
šených provozovatelů a udělal jsem 
dobře. Zahájili jsme začátkem října 
Avatarem, nejlepším 3D fi lmem, 
jak si přáli lidé v anketě. Přišlo 120 
diváků. To bylo bezva. Roztáhli 
jsme plátno na šířku třináct metrů 
a zjistili jsme, že 3D efekt, který 
bývá v polovině sálu, u nás fungu-
je i v poslední řadě. To je luxusní, 
párada. Ale přerušit jsme museli, 
zádrhel se objevil, takže dobře za 
ten zkušební provoz.

Co vše se v blanenském kině 
tedy nového pořídilo?

Pořídil se nový dataprojektor 
a všechna potřebná PC technika. 
Kinoserver, který přehrává z hard-
disku fi lmy, satelitní technika, která 
nám umožní v budoucnu po získání 

licence alternativní program, tedy 
přímé přenosy z koncertů, divadel 
a sportovních přenosů. 

Pojďme k avizovanému slav-
nostnímu otevření…

To jsme naplánovali na 25. října 
k příležitosti 90. výročí otevření 
kina. Hrát se bude český 3D fi lm 
V peřině. Přítomna bude herecká 
delegace, čestní hosté.

Herecká delegace?
Víme, kdo určitě přijede, na le-

tácích to ale neuvádíme. Čtenářům 
můžu prozradit, že tady budou Ni-
kol Moravcová a Anna Stropnická, 
o účasti Lucie Bílé spíše sníme, 
Karel Roden bude točit v Americe.
 Pokračování na str. 5
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Ačkoliv zkušební 
provoz znovuotevřeného blanen-
ského kina je již od začátku měsí-
ce v plném proudu, ofi ciální slav-
nostní premiéra se teprve chystá. 
O celém procesu digitalizace 
a všem s tím souvisejícím jsme si 
popovídali s vedoucím kina Pav-
lem Langrem.

Proč jste zvolili nejprve zkušeb-
ní provoz?

Nechal jsem si poradit od zku-

Oslavu kina zpestří příjezd filmové delegace

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Miss Zrcadlo
2011

Rozhovor s vítězkou 
letošního ročníku Lucií 
Kovandovou. 

 Více na str. 3

Derby vyhráli
domácí

Ve vypjatém utkání 
zdolalo Ráječko 1:0 
Rájec-Jestřebí.

 Více na str. 9

Chystají dvě
cyklostezky

Letovice - Hned dvě nové cyk-
lostezky začali připravovat v Le-
tovicích. Jedna má spojit město se 
Zboňkem a druhá se Skrchovem. 
Jedná se o pokračování stávající 
trasy ze Svitávky, která funguje od 
letošního roku. Podle letovického 
starosty Vladimíra Stejskala je 
hojně využívaná a pomáhá zvyšo-
vat návštěvnost města. 

„V případě spojnice Letovic 
a Zboňku už je připravená doku-
mentace a přes zimu bude probí-
hat výkup pozemků. Co se týká 
Skrchova, tam se bude teprve za-
jišťovat vyhledávací studie. Po-
kud nenastanou komplikace, chci 
mít obě cyklostezky hotové do 
poloviny příštího roku,“ upřesnil 
starosta Stejskal.  (hrr)

Letovice - Jaká bude budouc-
nost letovického skanzenu Isarno? 
Odpověď je v tuto chvíli nejasná. 
Poté, co byla ukončena smlouva 
o provozování se Simonou Hruš-
kovou a kvůli nevyrovnaným ma-
jetkovým závazkům se nepodařilo 
najít nového provozovatele, se mi-
lovníkům historie a zábavy možná 
blýská na lepší časy. Do hry se totiž 
vrací původní majitelka, která chce 

s partou nadšenců uvést Isarno zno-
vu do provozu. Věc má ale háček. 
Radnice už rozhodla, že areál musí 
být do konce října uveden do pů-
vodního stavu. 

