalo. Trénoval jsem v posilovně 
každý den asi rok, když pak jednou za mnou přišel právě Čestmír Sekanina 
a zeptal se mě, jestli bych zase nechtěl začít vzpírat, že potřebují jednoho 
do týmu. Hned v ten den jsme začali trénovat, protože soutěž, na kterou 
mě potřebovali, byla již za měsíc. Bylo to druhé kolo ligy juniorů do 20 let 
družstev, které se konalo v Boskovicích. 

V roce 2014 se nám nakonec podařilo v této soutěži zvítězit a spolu s Pet-
rem Marečkem, Miroslavem Parolkem, Ondřejem Hovjackým, Lukášem 
Liškou a Janem Dvořákem získat poprvé v historii titul Mistra ČR juniorů 
pro Boskovice! Byli jsme na soutěži i na Slovensku, kde se soutěžilo jak 
v jednotlivcích, tak ve družstvu. Na konec sezóny 2014 byla v Boskovicích 
pořádána již tradiční Mezinárodní velká cena O pohár starosty města Bosko-
vice, který si nakonec odvezli na Slovensko TJ Krásno nad Kysucou. Naše 
TJ SOUZ Boskovice „A“ byli druzí a na třetím místě TJ SOUZ Boskovice 
„B“. Rok 2014 pro nás byl úspěšný a příští rok bychom chtěli obhájit titul 
Mistra ČR.   Tomáš Procházka, Gymnázium Boskovice, 1.C

S  Z



A   : Jezero Lake 
Powell aneb Kam se hrabe Grand Canyon!
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Peníze 
INZERCE

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
A SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR

Místo výkonu práce: Velké Opatovice a Svitavy

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

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

Termín nástupu: 1. 4. 2015 nebo dle dohody

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

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

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

INZERCE

Prvosenka
Primula acaulis

 kv. 9 cm, mix barev

LED žárovka STAR Classic A
výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů, 
životnost cca 15 000 hod.,  
náhrada 60 W žárovky

ŠIROKÝ VÝBĚR  
DALŠÍCH PRIMULÍ

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, 
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí 
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, 
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, 
dekor: buk, bal. 3,234 m2,  
uvedené foto je pouze ilustrační

6 mm

Baterie Titania Neon umyvadlová

449,-
umyv. s výpustí

599,-
sprchová

599,-
vanová

639,-

Bílé lakované  
interiérové 
dveře
šířka:  
60, 70, 80, 90 cm,  
výška 197 cm,  
levé/ pravé

plné

725,-
2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

Regál Smarty
4 police,  
138 x 70 x 30 cm, 
pozink, nosnost 
police 50 kg  
při rovnoměrném 
zatížení

Koupelnový  
nábytek Carla 75
š 75 x v 206 x h 48 cm,  
provedení: MDF,  
dvířka bílý lak  
ve vysokém lesku,  
vč. umyvadla,  
zrcadlo se dvěmi 
halogenovými světly, 
vypínačem a zásuvkou, 
bez baterie

189,- !

289,- !3.990,- !

od 

449,- !

od 

725,- !

kg

20,- !
m2

98,- !
13,- !

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO

Letěl nebo neletěl? To jste měli 
hádat od minulého pokračování. 

Ale popořádku. Jak jsem zmí-
nil již minule, do našeho cílového 
města Page v Arizoně jsme dojeli 
až za tmy, takže na prohlídku za 
denního světla byl čas až druhý 
den. To ale jen pro ty, kteří neměli 
zaplacený let a měli po snídani asi 
dvě hodiny volno. Kdo chtěl, mohl 
s průvodcem pěšky vyrazit k oblí-
benému turis  ckému cíli nedale-
ko pod hrází – k ostrému záhybu 
v kaňonu - Podkově.

Městečko Page vzniklo v roce 
1957 díky stavbě přehrady v Glen 
Canyonu nazvané Glan Dam. 
Sloužilo k ubytování všech děl-
níků a obslužného personálu. 
Skořepinová přehrada Glen Dam 
vznikla umělým zatopením kaňo-
nů poblíž řeky Colorado a stavba 
trvala od roku 1956 do roku 1966. 
Účelem výstavby byla akumulace 
vody v období dešťů, minimaliza-
ce záplav a pouštění vody do řeky 
během sucha. Samozřejmě také 
produkce elektrické energie. 

Napouštění jezera nad přehrad-
ní hrází trvalo 17 let a zatopením 
vzniklo jezero Lake Powell. Pojme-
nováno bylo po americkém veterá-
novi Johnu Wessleym Powellowi, 
který v roce 1866 jako první proplul 

řeku Colorado v oblas   Grand Ca-
nyonu. Délka jezera Lake Powell je 
necelých 300 km a v nejširší čás   je 
široké 40 km. Obvod jezera je více 
než 2 000 km.

Náš hotel ležel na okraji města 
a bylo od něj vidět na přehradní 
hráz. V městečku je malé le  ště, 
ze kterého můžete odstartovat na 
vyhlídkový let nad jezerem. A prá-
vě ten jsem měl zaplacený a po 
zkušenos   z Grand Canyonu jsem 
se s ním již v duchu loučil. Nakonec 

to ale dopadlo tak, že další cestu 
autem z Grand Canyonu do Page 
jsem absolvoval v pohodě a svůj let 
prodal našemu průvodci kolega ze 
zájezdu, který měl na let nad Grand 
Canyonem ještě větší zážitek, než 
já.

Ráno jsem se tedy pořádně 
nasnídal, od hodné paní z naší 
výpravy obdržel další Kinedryl a 
spolu s dalšími „letci“ se vydal na 
le  ště. Cesta trvala asi 5 minut. 
Městečko Page je opravdu malé 
a le  ště bylo za posledními dom-
ky. Startovali jsme v 8.00 hodin 
a počasí bylo tentokrát příznivé 
– nefoukalo. Nás letělo pět a do 
celkového počtu osmi nás doplnila 
ještě německá rodina – rodiče se 
synem. Ten se usadil vedle pilota a 
my jsme měli pro sebe každý svoje 
sedadlo. 

Ještě v le  štní hale náš průvodce 
vysvětlil pilotovi můj včerejší záži-
tek z letu nad Grand Canyonem 
a požádal ho o šetrné zacházení. 
Velice sympa  cký pilot ve střed-
ním věku mně dokonale uklidnil, 
když řekl: „Víte, mně se také dělá 

špatně, když letadlo háže.“ Od toho 
okamžiku jsem věděl, že to bude 
v pohodě.

Po startu s námi pilot naletěl 
nad hráz přehrady a potom s námi 
již pokračoval nad samotným jeze-
rem Lake Powell. Tím, jak nám 
slunce postupně nasvětlovalo jed-
notlivé kaňony, laguny a mariny, 
měnila se barva vody z modré na 
zelenou a barvu měnily i pobřežní 
rudé skály, které se z výšky až tak 
rudé nezdály, spíše světlé a do urči-
té výšky od hladiny bílé. Největší 
atrakcí měl být Rainbow Bridge – 
obrovský skalní oblouk, něco jako 
naše „Pravčická brána“. Když nás 
na něho pilot upozorňuje, vidíme 
dole pod námi v kaňonu cosi malé-
ho. Když pilotovi oznámíme, že 
jsme si to tedy představovali větší, 
když s  m nadělají takový humbuk, 
nabízí nám, že s námi ten oblouk 
prole  . To okamžitě s díky odmítá-
me, zase nemusíme mít všechno.

Let probíhá naprosto klidně, v 
pohodě fo  m i fi lmuji a musím při-
znat, že si tento let vychutnávám 
mnohem lépe, než ten včerejší 

nad Grand Caynonem. A také se 
mně to mnohem více líbí. Přece 
jen ráno jsou pozorovací podmín-
ky mnohem lepší a to co vidíme, 
není tak hluboko pod námi, jako v 
Grand Canyonu. Vidíme nespočet 
záhybů, zátok s nádherně zabar-
venou vodou a závidíme těm, kteří 
se po vodní hladině prohánějí na 
motorovém člunu a mohou kdeko-
liv zakotvit a vychutnávat si napro-
stou samotu v nádherné přírodní 
scenérii. 

Hodinový let trval nakonec asi 
třicet minut čistého času, ale bylo 
to fantas  cké. Možná proto, že 
nečekané. Asi to máte stejně, jako 
já. Grand Canyon je všeobecně 
známá věc, člověk o ní hodně slyší 
a vytváří si určitou představu, jak to 
asi vypadá - vzpomeňte si na mě u 
Niagárských vodopádů. A s Grand 
Canyonem jsem to měl podobné – 
velké očekávání nebylo tak docela 
naplněno, navíc ještě s nega  vním 
zážitkem. Napro   tomu o jezeru 
Lake Powell jsem nikdy neslyšel, 
nevěděl jsem, co mám očekávat. 
A o to to bylo silnější a působivější. 
Prostě nádhera. 

Po návratu z le  ště popadnout 
kufry, naložit do auta a vyrážíme 
na dalekou cestu. Ještě před  m 
ale máme tři zastávky. Parkujeme 
na vyhlídkovém místě pod hrází a 
prohlížíme si nádherný rudý kaňon 
s meandry řeky Colorado. Školní 
třídy by sem mohly jezdit na výuku 
geologie.

Další zastávka je přímo na hrázi 
přehrady Glan Dam. Uvnitř v náv-
štěvnickém centru se seznamu-
jeme s historií stavby, dozvídáme 
se, že nejvyšší přehradou v USA 
je Orovile Dam v Kalifornii (výška 
hráze 770 stop, ta má ale sypanou 
hráz), následuje ji přehrada Hoover 
(Arizona/Nevada), která zásobuje 
vodou Las Vegas a znáte ji možná 
z jedné z bondovek, s výškou beto-

nové hráze 726 stop. Další přehra-
dou je Dworshak Dam (Idaho, 717 
stop) a potom již Glan Dam s výš-
kou hráze 710 stop. Před hrází pře-
klenuje kaňon originální ocelový 
most ukotvený do stěn kaňonu.

Poslední zastávka je na kopci, 
odkud je nádherný pohled na jeze-
ro těsně za přehradní hrází. V měs-
tečku Page by se asi dala strávit 
minimálně týdenní dovolená. A 
určitě by kromě letu nad jezerem 
bylo hlavní náplní ježdění na moto-
rovém člunu po zátokách jezera 
Lake Powell.

Byl to teprve začátek dne, kdy 
jsme viděli ještě mnohá další pře-
kvapení. Přesto si ale na závěr 
dovolím říct: Bylo to nečekané a 
krásné! Nebo raději - Nečekaně 
krásné? 

Určitě navš  vte fotogalerii na 
www.zrcadlo.net, vše se prostě 
slovy popsat nedá. 

 Text a foto Jaroslav Parma
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Blansko - Blansko 
si letos a příští rok 
připomene několik 
významných výročí 
z historie města. Žád-
nou velkou, jednorá-
zovou oslavu ale rad-
nice nechystá. S odka-
zy na kulatá jubilea 
se obyvatelé budou 
setkávat průběžně. 
„Město Blansko pořá-
dá každý rok spoustu zajímavých 
akcí a v rámci výročí budou tyto 
akce rozšířeny,“ říká v rozhovoru 
pro Zrcadlo blanenský místosta-
rosta Jiří Crha (ODS).

Která výročí bude vlastně 
město slavit letos a příští rok?

V roce 2015 a 2016 se budou 
slavit tři výročí, respektive čtyři, 
pokud započítáme také padesáti-
letou spolupráci se Scandianem. 
V roce 2015 to je 110. výročí 
povýšení Blanska na město, dále 
dvousté výročí úmrtí Karoliny 
Meineke. V roce 2016 to bude 880. 
let od první zmínky o Blansku. 

Jakým způsobem si budete 
připomínat 110. výročí povýše-
ní Blanska na město?

Nebude to jedna jednorázo-
vá akce, ale bude to celoroční 

slavení, když to tak 
řeknu. Město Blan-
sko pořádá každý rok 
spoustu zajímavých 
akcí a v rámci výročí 
budou tyto akce roz-
šířeny. Ponesou se 
v duchu toho výročí.

Jak se akce rozší-
ří? Časově, že budou 
trvat déle nebo svou 

náplní?
Rozšíří se spíš svým obsa-

hem. Jednak se snažíme získávat 
fi nanční prostředky z dotačních 
titulů a případně jsou povýšeny 
v rozpočtu města, takže programy 
budou velkolepější. Některé akce 
ale budou zcela nové. Například u 
vítání svatého Martina bude kla-
den důraz na to, aby se zahraniční 
partneři účastnili v plné síle. Je 
to naše hlavní akce roku a bude 
nově rozšířena o sobotní pro-
gram v centru města na Wanklově 
náměstí. Bude to takový gastro-
nomický den s ochutnávkami jí-
del, nápojů a podobně.

Když se slavilo sté výročí 
povýšení na město, tak Blansko 
zažilo jednu velkou akci, přijel 

i prezident Václav Klaus... neu-
važovali jste o něčem podobném 
i tentokrát?

O tom jsme samozřejmě také 
uvažovali, ale nakonec jsme se 
rozhodli, že bude lepší, aby osla-
vy zapadly do akcí, které pořá-
dáme, a které už si našly místo u 
občanů nejen Blanska ale i jeho 
okolí. Historický jarmark nebo 
Vítání svatého Martina už jsou 
natolik známé, že se nám zdálo 
vhodnější výročí připomínat při 
jejich průběhu.

Kromě těchto a dalších akcí, 
jak poznají obyvatelé, že se 
něco slaví?

Vydali jsme také tematicky 
založený kalendář 
k výročí. Letos je 
věnován Karolině 
Meineke. Kalendář 
vydáme i příští rok. 
Jeho téma ještě není 
stanoveno. Budou to 
i výroční pohledni-
ce, pamětní razítko, 
vytvořili jsme také 
loga, která budou 
výročí připomí-
nat, a se kterými se 
budou lidé v průbě-
hu roku setkávat.

Slavíte padesát 

let partnerství s italským Scan-
dianem, je to nejstarší partner-
ství Blanska. Jak si toto výročí 
připomenete?

Oslavy tohoto výročí začaly 
už loni na podzim. Letos budou 
pokračovat v Itálii i v Blansku. 
V březnu pojede do Itálie delega-
ce z Blanska, která bude docela 
početná. Představí se tam naše 
kulturní soubory, možná i dechov-
ka a další. V září pak budou osla-
vy pokračovat v Blansku, kdy 
zase přijedou Italové k nám. Pro-
gram se zatím tvoří, ale určitě to 
může být třeba výstava o padesá-
tiletém partnerství nebo sportovní 
a kulturní akce. 

Blansko čekají dva roky 
oslav kulatých výročí

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

INZERCE

27. 1. nás navždy opustil náš přítel, kolega a skvělý kamarád Jaromír 
Fiala. Bude nám hodně chybět. Při vzpomínce na něj si uvědomuji, že 
není pravda, že každý je nahraditelný. Tím se jen utěšují lidé průměrní. 
A Jaromír Fiala nebyl průměrným člověkem. Jeho ztráta nemůže být 
ničím a nikým nahrazena.

Jan Werich kdysi řekl, že někteří lidé by tady mohli být ještě 250 let 
a pořád by měli co říct. A naopak je na světě mnoho lidí, kteří tady už 
třistapadesát let nemuseli být. Jaromír jistě patřil k té první skupině, 
o to víc nás jeho ztráta bolí.
Člověk si ve svém životě vědomě či mimoděk z tisíců poznaných 

lidí vybírá vzory. Jaromír takovým vzorem (alespoň pro mne) byl, a to 
v rovině lidské i profesní. Patřil k těm nemnoha lidem, kteří zásad-
ním způsobem ovlivnili a určovali můj život. A za to mu budu navždy 
vděčný.

Jaromíre, děkuji Ti za to, že jsem měl tu čest Tě poznat.
Děkuji Ti za Tvoje životní zkušenosti, které jsi nám mladším nepří-

mo předával.
Děkuji Ti za skvělé hodiny biologie a hudební výchovy na gymná-

ziu.
Děkuji Ti za mnoho návštěv, jimiž jsme jeden druhého poctili.
Děkuji Ti za desítky a stovky hodin, které jsme strávili debatami nad 

hudbou, kterou jsme oba milovali.
Děkuji Ti za Tvoji hru na kytaru a Tvůj zpěv, které jsem tak rád 

poslouchal.
Děkuji Ti za Tvoji lidskost.
Děkuji Ti za to, že jsi byl.
Dnes někdo k Tvému parte a Tvé fotografi i přišpendlil jeden vzkaz, 

evidentně psaný dětskou rukou: „Anděl se vrátil do nebe.“ Sám bych 
to nevystihl lépe.

Přeji Ti tedy, ať se Ti v tom nebi dobře daří a pozdravuj tu nebeskou 
rockovou kapelu, se kterou si již jistě brnkáš na kytaru.

Jaromíre, loučím se s Tebou jménem všech, kteří Tě měli rádi a váži-
li si Tě.  Navždy Tvůj Petr Buchal

Z  J  F

Gymnázium Boskovice se smutkem ozna-
muje, že dne 27. 1. 2015 podlehl boji s těžkou 
nemocí jeho dlouholetý pedagog a bývalý ředi-
tel školy Ing. Jaromír Fiala.

Na gymnázium nastoupil v roce 1990 po ukon-
čení studia na Vysoké škole zemědělské v Brně 
jako vyučující biologie. V roce 1993 začal vytvá-
řet projekt Biosphera, který studentům dodnes 

pomáhá při výuce botaniky, zoologie, ekologie a genetiky. Od 
roku 2000 pracoval jako vedoucí přírodovědné komise a vyko-
nával rovněž funkci výchovného poradce. Vytvořil interaktivní 
učebnice pro multimediální výuku biologie na gymnáziu. Od roku 
2008 spolupracoval s Mendelovým muzeem Masarykovy univer-
zity v Brně. V roce 2010 se stal ředitelem školy.

Na milého kolegu a oblíbeného učitele nikdy nezapomeneme. 
 Gymnázium Boskovice

15. února 1905 povýšil císař Fran  šek • 
Josef I. Blansko na město

v lednu roku 1815 na blanenském zámku • 
zemřela Karolina Meineke, šlech  čna, 
která se mohla stát anglickou královnou

z roku 1136 pochází první písemná zmínka • 
o Blansku, obsahuje ji Letopis kanovníka 
Vyšehradského

rok 1964 Blansko podepsalo smlouvu • 
o partnerství s italským městem Scandi-
ano

Křtiny - Za účasti ředitele 
Moravské zemské knihovny Brno 
Tomáše Kubíčka bylo ve středu 
28. ledna slavnostně otevřeno ve 
Křtinách nové středisko pro kni-
hovníky. 

„Středisko nahrazuje z části 
službu, která byla do roku 2013 
v Blansku a nyní chyběla. Tuto 
službu pro knihovníky poskytuje 
Moravská zemská knihovna pro 
svůj pověřený obvod, tedy Bla-
nensko i Boskovicko. V tomto 
regionu od letošního roku budou 
působit tři střediska. Velké v Bos-
kovicích, druhé bylo otevřeno 
loni v listopadu v Ráječku a třetí 
je to ve Křtinách,“ uvedla pra-
covnice MZK Helena Jalová, kte-
rá má neprofesionální knihovny 
našeho regionu na starosti. 