„Jsme připraveni na jednání, ale 
paní Hrušková musí dodat zpraco-
vaný záměr, jak by mělo všechno 
fungovat, a jak opraví polorozpadlé 
stavby. Jestli napadne v zimě větší 
množství sněhu, tak se řadě z nich 

prolomí střecha. Z města má stále 
příkaz zlikvidovat stavby, na tom 
se zatím nic nezměnilo. Jestli nás 
stihne do konce října přesvědčit 
o svém dalším záměru, tak jsme 
ochotni o tom diskutovat,“ řekl sta-
rosta Letovic Vladimír Stejskal.

Simona Hrušková v současné 
době dává dohromady lidi a připra-
vuje plán na další provoz skanze-
nu. Ten chce předložit letovickým 

radním a zastupitelům. Konkrétní 
podoba však ještě není známá.

„Kdyby se nic nedělo, tak bude 
muset město postupovat soudní 
cestou. To je ale podle mého ná-
zoru krajní řešení, až se takzvaně 
vystřílí všechny možnosti, jak 
Isarno v Letovicích udržet. Byl 
bych rád, kdyby tato turistická 
atrakce zůstala zachovaná,“ dodal 
starosta.  (hrr)

Isarno: Demolice nebo pokračování skanzenu? Na dně propasti Macocha 
našli mrtvolu neznámého muže

Moravský kras - Tělo mrtvého muže našli pracovníci jeskyní v úte-
rý 4. října v ranních hodinách na dně propasti Macocha v Moravském 
krasu. Jedná se pravděpodobně o sebevraha ve věku kolem čtyřiceti až 
pětačtyřiceti let. 

„Oblečený byl do bílé bundy, světlých kalhot a modré kostkované 
košile s krátkým rukávem. Měl kulatý obličej a velmi krátce střižené 
vlasy. Na Horní můstek přišel podle informací policie v pondělí 3. října 
kolem půl třetí odpoledne a pohyboval se tam asi do půl sedmé v pod-
večer,“ přiblížila blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Blansko - Noc z pátku na sobo-
tu 9. října málem skončila tragicky 
pro trojici osob bez domova, které 
dlouhodobě přebývaly ve stanech 
v lese Čertovka u Blanska. Jejich 
dva stany totiž kolem půl druhé 
ráno začaly hořet. Celá trojice 
se naštěstí ihned probudila a všem 
se podařilo včas vyběhnout ven. 
I tak však celé osazenstvo obou sta-

nů (dva muži ve věku dvaačtyřicet 
a čtyřiapadesát let a osmačtyřiceti-
letá žena) utrpělo popáleniny. 

Ještě větší šok je však čekal, 
když se dozvěděli, že jejich lát-
kové příbytky někdo úmyslně po-
lil hořlavinou a zapálil. Případ si 
převzali kriminalisté z jihomorav-
ského krajského ředitelství, kteří 
už několik dní po útoku přišli na 

stopu pachatelům. Jedná se o dva 
mladíky ve věku teprve 23 a 20 let 
z Blanenska. Ve výpovědi uvedli, 
že stany zapálili, protože jim sku-
pinka bezdomovců obsadila oh-
niště. Minulý týden jim policejní 
komisař sdělil obvinění z trestné-
ho činu těžké ublížení na zdraví ve 
stadiu pokusu, za který jim hrozí 
až dvanáct let za mřížemi.  (hrr)

Mladíci zapálili dva stany, ve 
kterých spali bezdomovci

Pavel Šmerda

Hodonín - Na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy se 
uskutečnila ustavující schůze Ko-
mise pro vybudování Památníku 
romského holocaustu v Hodoníně 
u Kunštátu. Členy Komise jsou 
představitelé státní správy, samo-
správy, zástupci Romů, historiků 
a odborné veřejnosti. 

Památník romského holocaustu 
bude vybudován na místě býva-
lého protektorátního cikánského 
tábora, kam byli od srpna 1942 do 
srpna 1943 soustřeďováni romští 
vězni před deportací do koncent-
račního tábora v Osvětimi. Tábo-
rem prošlo celkem 1396 Romů. 