„Loni ukončilo působnost 
středisko v Blansku z důvo-
du vypovězení prostor. Hledali 
jsme způsob, jak výměnné kniž-
ní fondy přiblížit knihovníkům, 
aby nemuseli knihy dovážet až 
z Boskovic. Podařilo se to díky 
spolupráci s vedením městyse 
Křtiny,“ uvedla Helena Jalová. 
Stávající výměnný knižní fond 
má momentálně 40 000 titulů. 
Jsou to převážně novinky, které 
putují mezi knihovnami, aby k 
nim měl přístup co nejširší okruh 
čtenářů. Na Blanensku a Bosko-
vicku je celkem 135 knihoven, 
které mohou celý tento výměnný 
fond využívat.

„Když jsme vystupovali z 
auta, právě šla kolem maminka 
se dvěma dětmi. A děti se ptaly: 
Mami, půjdeme do knihovny? A 

Ve Křtinách otevřeli zbrusu 
nové středisko pro knihovníky

maminka odpověděla: Dneska 
ne. Nejdřív jsem si řekl, že je to 
škoda. A pak jsem si uvědomil, 
jak je to krásné. Děti věděly, že 
ve Křtinách knihovna je, a že do 
ní zřejmě chodí často, protože 
maminka v podstatě řekla: Půjde-
me příště,“ popsal svůj příjezd 
do Křtin ředitel Moravské zem-
ské knihovny Tomáš Kubíček, 

který poděkoval Heleně Jalové 
za to, jak se úkolu zřídit středis-
ko zhostila, poděkoval i staros-
tovi Křtin Františku Novotnému 
za to, že městys nabídl pro stře-
disko zrekonstruované prostory 
přímo na úřadě. Malé slavnosti 
se zúčastnila i řada knihovnic a 
knihovníků z okolních obcí, pře-
devším jim a samozřejmě jejich 

čtenářům, je středisko, které 
povede Marie Slaničková, urče-
no. 

Hosté navštívili i prosto-
ry křtinské knihovny a tam se 
naskytla příležitost poděkovat 
Stanislavu Kubešovi, který se 
o křtinskou knihovnu staral 
dlouhých dvacet let a v této práci 
stále pokračuje.  (ama)

Ocenění. Otevření nového knihovnického střediska ve Kř  nách bylo i příležitos   poděkovat Stanislavu 
Kubešovi na dvace  letou starost o místní knihovnu. Dárek mu předal ředitel Moravské zemské knihovny 
Tomáš Kubíček.  Foto Marta Antonínová

Boskovice - Dalším městem, 
odkud zmizí hrací automaty a 
terminály, budou Boskovice. 
Úplný zákaz hazardu by tam měl 
platit od příštího roku. Vyhlášku 
zastupitelé schválí letos na pod-
zim.

Zákaz nebo výrazné omezení 
hazardu měly strany současné 
radniční koalice ve volebním pro-
gramu. Konec výherních automa-
tů a videoloterijních terminálů ve 
městě teď už obsahuje také nové 
programové prohlášení rady.

„Vyhlášku připravíme na 
zářijové jednání zastupitelstva. 
Zákaz hazardu by tak začal pla-
tit od prvního ledna roku 2016,“ 
upřesnila boskovická starostka 
Hana Nedomová (ČSSD).

Rozpočet města kvůli zákazu 
přijde každý rok o asi osm milio-
nů korun. O příjmy přijdou i pro-
vozovatelé heren, barů a restau-
rací, pro které hazard představuje 
zajímavý příjem.

„Jsme si vědomi, že to ovlivní 
podnikatelskou sféru. V jiných 

městech ale už zákaz hazardu 
platí, tak předpokládáme, že 
ani v Boskovicích nenastanou 
problémy,“ podotkla starostka.

Boskovice se stanou druhým 
městem v okrese, odkud zmizí 
automaty a videoterminály. Jako 
první hazard v listopadu 2013 
úplně zakázalo Blansko. Ke kon-
ci loňského roku navíc vedení 
Jihomoravského kraje vyzvalo 
nově zvolená zastupitelstva měst 
a obcí, aby automaty zakázala 
nebo výrazně omezila.  (moj)

Boskovice od příštího roku 
úplně zakážou hazard VYSOČANY - Vysočany 

snížily náklady za vytápění obec-
ních budov. Radnice zateplila kul-
turní dům, obecní úřad a základní 
a mateřskou školu. Předpokládané 
úspory se pohybují kolem třiceti 
procent. 

BLANSKO - Blanenská radni-
ce letos nechá upravit prostor před 
fotbalovým stadionem v Údolní 
ulici. Příjezdová cesta dostane 
asfaltový povrch a nová bude také 
vstupní brána. Součástí projektu 
jsou i parkovací plochy v areálu 
a výměna sloupů veřejného osvět-
lení. Práce začnou na jaře a přijdou 
na asi osm set tisíc korun.  (moj)

K
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Letovičtí budou na webu 
zveřejňovat zápisy z rady

INZERCE

R  H

Letovice - Vedení letovické 
radnice se rozhodlo učinit další 
krok k průhlednějšímu fungová-
ní úřadu. Již nyní zveřejňují na 
webových stránkách města usne-
sení zastupitelů, jejich materiá-
ly a zvukový záznam z jednání 
zastupitelstva. Nově přibudou 
také zápisy z jednání rady města.

„Chceme, abychom byli 
 otevření pro veřejnost. Zabývali 
jsme se tím, jak se bude zacházet 
s dokumenty z rady města. Nako-
nec se radní rozhodli, že budeme 

na internetových stránkách měs-
ta zveřejňovat zápis z jednání 
rady. Ten se ale na webu objeví 
až po odstranění všech zákonem 
chráněných údajů,“ popsal leto-
vický starosta Vladimír Stejskal 
(ODS).

Kvůli ochraně osobních dat ve 
zveřejňovaných dokumentech si 
Letovičtí pořídí speciální program 
za bezmála třicet tisíc korun. Ten 
bude umět nejen pracovat s cit-
livými daty, ale také podle dané 
šablony připravovat podklady pro 
jednání radních i zastupitelů. 

„Program dělá přípravu zastu-

pitelstva a rady. V prosince a led-
nu jsme zkoušeli jeho demoverzi a 
jsme spokojení. Díky jeho použití 
se také zrychlí práce zastupitelů. 
Program umí mimo jiné data, kte-
rá by se neměla zveřejnit, ozna-
čit a podle druhu zveřejnění je 
začernit nebo nechat viditelná,“ 
uvedl letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta (ČSSD).

Vedení letovické radnice vyna-
kládá kvůli „zprůhlednění“ svého 
počínání desítky tisíc korun roč-
ně. Už nyní si mohou obyvatelé 
města na jeho webových strán-
kách najít zápisy ze zastupitelstev, 

materiály, které mají zastupitelé 
k dispozici i zvukový záznam 
z aktuálního zastupitelstva.

„K zaznamenávání jednání 
zastupitelů si pronajímáme kom-
pletní zařízení včetně obsluhy. 
Ročně to vyjde na zhruba sto tisíc 
korun. Pro úpravu zvukového 
záznamu jednání jsme si navíc 
museli za zhruba osm tisíc korun 
pořídit další program, který umí 
citlivé údaje takzvaně vypípat,“ 
doplnil Jiří Palbuchta s tím, že 
vedení města do budoucna uvažu-
je o koupi zařízení a jeho provo-
zování pracovníky města.

Letovice - Fakulta stavební 
ČVUT v Praze pořádá každoroč-
ně pro studenty středních škol se 
zaměřením na stavebnictví celo-
státní soutěž Hala roku Junior. 
Letos se uskutečnil již devátý 
ročník a soutěžní družstvo z leto-
vické Masarykovy střední školy 
se opět neztratilo. V konkurenci 
čtyřiceti týmů obsadili Marek 
Čech, Ladislav Schulz a Jakub 
Matušů výborné třetí místo.

„V letošním roce měla soutěž 
dvě části. V první se zkoušelo, jak 
velkou zátěž unese předem připra-
vený model, který si studenti vyro-
bili dopředu a přivezli na soutěž. 
Jedná se o model zhotovený podle 
předem daných pravidel z latěk a 
špejlí. Vítězem se stane ten, jehož 
stavba dosáhne nejlepšího poměru 
mezi vlastní hmotností a nosnos-
tí,“ uvedl učitel Masarykovy školy 
práce Jan Pořízek.

Jak doplnil, modely se zkouší 
až do jejich úplné destrukce. To 
znamená, že se tak dlouho zatěžu-
jí, až se zřítí. 

Studenti letovické Masarykovy střední 
školy uspěli v soutěži Hala roku Junior

 3x foto archiv školy 3x foto archiv školy

Díky projektu Zdravě a bezpečně v Jiho-
moravském kraji přijeli v pátek 23. ledna 
do Masarykovy školy práce v Letovicích 
instruktoři sportovních aktivit z Pohořelic 
u Brna. Zavítali k nám představit dvě nové 
zájmové aktivity: Kin – Ball a Frisbee Ulti-
mate. Cílem projektu je připoutat pozornost 
žáků a pedagogů k tématu zdravého, aktivní-
ho životního stylu.

První lekce se účastnily třídy NSV1, 
NSV2, N3 + někteří členové Ekotýmu. Úvo-
dem první dvouhodinovky nás instruktor 
Lukáš seznámil se základními pravidly hry. 
Kin-Ball je nová míčová hra, která vyšla ze 
sportovních potřeb dnešní doby. Je poměrně 
fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý 
trénink, abychom si zábavu ze hry užili. Ve 
hře se rozvíjí orientace v prostoru a strategic-
ké uvažování. Jakmile jsme začali hrát, bylo 
těžké skončit. Nás všechny hra nadchla a 
jsme rádi, že tento míč o průměru 1,2 m naše 
škola vlastní. Takže i v dalších hodinách tělocviku 
nebo zájmového kroužku se do hry opět pustíme.