„V rozpočtu ministerstva jsme 
letos na akci uhájili 70 milionů ko-
run. Na vybudování památníku se 
počítá s částkou kolem 40 milionů 
korun, zbylé fi nanční prostředky 

budou využity na následný pro-
voz komplexu. Cílem Památníku 
je vzdělávat a informovat o ho-
locaustu Romů v souvislostech 
s holocaustem Židů a likvidací 
českého národa v období 2. svě-
tové války a poskytnout podrobné 
informace o tomto protektorátním 
cikánském táboře,“ uvedl ministr 
školství Josef Dobeš.

Z areálu, který stát odkoupil 
před dvěma lety za 20 milionů ko-
run, mají zmizet přístavby z doby, 
kdy sloužil jako rekreační středis-
ko. Zůstat tak mají jen původní 
budovy, které doplní expozice 
připomínající romský holocaust. 
Podle prvních myšlenek by se po-
doba mohla inspirovat například 
osvětimským areálem. Dnes již 
zbořené budovy původního tábo-
ra tak připomenou alespoň jejich 
obrysy. 

„Památník bude zaměřen pře-

devším na studenty, ale v Hodo-
níně najdou zázemí i lidé, kteří 
například tvoří vědecké práce 
o holocaustu. Bude také místem 
pro vzdělávání dětí, mládeže či 
nestátních neziskových organi-
zací,“ doplnil Josef Dobeš. Pro 
vzdělávací činnost budou sloužit 
dvě budovy. Původní zachovaná, 
která ještě musí projít rekonstruk-
cí, nabídne prostor návštěvníkům, 
kteří se chtějí seznámit s detailním 
životem Romů umístěných v tábo-
ře během 2. světové války formou 
výstavy. V nově vybudovaném 
tzv. „baráku“ bude instalovaná 
stálá expozice zaměřená přímo 
na „cikánský tábor“ v Hodoníně 
u Kunštátu.

Oproti původnímu záměru bude 
mít Památník romského holocaus-
tu menší rozsah činností, plánují 
se ale stálé výstavy a semináře. 
 Pokračování na str. 4

Památník nabídne 
vzdělání i informace

Historie. Původní podoba blanenského kina z roku 1921.  Foto archiv

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

A je to pojištěno!

Nejlepší lék na finanční krizi: pojištění od nás!

Garantované zhodnocení Vašich peněz – Garant 3,5

•  Evoluce a Štístko – nejlepší nová životní pojištění
•  Penzijní připojištění s atraktivním dárkem
•  Na povinné ručení i havarijní pojištění sleva až 50 %, kvalitní přímá 

likvidace, oprava bez amortizace a náhradní vozidlo v balíčku SERVIS

841 444 555
www.cpp.cz

Kde nás najdete:
Růžové náměstí 3 a 4
680 01 Boskovice
Tel. 516 452 137

Smetanova 8
678 01 Blansko
Tel. 516 833 184

V Černovicích měli o víkendu hodyV Černovicích měli o víkendu hody

Tradice. Stavění máje, průvod stárků a stárek obcí i další program byly o víkendu součás   černovických 
hodů.  Foto Jaroslav Zhoř
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Radim Hruška

Boskovice - 
Osm studentů 
b o s k o v i c k é 
školy André 
Citroëna navští-
vilo londýnské 
zařízení stej-
ného zaměření 
Bushey Meads. Cílem projektu, 
který podpořil Jihomoravský kraj, 
bylo mimo jiné rozvíjení komuni-
kačních dovedností v cizím jazyce 

v různých situacích každodenního 
i pracovního života. Více prozra-
dila vyučující anglického jazyka 
na škole a koordinátorka projektu 
Anna Smejkalová.

Můžete přiblížit, jak jste se 
k přípravě projektu dostala?