Druhé lekce se účastnila třída TZ1, do počtu je 
doplnili žáci z N3 a část Ekotýmu. Hru Frisbee Ulti-
mate vedla instruktorka Lenka, která je reprezen-
tantkou ČR ve Frisbee Ultimate. Jelikož se této hře 
věnuje profesionálně, vysvětlila nám nejen základy, 
ale ukázala nám i různé fi nty, které se při hře můžou 
hodit. Před začátkem jsme cvičili házení a chytání 
„frisbíčka“. Frisbee Ultimate je velmi atraktivní 

sport kombinující různé atletické dovednosti. Zahr-
nuje v sobě prvky basketbalu, fotbalu a amerického 
fotbalu. Je to výborná kolektivní hra. Snad se nám 
poštěstí získat do školního majetku i „frisbíčko“, 
abychom mohli zdokonalovat naši spolupráci ve 
třídním týmu.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, co akci rea-
lizovali, a doufáme, že všichni zúčastnění si to užili 
stejně jako my. 

 Ekotým Masarykovy střední školy Letovice

Kin- Ball, Frisbee Ultimate

Z  
Koncert v Černé Hoře 

potěšil posluchače
Začátek nového roku je vždy obdobím přání všeho nejlepšího a nej-

různějších předsevzetí. V Černé Hoře se navíc pravidelně setkáváme 
v kostele sv. Vavřince při Novoročním koncertu. Koncert pořádá téměř 
dvacet let Základní škola Černá Hora. 

Tuto tradici jsme před léty založili společně se sborem Nota gymná-
zia Boskovice, který u nás vystupuje nejčastěji. Po dobu pořádání kon-
certů se kostelem rozezněly i koledy a vánoční písně dvou folklórních 
souborů Velen a Kohótek. Všichni interpreti vystupují vždy na vysoce 
profesionální úrovni a dodávají celému programu tu pravou slavnostní 
atmosféru. 

Ale ani místní pěvecké soubory nezůstávají v ničem pozadu. Školní 
sbor čítá každoročně přes šedesát malých zpěváků, kteří dávají do zpěvu 
opravdu všechno a chtějí ukázat, jak moc rádi zpívají. Mnohokrát jsme 
též oslovili členy černohorského chrámového sboru, který je právem 
považován za jeden z nejlepších amatérských souborů v širokém okolí. 
Dá se tedy říci, že kulturní dění v našem městysi je bohaté a kulturní 
akce se stávají stále oblíbenějšími. Není též výjimkou, že s naším škol-
ním sborem spolupracují bývalí žáci, anebo si s námi s chutí zazpívají 
paní učitelky, vychovatelky, či rodiče dětí. A my všichni, nejen školou 
povinní, kteří se snažíme pěstovat u dětí lásku ke zpěvu a tradicím, 
věříme, že se naše práce a čas zúročí a že za pár let uvidíme některé 
naše školáky nejen v řadách gymnazistů, kteří u nás před léty začínali, 
ale třeba i na prknech, co znamenají svět. Člověk by měl umět děkovat 
za vše, co ho obohacuje a naplňuje jeho život. Hudba má to zvláštní 
kouzlo lidi spojovat a probouzet v nich příjemné emoce. A proto děku-
jeme všem, kdo bez nároku na odměnu dělají pro druhé něco navíc, jen 
tak, pro radost. Ať je tedy tento rok pro všechny šťastný, spokojený, 
plný usměvavých tváří a ušlechtilých srdcí. Ať harmonicky plyne jako 
krásná píseň, jejíž melodie někdy pomalu stoupá, občas klesá, ale vždy 
dobře skončí. 

ZŠ Černá Hora děkuje černohorské farnosti za možnost uspořádání 
této tradiční novoroční akce.  Za organizátory J. Kubelková

„První model jsme vyráběli 
zhruba tři a půl dne, většinou 
po vyučování. Trochu jsme pří-
pravu podcenili, takže jsme ho 
dokončovali ještě na místě před 
soutěží. Při zatěžování se sice 

neprolomil, ale ztratil stabilitu 
a převrátil se. Lépe jsme dopad-
li se stavbou z lepenky, kterou 
jsme připravovali až na místě. 
Nakonec unesla jednačtyřicet-
krát více než vážila,“ popsal 

jeden ze soutěžících Marek 
Čech. Stavba z lepenky, která 
Letovickým zajistila třetí místo, 
vážila sedm set gramů a unesla 
celkovou zátěž jednatřicet kilo-
gramů.  (hrr)
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HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE 
SKONČILO VÝRAZNĚ V PLUSU

Rok 2014 byl pro 
boskovickou nemoc-
nici úspěšný. Podaři-
lo se dosáhnout klad-
ného hospodářského 
výsledku, provést 
řadu investic i zmo-
dernizovat vybavení. Podrobnosti 
dodává jednatel Nemocnice Bosko-
vice Dan Navrátil, MSc, MBA.

Jak tedy dopadl loňský rok, co se 
týče hospodaření Nemocnice Bos-
kovice?

Hospodaření za loňský rok, po za-
vedení všech konsolidačních opat-
ření, dopadlo nadmíru dobře. Skon-
čili jsme velmi výrazně v plusu. Kon-
krétní čísla zveřejníme až po účetní 
uzávěrce. Kladného výsledku jsme 
dosáhli, protože jsme dokázali na 
jedné straně společně šetřit, a na 
té druhé zlepšit příjmy od pojišťo-
ven. Kombinací všech opatření se 
nám podařilo udělat velmi slušný 
hospodářský výsledek. To vedlo také 
k tomu, že do prosincových výplat 
jsme našim zaměstnancům mohli 
rozdělit poměrně vysoké odměny. 
A to je naším cílem i do budoucna - 
podle výsledků hospodaření odmě-
ňovat zaměstnance, protože se na 
něm podílejí.

Můžete přiblížit investice, které 
jste udělali v uplynulém roce?

V roce 2014 jsme provedli řadu 
menších inves  c, které v součtu 
znamenají velký kus odvedené prá-
ce. Zařídili jsme například čtyři nové 
nadstandardní pokoje na ortopedii 
a chirurgii, přestavěli a zmoderni-
zovali některé pokoje na interním 
oddělení, přestavěli jsme vstup na 
rehabilitaci a šatny pro pacienty, po-
řídili jsme nová lůžka a investovali do 
nových lékařských technologií. Po-
slední akce, jejíž výsledek se projevil 
až v letošním roce, byla přestavba a 
otevření nemocniční lékárny na bos-
kovickém Masarykově náměs  . Ta již 
nyní funguje ve standardním režimu 
a podle ohlasů od lidí se jim líbí.

Stabilizovat se podařilo také perso-
nální obsazení dětského oddělení...

Dětské oddělení byl nejpalčivější 
problém. Podle mého názoru se nám 
podařilo ho obsadit poměrně luxusně 
- primář Michal Klimovič k nám přišel 
z místa primáře ARO v brněnské dět-
ské nemocnici, profesorka Hana Hrst-
ková je vyhlášený odborník v oboru, 
zástupkyně primáře Anna Nečasová je 
jedním z předních odborníků na dět-
skou kardiologii... Dobře zabezpečena 
jsou také ostatní oddělení, takže i tato 
oblast se podařila zkonsolidovat. 

Jaké inves  ce plánujete v letoš-
ním roce?

Už začala poslední etapa zateplení 
budov nemocnice, která se týká spo-
jovacího krčku a jižního křídla. V sou-
časné době probíhá postupná vý-
měna oken. Následně přijde na řadu 
zateplení venkovního pláště. V rámci 
toho, že se mění okna, provádíme 
také rekonstrukci a údržbu jednotli-
vých pokojů. 

Podstatnou akcí, která nás čeká, je 
výstavba klientského centra. Ta začne 
v nejbližších dnech. Stavební práce 
by ale neměli omezit lidi přicházející 
do nemocnice ani její personál. Celá 
část, kde se bude pracovat, bude od-
dělena. S  m souvisí i změny v pří-
chodu do nemocnice. Do ambulancí 
v čás   polikliniky budou lidé moci 
chodit hlavním vstupem, do lůžkové 
čás   se pak bude vstupovat bočním 
vchodem ze dvora. Celá akce by měla 
být hotová do konce března letošní-
ho roku. 

Součás   nového klientského cent-
ra bude mimo jiné centrální příjem. 
Bude tam přijímací kancelář, výpisy 
ze zdravotnické dokumentace, ko-
pírování, informace i pokladna tak, 
aby lidé vyřídili všechno na jednom 
místě. A součás   bude i nemocniční 
kaple.

NOVINKA NA REHABILITAČNÍM 
ODDĚLENÍ - LASERTERAPIE

NEMOCNICE BOSKOVICE

Koncem minulého roku jsme rozší-
řili nabídku fyzikální terapie o nový 
vysokovýkonný LASER IV. třídy. 

Výhodou MLS laserové terapie je 
kombinace dvou vlnových délek, 
jež jsou přesně synchronizovány 
a zaručují průnik léčivého paprsku 
do hloubky až čtyř centimetrů.

Speciální optika sondy nastavu-
je tvar laserového paprsku tak, že 
světlo do tkání proniká homogen-
něji a s vyšším účinkem.

Vysoký špičkový výkon laserové-
ho paprsku (25 W) je řádově mno-
hem vyšší než u běžně používaných 
rehabilitačních laserových přístro-
jů. Tento výkon zaručuje optimál-
ní efektivitu terapie a optimální 
množství zářivého výkonu předané-
ho do tkáně.

MLS laserová terpie je indiková-
na v případech, kdy je třeba od-
stranit:

bolest• 
zánět či otok• 
přepětí• 
podvrtnutí• 
svalové léze• 
otoky• 
výrony• 
bolesti krční páteře• 
bolesti bederní páteře• 
bolesti temporo-mandibulár-• 
ní kloubů
bolesti kloubů….• 

Díky vynikajícím biostimulačním 
účinkům MLS pulzů, je terapie in-
dikovaná též pro stimulaci obnovy 
měkkých tkání, jako jsou pojivové 
tkáně a kůže:

rány• 
popáleniny• 
proleženiny• 
vředy• 
diabetické nohy….• 

Jsme pátým pracovištěm v Jiho-
moravském kraji, které laserovou 
MLS terapii klientům nabízí.

Zájem pacientů o nově nabízenou 
laserovou terapie je velký.

Vysoký výkon MLS terapie umož-
ňuje snížený počet opakování 
a zkrátí dobu aplikace ve srovnání 
s jinými dosud užívanými typy fy-
zikální terapie. I přes krátké zkuše-
nosti s novou terapií musím kon-
statovat, že efekt léčby splnil naše 
očekávání. 

Terapie není hrazena zdravotní-
mi pojišťovnami. Poskytujeme ji na 
základě vyšetření a indikace odbor-
ného ošetřujícího lékaře (rehabili-
tační, ortoped, chirurg, neurolog, 
kožní lékař) za přímou úhradu dle 
aktuálního ceníku nemocnice.

 prim. MUDr. Monika Dvořáčková

CHCETE POMOCI? PŘIJĎTE 
DAROVAT KREV

Transfuzní oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. provádí v rámci 
okresu Blansko odběry krve a plazmy, zpracování odběrů krve, 
vyšetření a expedici krevních přípravků a krevních derivátů vyrobených 
z plazmy.

V minulém roce provedlo transfuzní oddělení 4827 odběrů krve a 
plazmy, z toho 3216 odběrů krve (z toho 1143 odběrů u žen) a 1611 
odběrů plazmaferez (z toho 510 u žen).

Dále v roce 2014 bylo provedeno 55 odběrů autotransfuzí, kdy pacient 
si daruje vlastní krev před operací. Průměrný počet odběrů na 1 dárce za 
rok 2014 je 2,04 odběry.

Naší snahou je modernizovat odběrová zařízení a neustále zvyšovat 
komfort odběrů tak, aby se dárci cí  li co nejpříjemněji. Určitě k tomu 
přispěl nákup nových plazmafere  ckých přístrojů v loňském roce a dále 
zakoupení nových odběrových křesel pro dárce začátkem letošního 
roku.

V současné době bychom chtěli apelovat na všechny ty, kteří se teprve 
rozhodují, že se stanou dárci krve – tedy na prvodárce. Hlavně bychom 
chtěli touto cestou oslovit studenty, kterým je již 18 let a chtějí pomoci. 
Rozšiřte řady těch, kteří pomáhají zachránit životy, staňte se dárci krve! 
V roce 2014 přišlo k odběrům celkem 198 prvodárců, což je méně, 
než předcházející roky (v roce 2013 bylo zaevidováno 222 prvodárců).
Noví, tedy dosud u nás neregistrovaní dárci, mohou přijít k prvnímu 
odběru bez objednání. Odběry prvodárců provádíme každé úterý 
a středu od 7:00 – 9:00 hodin. 

Ostatní dárci krve a plazmy se na odběry objednávají – jak pomocí 
objednávkového systému, tak telefonicky nebo osobně. Dárci akutně 
potřebných krevních skupin mohou být zváni k odběru krve 
prostřednictvím SMS pozvánek. V tomto případě prosíme o Vaši zprávu 
zpět, zda s Vámi můžeme s odběrem počítat. 

 Děkujeme všem dárcům, kteří jsou ochotni přijít a pomoci.

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ PROŠLO 
DÍLČÍ REKONSTRUKCÍ

LÉKÁRNA NEMOCNICE BOSKOVICE 
NOVĚ I NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

 BEZPEČÍ, DŮVĚRA, PÉČE

Ortopedické oddělení prošlo na přelomu roku 2014/2015 dílčí 
rekonstrukcí, která jistě přispěje k zlepšení pobytu klientů na našem 
pracoviš  .

Realizace změn jen částečně ovlivnila provoz oddělení, takže nemusely 
být odkládány plánované operace. Nutno poděkovat jak realizátorům, 
tak zaměstnancům za vstřícnost a pomoc, omluva pak patří pacientům 
za přechodný diskomfort. Součás   úprav bylo vybudování dvou 
nadstandardních pokojů, obměna provozního vybavení, instalace 
nového signalizačního zařízení.

V průběhu roku 2014 jsme použili při implantacích umělých kyčelních 
náhrad komponenty z trabekulárního  tanu, který svoji stavbou imituje 
kostní strukturu. Tento nový materiál umožňuje řešit i těžké artrózní 
nálezy, které vznikají především na kyčelních kloubech po vrozených 
vadách. První zkušenos   jsou velmi dobré a posouvají naše možnos   v 
další opera  vě.  MUDr. Bedřich Kala ml.

V loňském roce jsme v naší lékárně, která je nedílnou součás   
Nemocnice Boskovice s.r.o. vydali léky a léčivé prostředky z 67  síc 
receptů a 5  síc poukazů na ortopedické a zdravotní pomůcky. Na 
volném prodeji jsme obsloužili 48  síc pacientů. Na slevách jsme 
vypla  li 1,6 milionu korun. Každý všední den od 17 do 22 hodin a každý 
víkend a svátek od 8 do 20 hodin sloužíme pohotovostní službu.

Velmi intenzivně sledujeme lékové interakce na předepsaných 
receptech a spoluprací s lékaři se snažíme o jejich maximální eliminaci.

 Našim pacientům nabízíme širokou škálu doplňkového sor  mentu - 
kosme  ku, potřeby pro nastávající i kojící maminky a jejich miminka, 
zdravotní obuv, vložky do bot, bezlepkové potraviny. Toto zboží je 
možno objednat i přes náš e-shop. Novinky v sor  mentu i sezonní 
lékárenská doporučení pravidelně uveřejňujeme na webových stránkách 
nemocnice, stejně tak i slevové prodejní akce či prezentace fi rem.

Ziskem z našeho provozu jsme přispěli k výbornému hospodářskému 
výsledku naší nemocnice v loňském roce.

 Dne 19. 1. 2015 jsme zahájili provoz v  nově zrekonstruovaných 
prostorách lékárny na Masarykově náměs   v Boskovicích. Podstatnou 
součás   rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového vstupu. Interiér 
byl v rekordním čase kompletně zmodernizován a vybaven novým 
nábytkem. Nechybí zde ani koutek pro nejmenší.

V této naší nové lékárně poskytujeme služby v rozsahu a kvalitě, na 
jakou jsou zvyklí zákazníci z  lékárny v areálu nemocnice, samozřejmě 
i snížené doplatky na léky a odborné poradenství, přípravu individuálních 
předpisů, které, jak se zdá, nejsou pro okolní lékárny lukra  vní. 

Otevřením naší nové pobočky bychom rádi přispěli ke zkvalitnění 
a dostupnos   lékárenské péče v našem městě. Jedná se o další krok 
k tomu, aby boskovická nemocnice byla veřejnos   vnímána jako 
přátelská nemocnice pro všechny občany města Boskovic, pro všechny 
naše pacienty a klienty. Zároveň děkujeme všem, kteří naši novou 
lékárnu na náměs   navš  ví a  m podpoří svoji nemocnici.
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středa 4. únorastředa 4. února

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvoříme 
z netradičních materiálů.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Nejzná-
mější jedlé a jedovaté houby a možnos   
pěstování hub v domácích podmínkách, 
přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Sophia-art: Láska a párečky, divadlo.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Večer smyčcového kvarteta, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hodinový manžel.
Boskovice v 19.30 hod. Slídil.

čtvrtek 5. únoračtvrtek 5. února
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.

Blansko – Mateřské centrum Paleček 
v 9.30 hod.: Plavání dě   s rodiči, v 10 
hod.: Mrňouskové, cvičení pro maminky 
s dětmi, v 15.30 hod.: Zpívánky.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak 
předcházet dluhům a případným exeku-
cím, povídání s právničkou.
Blansko – Klub Ulita v 16.30 hod.: Setká-
vání rodičů s dětmi s bubnováním.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Mode-
rované modlitby za město Blansko a jeho 
obyvatele.
Blansko – Divadelní sál Kollárova v 19 
hod.: Inu, nevidno pevninu... / Pavol Seriš, 
Ema Křížová (HOST).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotograf.

pátek 6. únorapátek 6. února
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně v 17 hod.: Plavání 
pro těhotné.

Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 
hod.: Zážitky z klinické smr  .
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Sou-
sedský bál.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Vernisáž prodejní výstavy díla letovického 
fotografa Petra Švancary.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 2. 
Farní ples.
Velké Opatovice – Sokolovna v 12 až 18 
hod.: Okolím Opatovic - Oldův memoriál, 
turis  cký pochod.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Malohanácká stovka, tradiční turis  cký 
pochod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotograf.
Boskovice v 19.30 hod. Jupiter vychází. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Hodinový manžel.

sobota 7. únorasobota 7. února
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T.G.M. v 9 hod.: Dva z jedno-
ho města – Rodinný dese  boj.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: 3. 
Reprezentační ples Ulity.

Boskovice – Tělocvična ZŠ nám. 9. května 
v 9 hod.: Harmonizační cvičení s Dr. Pet-
rem Kolískem.
Doubravice - Pochůzka masek.
Lipovec – Sokolovna v 16 hod.: XI. Košt 
slivovice.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 9. 
obecní ples.
Velké Opatovice – Sokolovna v 6 až 
11 hod.: Opatovské šmajd, turis  cký 
pochod.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 
hod.: Zahrádkářský večírek.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Hobit: Bitva pě   armád. 
(původní znění s  tulky)
Blansko ve 20 hod. Kód Enigmy.
Boskovice v 17 hod. Paddington.
Boskovice v 19.30 hod. Jupiter vychází.

neděle 8. únoraneděle 8. února
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům ve 14 hod.: Dět-
ský karneval.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
WORKSHIP – zpívaná bohoslužba.