Jihomoravský kraj vyhlašuje 
každoročně dotační program Do 
světa, naše škola se ho zúčastnila 
už před čtyřmi lety, kdy se usku-
tečnil zájezd studentů a učitelů 
do Francie. Letos jsme to zkusili 

znovu a získali jsme dotaci 70 ti-
síc korun na projekt Informační 
technologie dneška, který se za-
měřoval se na získání informací 
o výuce informačních technologií 
na londýnské škole.

Na co konktrétně jste se zamě-
řila?

Naši studenti se postupně se-
znamují s potřebnými znalostmi 
a dovednostmi z oblasti hardwa-
ru a softwaru osobních počítačů, 
počítačových sítí a technických 

prostředků přenosu dat. Stejné 
zaměření má i jeden z hlavních 
oborů naší partnerské školy Bu-
shey Meads v Londýně. Cílem 
tedy bylo rozvíjet komunikační 
dovednosti v anglickém jazyce 
a vzájemné vzdělávání v oblasti 
informačních technologií. Projekt 
fungoval prostřednictvím společ-
ných setkání se studenty stejné-
ho oboru partnerské školy, která 
probíhala na půdě Technology 
College, jenž je součástí Bushey 
Meads School. 

Jak jste se na cestu do Londýna 
připravovali?

Na projektu jsem pracovala 
půl roku. Mojí snahou bylo vést 
studenty k naprosté samostat-
nosti – zadávala jsem studentům 
úkoly a kontrolovala jejich práci. 
Chtěla jsem, aby dokázali sami 
něco vytvořit. Motivovaní byli 
dostatečně tím, že se dostali na 
týden do Anglie, cestovali tam 
letadlem a měli zaplacené veš-
keré náklady. Taková příležitost, 
aby mohli pobýt na střední škole 

stejného zaměření v Anglii, se 
naskytne málokdy.

S čím jste do Anglie odlétali?
Studenti si připravili materiály 

o naší škole, které byly doprová-
zeny anglickým textem. Přivezli 
jsme také zvukové CD. Opět ob-
sahovalo představení školy v an-
gličtině. Třetí věc, kterou jsme 
prezentovali naše zařízení, byly 
informační tabule. Ty jsme umís-
tili na chodbách anglické školy. 
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Hájková: Všechny nominované knihovny byly pěkné a aktivní

Knihovna roku je ve Veselici

Anna Smejkalová: V Anglii kladou důraz na samostatnost

K

Pavel Šmerda

Veselice - Knihovna ve Veselici 
se může pyšnit titulem Knihov-
na roku 2011 v České republice. 
Ocenění převzali v úterý 4. října 
v Zrcadlové kapli pražského Kle-
mentina z rukou náměstka minist-
ra kultury Radka Zdráhala knihov-
nice Olga Hájková, starosta obce 
Miloslav Novotný, autorka návrhu 
interiéru knihovny Iva Machová 
a Josef Hájek. 

„Bylo to pro nás překvapení. 
Nečekali jsme to. Všechny no-
minované knihovny byly pěkné, 
aktivní, s bohatou činností. Vy-
hlašování probíhalo podobně jako 
v soutěži Vesnice roku, seděli jsme 
v sále a do poslední chvíle nic ne-
tušili. Přiznávám, že tam bylo 
docela napětí,“ řekla knihovnice 
Olga Hájková, která si myslí, že 
veselická knihovna zaujala poro-
tu jako celek. „Knihovna je nově 
zrekonstruovaná, jsme hodně ak-
tivní, pořádáme besedy, výstavy, 
vycházky s dětmi, máme hodně 
čtenářů. Čím se pravděpodobně 
odlišujeme od jiných knihoven je 
fakt, že sbíráme regionální litera-
turu Moravského krasu, regionu 
a okolí,“ doplnila Hájková. 