Letovice – Kostel sv. Prokopa v 17 hod.: 
Koncert duchovní hudby.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Paddington.
Blansko v 17 hod. Hobit: Bitva pěti armád. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kód Enigmy.
Boskovice v 17 hod. Paddington.
Boskovice v 19.30 hod. Kód Enigmy.

pondělí 9. únorapondělí 9. února
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Kód Enigmy.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.

úterý 10. únoraúterý 10. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Šikul-
ky, valentýnská dílna.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Jan Werich.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. E. A. Poe: Podivný 
experiment.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 3.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 4. 2., 6:00 - 8:30, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00; 

Čtvrtek 5. 2., 6:00 - 10:00, 12:45 - 14:30, 21:00 - 22:00; Pátek 6. 2., 
6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobota 7. 2., 7:30 - 14:30, 
15:30 - 21:00; Neděle 8. 2., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 4. 2., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 17:30 - 21:00; Čtvrtek 5. 

2., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 6. 2., 6:30 - 7:50, 
12:00 - 13:30, 14:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 7. 2., 11:00 - 14:00, 
16:00 - 21:00; Neděle 8. 2., 9:00 - 20:00; Pondělí 9. 2., 18:00 – 20:00; 
Úterý 10. 2., 10:30 – 14:00, 15:00 – 16:00, 18.30 – 21:00.

P   

P  
Prodám palivové dřevo tel.: 

608 065 337.
Koupím les, paseku, pozemek 

v okolí Blanska, Boskovic tel.: 
776 578 209.

Prodám maso z divočáka tel.: 
608 065 337.

Koupím dřevo na topení, na 
pořez, i v lese na stojato. Nabíd-
něte. Tel.: 776 578 209.

Ř  
Prodám za 1 000 Kč., půl 

roku používanou postel dělanou 
na zakázku ve firmě Xyla. Je 
bílé barvy, š. 80, včetně poloho-
vacího roštu a kvalitní matrace. 
Důvodem je prodej bytu. Mobil: 
737 452 965.

Koupím garáž v Blansku na 
Severu. Vážný zájem. Mobil: 737 
452 965.

Hledám hodnotnou sbírku 
zápalkových nálepek, sezových 
etiket, pohlednice a známky 
Japonska tel.: 515 546 163 - večer 
19 - 20 hod. Dík za nabídky.

Prodám chatu se zahrádkou 
v Blansku- Žlíbek.Kontakt: chata-
lenka@email.cz.

Hledám lektora pro výuku ang-

ličtiny - konverzace. Nemusí být 
„učitel“, podmínkou je absolvo-
vaný pobyt v zahraničí. 2 x týdně, 
1 - 2 hodiny. Lokalita Boskovicko. 
Tel.: 603 718 483.

Koupím knihu pro děti, ,,Bir-
libán“, vydanou v roce 1959, za 
cenou, kterou si řeknete. Mobil: 
737 452 965.

Prodám manželskou dřevěnou 
postel - borovice, součástí noční 
stolky, pevný, pružný ortopedický 
rošt, lůžko šířka 180 x 200 cen-
timetrů. Velice pěkná, zachova-
lá. Cena komplet 5 000 Kč. Tel.: 
725 719 917.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Z  

Boskovice - V sobotu přivítaly 
ligové volejbalové kadetky Miner-
vy Boskovice ve své hale celek 
Nového Jičína.

Boskovice - Nový Jičín 3:0 (14, 
8, 13) a 3:0 (7, 11, 23).

V exhibici proměnila boskovic-
ká děvčata tato dvě utkání. Dra-
matický byl jen třetí set druhého 
zápasu, ale ani v jeho koncovce 

kadetky možné komplikace nepři-
pustily.
1. Vysočina 12 11 1 0 0 36:3 35
2. Boskovice 14 8 0 1 5 28:21 25
3. Junior Brno 12 5 3 0 4 26:20 21
4. Lanškroun 14 6 0 0 8 20:26 18
5. Nový Jičín 14 3 2 0 9 16:32 13
6. Olomouc 14 1 0 5 8 15:39 8

V příštím dvojkole jede tým 
Boskovic 7. února do Brna.  (les)

K   
ATLETIKA

7. 2., 11:15 h Ráječkovská 
desítka.

BASKETBAL
7. 2., 17 h Sokol Boskovice - BK 

Žďár n/Sáz. B. 8. 2., 10 h Sokol 
Boskovice - BC Vysočina B.

HOKEJ
7. 2., 17 h Boskovice - Uherský 

Brod, 18 h Blansko - Uherské Hra-
diště.

KOPANÁ
6. 2., 18 h Boskovice - Tvrdo-

nice. 7. 2., 12 h Boskovice dorost 

- Rájec-Jestřebí, přípravná kopa-
ná. 

STOLNÍ TENIS
7. 2., 14 h KST Blansko B - TJ 

Hustopeče, 8. 2., 10 h KST Blansko 
B - TJ Sokol Lanžhot, 3. liga mužů.

ŠACHY
8. 2., 10 h TJ Sloup - Makka-

bi Boskovice, Sokol Rudice - ŠK 
Kuřim B, KP II.

VOLEJBAL
7. 2., 10 + 13 h TJ Minerva Bos-

kovice - DDM Hippo Kuřim, KP 
juniorek.

Přivezli výhru. Hokejisté Blanska (v bílém) v sobotu vyhráli ve Velkém 
Meziříčí 6:4 a v neúplné tabulce jim patří 6. místo.  Foto Petr Chalupa

Kadetky Boskovic nezaváhaly

Blanensko a Boskovicko - 
Ligové soutěže šachových družstev 
pokračovaly šestým kolem, stejný 
počet kol má odehrána základní 
soutěž blanenského okresu.

2. liga, sk. E - Tým Lipovce 
doma těsně prohrál s béčkem Zlí-
na a na sestupovou desátou příčku 
má náskok už jen dva body.

ŠK GARDE Lipovec - ŠK Zlín 
B 3,5:4,5, David - Roubalík 0:1, 
Kratochvíl - Šenkýř 0,5:0,5, Bělík 
- Svítek 1:0, Kopřiva - Hodovský 
0:1, Sekanina - Slovák 1:0, Handl 
- Svoboda 0:1, Chládek - Balážec 
0,5:0,5, Fojtík - Kocián 0,5:0,5.
1. MS Brno 6 5 1 0 33.5 16
2. Lok. Brno B 6 5 1 0 31.0 16
3. S. Město B 6 4 1 1 25.0 13
4. Postoupky 6 4 0 2 26.5 12
5. Kroměříž B 6 3 1 2 26.5 10
6. Zlín B 6 3 0 3 23.0 9
7. Lipovec 6 2 1 3 24.5 7
8. Ořechov 6 2 1 3 23.0 7
9. Dalešice 6 2 1 3 22.0 7
10. Prušánky 6 1 2 3 22.5 5
11. Hustopeče 6 0 1 5 16.0 1
12. Vinohrady  6 0 0 6 14.5 0

Základní soutěž - V pátém kole 
B - tým Sokola Rovečné udržel 
dosavadní neporazitelnost, Kun-

štát vyhrál v Adamově a udržel 
tříbodový odstup.

Makkabi Boskovice C - ŠK 
Garde Lipovec F 2,5:2,5, Havel - 
Šíbl 0:1, Walletzký - Rimpler 1:0, 
Derňár - Petržela 0,5:0,5, Brda - 
Kovařík 1:0, Petrželová 0:1 w.o.

Spartak Adamov C - ŠK Kun-
štát 1:4, Bednář - Libiš 0,5:0,5, 
Dvořák - Votřel 0,5:0,5, Masáková 
Petra - Záboj 0:1, Sereda - Mikul-
čický 0:1, Kratochvíl - Oliva 0:1.

TJ Sokol Rovečné B - ŠK Gar-
de Lipovec E 4:1, Hájek - Krejčí 
1:0, Čermák - Kratochvíl 0,5:0,5, 
Šutera - Ševčík 0,5:0,5, Dvořák - 
Szymsza 1:0, Daniel 1:0 w.o.

Sokol Vanovice - Sokol Kní-
nice 4:1, Turzo - Probošt 0,5:0,5, 
Hrabal - Růžička 1:0, Audy - Pro-
bošt 0,5:0,5, Klement - Kunc 1:0, 
Čejka - Kunc 1:0.  (les)
1. Rovečné B 5 5 0 0 18.0 15
2. Kunštát 5 4 0 1 17.0 12
3. Vanovice 5 3 1 1  14.5 10
4. Boskovice C 5 1 2 2 11.5 5
5. Adamov C 5 1 1 3 11.0 4
6. Lipovec F 5 1 1 3 10.5 4
7. Lipovec E 5 1 1 3 10.0 4
8. Knínice 5 1 0 4 7.5 3

Šachisté Lipovce doma prohráli

Přerov - V sobotu 25. ledna 
byly v Přerově rozehrány letoš-
ní prvoligové souboje v kolové. 
Mezi sedmi páry má dvojnásob-
né zastoupení oddíl ze Svitávky, 
v barvách SC Svitávka 2 hrají 
David Richtr a Jan Stibor, Pavel 
Richter a Pavel Vitula reprezentují 
MO Svitávka 1.