Cenu Knihovna roku udělu-
je ministr kultury od roku 2003 
k ohodnocení dlouhodobých zá-
sluh o rozvoj knihovnictví v ob-
cích nebo mimořádného přínosu 
k rozvoji veřejných knihovnických 
a informačních služeb. Je udělová-
na v kategoriích „základní knihov-
na“ a „významný počin v oblasti 

K

Zmizelo výčepní 
zařízení i alkohol

Suchý - Pěknou řádku věcí si 
odnesl zloděj v noci na neděli 
9. října z restaurace v Suchém. 
Majitel přišel o notebook, dva 
mikrofony, aku vrtačky, CD s hud-
bou, nealkoholické a alkoholické 
nápoje. To však zloději nestačilo 
a vzal si ještě výčepní zařízení za 
více než šedesát tisíc korun. Cel-
kem se škoda vyšplhala na 112 ti-
síc korun.  (hrr)

Vandal poničil
elektrorozvodnu

Blansko - Fasádu elektroroz-
vodny v Blansku si ve čtvrtek 
6. října večer vybral ke spre-
jování zatím neznámý vandal. 
Výrostek na fasádě vytvořil čer-
ným sprejem nápisy a neurčité 
obrazce. Škoda byla předběžně 
odhadnuta na patnáct tisíc korun. 
Policie případ šetří pro podezření 
ze spáchání trestného činu poško-
zení cizí věci.  (hrr)

Mokrá vozovka 
dělala řidičům 

problémy
Blanensko a Boskovicko - 

Deštivé počasí potrápilo v úterý 
11. října řidiče. Dvě auta se na-
příklad srazila mezi Blanskem 
a Šebrovem. Šestadvacetiletý řidič 
náklaďáku značky Mazda jel příliš 
rychle a při projíždění levotočivé 
zatáčky vjel do protisměru, kde se 
čelně srazil s protijedoucím vozem 
značky MAN. Řidič mazdy byl 
lehce zraněn. Na autech vznikla 
škoda čtvrt milionu korun.

Bez vážnějšího zranění se 
obešla kolize u Lhoty Rapotiny. 
Její příčinou byla mokrá silni-
ce a vyšší rychlost. Dvacetiletý 
mladík za volantem Škody Octa-
vie dostal při projíždění pravoto-
čivé zatáčky smyk a vyjel mimo 
silnici. Při nehodě byla lehce 
zraněna spolujezdkyně. Na octa-
vii vznikla škoda ve výši padesát 
tisíc korun.  (hrr)

Zloděje chytili 
policisté přímo 
na místě činu
Olešnice - Pro láhev rumu a li-

monádu si přišel v noci na úterý 
4. října do prodejny v Olešni-
ci jednačtyřicetiletý zloděj. Do 
objektu se dostal poté, co rozbil 
skleněnou výlohu. Z lupu se však 
příliš dlouho neradoval, přímo na 
místě činu ho totiž zadrželi poli-
cisté. Muž je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže, 
poškozením výlohy a lupem způ-
sobil škodu za více než deset tisíc 
korun.  (hrr)

Vandal řádil 
ve vlaku

Blanensko a Boskovicko - Ne-
celé dvě hodiny v noci na neděli 
2. října stačily zatím neznámému 
vandalovi k tomu, aby se vyřádil 
ve vlaku. Během jízdy mezi Blan-
skem a Letovicemi poškodil deset 
stolečků a tři skleněná okénka 
v jednom z vagónů pantografi cké 
soupravy. Způsobil tak škodu za 
asi sedm tisíc korun.  (hrr)

Muž opakovaně
kradl klobásy
Adamov - Pět kusů maďarských 

klobás, sedm uzených lososů a ješ-
tě lososovou paštiku si schoval 
pod oblečení v jedné z prodejen 
potravin v Adamově čtyřiačtyři-
cetiletý muž. Zboží chtěl vynést 
bez zaplacení. Jakmile ale prošel 
pokladním boxem, všiml si ho 
personál obchodu. Muž měl u sebe 
zboží za téměř jeden tisíc korun. 
Dalším šetřením policisté zjistili, 
že nekradl poprvé. Pro stejnou věc 
již byl odsouzen a nyní mu hrozí 
další trestní stíhání.  (hrr)

Vykradl výherní
automat

Boskovice - Více než šestatři-
cet tisíc korun si odnesl zloděj 
z výherního automatu umístěné-
ho v jedné z restaurací v Bosko-
vicích. V noci na čtvrtek 29. září 
poškodil zámek a vybral z něj 
peníze. Policisté případ šetří pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Sprejer řádil 
v Rájci-Jestřebí

Rájec-Jestřebí - Nepříjemné 
překvapení čekalo na majitele 
dvou domů v Rájci-Jestřebí. Při-
šel se totiž na ně vydovádět van-
dal se sprejem v ruce. Na omítku 
jednoho z domků nastříkal mod-
rou barvou nečitelný nápis o ve-
likosti 2,5 krát 1,4 metru. Pak po-
kračoval ještě na plastovém krytu 
plynoměru, který je součástí oplo-
cení dalšího rodinného domku. 
Sprejer, který je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu poškození 
cizí věci, způsobil škodu za téměř 
tři tisíce korun.  (hrr)

Místo telefonu
přišel kus dřeva

Blanensko - Oči pro pláč zů-
staly čtyřiadvacetiletému muži, 
který si na internetovém inzert-
ním portále zakoupil mobil znač-
ky Samsung. Po zaplacení sedmi 
tisíc korun přišel na jeho adresu 
balíček s mobilem. Jaké však bylo 
zklamání, když místo vysněného 
přístroje byl v balíčku pouze kus 
dřeva. Podvodníkovi, který tak 
učinil, hrozí nyní trest až dva roky 
odnětí svobody.  (hrr) 

Noční požár
zničil stodolu
Borotín - Starší stodolu v za-

hradě za rodinným domem zničil 
požár v Borotíně. „Hlášení o po-
žáru hasiči na tísňové lince přijali 
ve 23.01 hodin, k zásahu vyjely 
čtyři jednotky - profesionální ze 
stanice v Boskovicích a dobro-
volní hasiči z Borotína, Velkých 
Opatovic a Jevíčka. Požár ale lidé 
z okolí zpozorovali se zpožděním 
a při příjezdu hasičů byla stodola 
o půdorysu zhruba jedenáct krát 
osm metrů celá v plamenech ve 
třetí ze čtyři fází hoření,“ řekl 
mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Haid. 

Požár způsobily děti. „Málo po-
užívanou stodolu postavenou před 
více sto lety oheň zničil, škodu vy-
šetřovatel HZS JmK podle před-
běžného odhadu vyčíslil na 100 
tisíc korun,“ doplnil Haid.  (pš)

Parkoviště přinese 
desítky nových stání

poskytování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb“.

Veselická knihovna působí 
v obci Vavřinec tvořené čtyř-
mi místními částmi, z nichž tři 
mají vlastní knihovnu. V místní 
části Veselice žije 272 obyva-
tel, z nichž více než 20 procent 
jsou čtenáři knihovny. Přestože 
je knihovna vedena dobrovolnou 
knihovnicí, míra jejích aktivit 
vysoce převyšuje standard služeb 

poskytovaných knihovnami v tak 
malých obcích. 

Knihovna je umístěna v rekon-
struované víceúčelové budově 
a její dispozice i vnitřní vybavení 
jsou mimořádně dobře architekto-
nicky a designově řešeny. Výsled-
kem je moderní, vkusný a velmi 
atraktivní prostor, který může být 
vzorem i pro mnohem větší obce. 
Dokonale se zde naplňují estetické 
požadavky, účelnost pro knihov-

nické služby a přívětivost ke čte-
nářům všech věkových kategorií. 
Knihovna se podílí na celém kul-
turním a společenském životě 
obce a spolupracuje při tom s ob-
čanskými sdruženími, vedením 
obce i jednotlivými občany. Uži-
vatelé tam mají k dispozici pěkný 
aktuální fond, počítače s přístupem 
k internetu, kvalitní absenční služ-
by i mimořádný relaxační prostor, 
což bohatě využívají. 

Drnovice - V Drnovicích pro-
běhla oslava 100. výročí od ote-
vření nové budovy základní ško-
ly. „V obci, kde není škola, není 
život. Jsme rádi, že naše škola za-
číná již druhé století existence,“ 
řekl hrdě starosta Petr Ducháček. 