A hned první turnaj oběma dvo-
jicím vyšel skvěle. Richtr se Stibo-
rem sice nestačili na pár Olomou-
ce, ale to byla jejich jediná porážka 
v turnaji a po úvodním klání jsou 
na prvním místě. Richter a Vitu-
la prohráli v oddílovém souboji, 
body ztratili i remízou s Chras-
tavou. Druhý místo v konečném 
pořadí je ale skvělým odrazovým 
můstek v bojích o extraligu.

Výsledky: Spartak Přerov 1 - 
Milo Olomouc 1 2:2, MO Svitáv-
ka 1 - Start Plzeň 2 7:1, Spartak 
Chrastava 1 - Pankrác Praha 1 
4:2, Přerov 1 - SC Svitávka 2 1:4, 

Olomouc 1 - MO Svitávka 1 1:4, 
Plzeň 2 - Chrastava 1 5:3, Pan-
krác 1 - SC Svitávka 2 2:6, Přerov 
1 - MO Svitávka 1 1:6, Olomouc 
1 - Chrastava 1 3:4, Plzeň 2 - SC 
Svitávka 2 2:8, Přerov 1 - Pankrác 
1 4:7, MO Svitávka 1 - Chrastava 
1 5:5, Olomouc 1 - SC Svitávka 2 
5:3, Plzeň 2 - Pankrác 4:7, Přerov 
1 - Chrastava 1 4:5, MO Svitávka 
1 - SC Svitávka 2 3:8, Olomouc 1 
- Pankrác 1 3:2, Přerov 1 - Plzeň 
2 6:3, Chrastava 1 - SC Svitávka 
2 0:1, MO Svitávka 1 - Pankrác 1 
5:1, Olomouc 1 - Plzeň 2 6:1.
1. SC Svitávka 2  6  5  0  1 30:13  15
2. MO Svitávka 1  6  4  1  1 30:17  13
3. Olomouc 1  6  3  1  2 20:16  10
4. Chrastava 1  6  3  1  2 21:20  10
5. Pankrác 1  6  2  0  4 21:26  6
6. Přerov 1  6  1  1  4  18:27  4
7. Plzeň 2  6  1  0  5 16:37 3

Druhý turnaj hostí 23. května 
Svitávka, třetí 12. září Pankrác 
Praha. Do extraligy postupují prv-
ní dva páry.  (les)

Svitávečtí měli skvělý start

HOKEJ
KLJMZ, 21. kolo: HHK Velké 

Meziříčí - Dynamiters Blansko 
HK 4:6 (1:0, 3:5, 0:1), 21., 32. 
Skácel, 23. Kuběna, 27. Látal, 
33. Kazda, 51. Vystrčil. Uherský 
Ostroh - Boskovice 6:3 (3:2, 1:1, 

2:0), 4. Skácel, 9. Surý Zbyněk, 
23. Skácel.
1. Uh. Ostroh 20 12 3 2 3 114:75 44
2. Kroměříž 19 12 1 0 6 116:67 38
3. Uh. Brod  19 10 2 1 6 87:67 35
4. Šumperk  19 9 3 0 7 93:66 33
5. Vel. Mez.  20 8 0 6 6 81:71 30
6. Blansko  17 9 1 1 6 62:65 30

7. Uničov  19 8 2 1 8 93:88 29
8. Boskovice  18 8 2 0 8 79:74 28
9. Rosice  19 9 0 1 9 56:65 28
10. V. Bíteš  19 6 1 4 8 76:75 24
11. Šternberk  19 6 2 2 9 78:94 24
12. Uh. Hrad.  18 5 3 1 9 78:85 22
13. Uh. Brod B  18 0 0 1 17 43:164 1 

KUŽELKY
1. liga žen, 15. kolo: KK 

Blansko - SKK Náchod 6:2 
(3404:3309). Kalová - Hrdinová 
1:3 (518:589), Musilová - Maje-
rová 3:1 (614:516), Nevřivová 
- Brožková 3:1 (576:554), Ševčí-
ková - Adamů 4:0 (592:547), Daň-
ková - Cvejnová 0:4 (549:582), 
Lahodová - Bezdíčková 2:2 
(555:521).
1. Přerov  14  10  1  3  76,0:36,0 21
2. Slavia Praha  15  9  2  4  78,0:42,0 20
3. Val. Mez.  15  9  1  5  68,0:52,0 19
4. Zlín  15  8  2  5  64,0:56,0 18
5. Zábřeh  15  7  2  6  65,0:55,0 16
6. Blansko  15  8  0  7  59,0:61,0 16
7. Duchcov  14  7  0  7  53,5:58,5 14
8. Náchod  15  7  0  8  62,5:57,5 14
9. K. Praha  15  5  3  7  60,0:60,0 13
10. Č. Třebová  15  5  1  9  49,0:71,0 11
11. Jičín  15  4  1  10  39,0:81,0 9
12. Husovice  15  3  1  11  38,0:82,0 7

2. liga mužů, 15. kolo: 
KK Blansko - KK Vyškov 6:2 
(3430:3350). Flek J. - Varga 3:1 
(573:533), Flek R. - Trávníček 
0,5:3,5 (529:581), Porubský - 
Pevný 2,5:1,5 (613:578), Havíř 

- Rychlovský 3:1 (579:544), Flek 
M. - Procházka 2:2 (577:579), 
Honc - Vejmola 3:1 (559:535).
1. Jihlava  15  14  0  1  99,0:21,0 28
2. Třebíč  15  10  0  5  74,0:46,0 20
3. Vyškov  15  8  2  5  69,0:51,0  18
4. Rosice  15  8  1  6  70,5:49,5 17
5. Blansko  15  8  1  6  62,5:57,5 17
6. Vracov  15  7  1  7  58,5:61,5  15
7. Zábřeh  15  7  0  8  54,0:66,0 14
8. Husovice B  15  6  0  9  54,0:66,0 12
9. H. Benešov  15  5  2  8  49,5:70,5 12
10. Opava  15  5  1  9  45,0:75,0 11
11. Přerov  15  3  2  10  45,0:75,0 8
12. Přemyslovice  15  4  0  11  39,0:81,0 8

3. liga mužů, 15. kolo: KK 
Blansko B - TJ Sokol Mist-
řín 1:7 (3270:3358). Musil - 
Cizler Z. 0:4 (504:594), Hla-
vinka - Blaha 1:3 (597:585), 
Michálek - Cizler J. 1:3 
(551:563), Kolařík - Ingr 2:2 
(500:523), Procházka - Svozil 
1:3 (550:564), Novotný - Polá-
šek 3:1 (568:529).
1. MS Brno B  15  10  1  4  73,0:47,0 21
2. Dubňany  15  9  1  5  68,5:51,5 19
3. Prostějov  15  9  0  6  69,0:51,0 18
4. Kamenice 15  9  0  6  65,0:55,0 18
5. Prušánky  15  8  2  5  65,0:55,0 18
6. Ratíškovice  15  8  1  6  65,5:54,5 17
7. Mistřín  15  7  2  6  61,0:59,0 16
8. Dačice  15  7  1  7  56,0:64,0 15
9. Třebíč  15  6  1  8  55,5:64,5 13
10. Valtice  15  5  0  10  52,0:68,0 10
11. Blansko B  15  4  0  11  44,5:75,5 8
12. Přerov B  15  3  1  11  45,0:75,0 7

Brno - V sobotu 24. ledna se 
v Brně na Základní škole na ul. 
Košínové uskutečnil první letošní 
„velký“ turnaj kategorie ČP 36 ve 
stolním hokeji. Na tomto turnaji 
samozřejmě nemohli chybět ani 
hráči z Boskovic. Nakonec jich 
odcestovala pětice.

Turnaje se zúčastnilo 108 hráčů 
z celé republiky, ale pohár nejcen-
nější zůstal doma zásluhou Mar-
tina Kučery. Druhé místo obsadil 
Martin Vrána (THE Orel Bohu-

nice), třetí skončil Lukáš Tkáč z 
Prahy.

Boskovičtí hráči do elitní desít-
ky nepronikly, ve druhé byli však 
dva – Jakub David obsadil 15. mís-
to, Bohumil Feruga skončil 17.

Solidní body si připsal Domi-
nik Fiala (33. místo). Nejlepšího 
výsledku z boskovických hráčů 
dosáhl Mojmír Stloukal, který byl 
druhý mezi staršími žáky (celkově 
44.). Josef Procházka skončil na 
57. příčce.  (fer)

První body do kvali ikace o MČR

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

www.zrcadlo.net
“Víme, co se u nás děje”
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Boskovice - Okresní sdružení 
České Unie Sportu v okrese Blan-
sko uspořádalo ve středu 28. ledna 
v Zámeckém skleníku v Boskovi-
cích předání cen nejlepším spor-
tovcům okresu Blansko za rok 
2014.

A skutečně bylo z čeho vybírat. 
Vždyť mezi oceněnými byli nejen 
mistři republiky, ale také mistři a 
medailisté světa a Evropy. Nomi-
nace vzešly ze sportovních klubů a 
zástupců okresních médii, koneč-
ný výběr pak byl na Okresním 
sdružení České Unie Sportu.

Ocenění převzali: Jednotlivci 
(abecedně) - Radek Dobiáš (judo), 
Filip Dvořák (atletika), Josef Hru-
bý (kulturistika), Martin Kakáč 
(biketrial), Ivo Koblasa (paralym-
pionik), Václav Kolář (biketrial), 
Petr Mareček (vzpírání), Zuzana 
Musilová (kuželky), Adéla Šafářo-
vá (horská kola), Romana Tomáš-
ková (motocykly). Radek Dobiáš z 
Brťova (1994) – judista BeF Home 
Blansko (třetí místo na mistrovství 
ČR mužů), Filip Dvořák (1997) - 
atlet ASK Blansko (dorostenecký 
mistr Moravy a Slezska v běhu na 
200 m), Josef Hrubý - kulturista 
ASK Blansko (2. místo veteránů 
nad 50 let na MS republiky), Mar-

tinovi Kakáčovi - biketrial Blansko 
(mistr republiky v kategorii Elite, 
druhé místo na MS seniorů, v Itá-
lii a na ME ve Znojmě třetí), Ivo 
Koblasa – cyklista, paralympijský 
reprezentant ČR (vicemistr svě-
ta 2014 a druhý muž svět. poháru 
2014), Václav Kolář - biketrial 
Blansko (mistr světa za rok 2014), 
Petr Mareček - vzpírání Boskovice 

(1. místo na MČR mužů, 2. mís-
to na MČR juniorů 20 - 23 let, 1. 
místo na MČR juniorů do 17ti 
let), Zuzana Musilová - kuželky 
Blansko (účast na MS jednotlivců 
v kategorii U23 v Brně, 2. místo 
družstev juniorek na MS v Brně, 
1. místo ve fi nále MČR v kategorii 
juniorek), Adéla Šafářová - horská 
kola a silniční cyklistika (mistryně 
republiky v horských kolech, vítěz-
ka Českého poháru, mistryně ČR v 
časovce jednotlivkyň, vicemistryně 
v závodu s hromadným startem), 
Romana Tomášková - česká naděje 
v silničních motocyklech, motocy-
klová závodnice PaM Racing Ser-
vis Team (1. místo v Moto 3Alpe 
Adria).

Družstva: Vzpěrači TJ SOUZ 
Boskovice ve složení: Lukáš Liš-
ka (kapitán), Petr Mareček, Miro-
slav Parolek, Ondřej Hovjacký, 
Jan Dvořák a Tomáš Procházka 
(mistři ČR ve fi nále ligy junio-
rů do 20 let - poprvé v historii). 
Běžecká štafeta žákyň ASK Blan-

sko/JAC Brno ve složení Lenka 
Suchá, Zdenka Klinkovská, Edita 
Sklenská, Jana Novotná (mistry-
ně ČR v hale, zaběhly nový čes-
ký rekord). Stolní tenistky ČKD 
Blansko (účastnice prvoligové 
soutěže).

Trenéři: Josef Krupa (ASK 
Blansko, kulturistika, 3 x 3. mís-
to na MČR v různých kategoriích 
dospělých, 7 účastníků soutěží na 
úrovni MČR v kategorii mládeže), 
Čestmír Sekanina (TJ SOUZ Bos-
kovice, vzpírání, trenér mistrů 
ČR juniorů do 20 let, trenér Petra 
Marečka) a Jan Horák (Minerva 
DDM Boskovice, plavání, trenér 
plaveckého kroužku od roku 1972, 
byl u zrodu mnoha sportovních 
úspěchů celé generace plavců).

Rozhodčí: Jaroslav Stloukal 
(kopaná) a Vladimír Švancara 
(stolní tenis).

Osobnosti: Josef Vrba a Jan 
Kužel. Zvláštní cena: Jan Koudel-
ka, Ondřej Paděra a David Bednář 
(malá kopaná - bronz na ME).

V Boskovicích vyhlásili 
sportovce roku 2014

Václav Kolář (vlevo) a Ivo Koblasa.  Foto Lubomír SlezákVáclav Kolář (vlevo) a Ivo Koblasa.  Foto Lubomír Slezák

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

INZERCE

INZERCE

INZERCE

Zuzana Musilová (vlevo) a Romana Tomášková.  Foto L. SlezákZuzana Musilová (vlevo) a Romana Tomášková.  Foto L. Slezák

Fotbalová příprava pokračuje
Blanensko a Boskovicko - Do zahájení jarní části krajských fotbalo-

vých soutěží sice zbývají ještě skoro dva měsíce (o mistrovské body se 
začíná bojovat 22. března), ale fotbalové celky z našeho okresu již hrají 
přípravná utkání.

Už ve čtvrtek hrál v Boskovicích Kunštát s Chlumcem nad Cidlinou, 
v sobotu v Brně ve Sportovním areálu pod Palackého vrchem se utkaly 
v okresním derby týmy Blanska a Ráječka, v Boskovicích bylo zrušeno utká-
ní domácích s celkem Chlumce nad Cidlinou pro malý počet hráčů hostí.

Kunštát - Chlumec 6:1 (3:0), Boček 3, Adámek, Stehlík, Adamec.
Kunštát: Loukota Ivo, Prudil, Šafařík, Řehoř, Adamec, Chloupek Adam, 

Zeman, Preč, Adámek, Bednář Zdeněk, Bednář Karel, Mihola, Boček, 
Doležel, Stehlík. 

Fotbalisté Kunštátu hráli s chutí, gól dostali z penalty. Po zranění se vrací 
Mihola, novou tváří v týmu byl Zeman. Stále mimo hru jsou Martin Hani-
činec a Michal Skoček.

Blansko - Ráječko 6:1 (2:0), 64., 66. a 73. Doležel, 27. Fousek, 35. Trtí-
lek (PK), 66. Jarůšek - 68. Mičko.

Blansko: Juran (41. Švancara) - Gromský, Šplíchal, Fousek, Šíp, Jarůšek, 
Nečas, T. Zouhar, Buchta, Doležel, Trtílek (Chloupek, Keprt).

Ráječko: Bednář - Bartoš, Maška, Kuldan, Neděla, Vavřík, Daněk, Šplí-
chal, Sedlák, Mičko, M. Sehnal.

V zápase hraném na 2 x 40 minut se blanenský trenér Michal Kugler 
musel obejít bez Müllera, Pokorného, D. Keprta, Hansla a Bubeníčka, jako 
střední obránce nastoupil v blanenském týmu Fousek (1992), který poslední 
tři sezóny hrál v Bystrci. Kouč Ráječka Petr Vašíček postrádal zraněného 
Tenoru a dvojici nových hráčů Grice a Dvořáka.

Blansko bylo hned od úvodních minut lepší, v mrazivém počasí lépe 
kombinovalo, ale největší šance v úvodní čtvrthodině se zrodila na druhé 
straně. Po pravé straně unikl Neděla a po jeho ideální přihrávce přestřelil 
Mičko. Ve 28 minutě skóroval důrazný Fousek a o sedm minut později po 
faulu na Šípa proměnil pokutový kop Trtílek.

Ve druhé půli Ráječko převážně bránilo a v prvních dvaceti minutách pře-
devším zásluhou skvěle chytajícího Bednáře neinkasovalo. V 63. minutě ho 
ale překonal Jarůšek, už za minutu zase Doležel. V 66. minutě po přihrávce 
Jarůška zvýšil na 5:0 Doležel.

Ráječko vstřelilo branku v 68. minutě, když se po přesném pasu 
Sehnala trefi l Mičko. Za další čtyři minuty ale Nečasův centr zpracoval 
Doležel, ukončil svůj hattrick a uzavřel konečný stav utkání. (les)

Blansko - Ráječko 6:1.  Foto Lubomír SlezákBlansko - Ráječko 6:1.  Foto Lubomír Slezák

Blansko - Blansko bylo jedním 
z pořadatelů mistrovství Jiho-
moravského kraje v kuželkách. 
V těchto kláních se rozhodovalo 
nejen o titulech, ale také o postupu-
jících na mistrovství České republi-
ky. Nejlépe z nich klání vyšel právě 
blanenský oddíl, který vybojoval 
pět medailí, z toho tři zlaté.

Výsledky: Muži: 1. Klika Milan 
(MS Brno), 615, 2. Ševela Ondřej 
(Dubňany), 609, 3. Kellner Michal 
(MS Brno), 605. Ženy: 1. Wen-
dl Eva (Slovan Rosice), 596, 2. 
Žáčková Jitka (MS Brno), 582, 3. 
Winterová Magda (Slovan Rosice), 
582, 6. Musilová Zuzana (Blansko), 
553. Senioři: 1 Polášek Stanislav 
(Sokol Mistřín), 603, 2. Vymazal 
Zdeněk (Sokol Husovice), 600, 3. 
Dvořák Pavel (Orel Telnice), 579, 
4. Musil Ladislav, 565, 14. Kotlán 
Josef, 538, 17. Novotný Ladislav 
(všichni Blansko), 533. Seniorky: 
1. Konečná Renata (Husovice), 
575, 2. Šindelářová Radka (MS 
Brno), 566, 3. Lahodová Soňa 
(Blansko), 541 - nepostupuje. Juni-
oři: 1. Flek Jakub (Blansko), 571, 2. 
Machálek Jan (Husovice), 571, 3. 
Žižlavský Tomáš (Husovice), 570, 
4. Procházka Martin, 569, 7. Šplí-
chal Jakub (oba Blansko), 545. Juni-

Nejlepší kuželkáře má Blansko
orky: 1. Nevřivová Lucie (Blansko), 
580, 2. Pitronová Ivana (Husovice), 
569, 3. Dosedlová Petra (Rosice), 
569. Dorostenci: 1. Volf Milan 
(Sokol Šanov), 553, 2. Sehnal Petr 
(Blansko), 536, 3. Kopřiva David 
(Vracov), 523. Dorostenky: 1. Petrů 
Eliška (Blansko), 559, 2. Niklová 
Monika (Vracov), 530, 3. Miškeří-
ková Martina (Sokol Mistřín), 525. 
Pořadí dle medailí: 1. KK Blansko 
3 1 1, 2. Husovice 1 3 1, 3. Mor. 
Slavia Brno 1 2 1. Také v pohledu 
do historie se Blansko může chlubit 

nejvyšším ziskem medailí. Průběž-
né pořadí oddílů dle medailí 2003 
- 2015: 1. KK Blansko 31 zlatých, 
23 stříbrných, 20 bronzových, 2. 
KK Mor.Slavia Brno 16 16 13, 3. 3. 
KK Rostex Vyškov 12 13 13.  (les)
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