Soudě z průběhu oslav je znát, 
že Drnovičtí si svou školu oprav-
du hýčkají. Do oslav se zapojila 
celá obec. Svoji troškou do mlý-
na přispěly všechny organizace. 
„Den otevřených dveří svých 
kluboven uspořádal Sokol, Orel, 
zahrádkáři, hasiči, jezdecký klub 
Bonun a dokonce i klub důchod-
ců,“ popsala hlavní organizátorka 
akce a místostarostka Pavla Ne-

V Drnovicích oslavili významné výročí školy
snídalová, přičemž nešetřila slo-
vy díků všem, kteří se zapojili.

Oslavy vyvrcholily v sále 
kulturního domu, kde probíhal 
slavnostní program. Postupně se 
v něm vystřídaly děti z místní ma-
teřské i základní školy a pozvaní 
hosté, mezi kterými nechyběli 
například bývalí ředitelé školy. 
Slavnostní den byl zakončen ote-
vřením nově zbudovaného dět-
ského hřiště.

„Je dobře, že v Drnovicích in-
vestujeme do věcí kolem nás, ale 
nezapomínáme investovat ani do 
vztahů, do života v obci. Za to 
jsem nesmírně rád,“ uzavřel sta-
rosta.  (pš, zpr)

Letovice - Zredukovat stání 
v centru města a přinést nové plo-
chy pro odstavení aut. S tímto cí-
lem se Letovičtí pouští do budová-
ní parkoviště za hasičskou zbrojni-
cí. Podílet se na něm má soukromý 
investor a přinese až sedmdesátku 
nových míst.

„Projekt je hotový už asi šest let 
a máme i vydané stavební povolení. 
Postupně rekonstruujeme náměstí, 
proto chceme, aby na něm parko-
valo méně aut a nestály tam dlou-
hodobě. S tím souvisí i instalace 
parkovacích automatů. To všech-
no by mělo být součástí projektu. 
Zkusíme za pomoci PPP centra, 
které zřizuje Ministerstvo fi nancí, 
do akce zapojit i privátní sektor. 

Připravíme proto studii provedi-
telnosti a pokusíme se nalézt něja-
kého partnera,“ vysvětlil letovický 
místostarosta Radek Procházka. 

Představa je taková, že inves-
tor parkoviště vybuduje ze svých 
prostředků a město mu na oplátku 
umožní vybírat parkovné na ná-
městí. V současné době je projekt 
těsně před spuštěním. „V první fázi 
se bude provádět analýza, vypraco-
vávat studie proveditelnosti a na-
vrhne se dopravní řešení. Druhá 
fáze bude obsahovat vypracování 
zadávací dokumentace a návrh 
smlouvy. Ve třetí pak vybereme 
případného partnera. Stavba by 
mohla začít v druhé polovině příští-
ho roku,“ dodal Procházka.  (hrr)

Připravují dvě cyklostezky
Boskovice - Vedení boskovické radnice plánuje ve městě rozšířit 

nabídku pro milovníky cyklistiky. Ve městě mají vzniknout dvě nové 
cyklostezky. V současné době probíhá výběrové řízení na trasy ke 
Šmelcovně a ke hřbitovu. Cyklostezky jsou navrženy v souladu s ge-
nerelem dopravy. Projektová dokumentace by měla být v příštím roce 
součástí plánované žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury.  (hrr)

Petrovice získaly dotaci na
vybudování sportoviště 

Petrovice - Sportovci v Petrovicích se radují. „Z ministerstva jsme 
obdrželi dotaci na vybudování hriště s umělým povrchem na malou 
kopanou a tenis,“ uvedl starosta Vladimír Paulík. V rámci této akce 
bude dokončen celý sportovní areál za kulturním domem. 

„Dostali jsme 2,5 milionu korun, což činí devadesát procent cel-
kové hodnoty díla. Realizaci již zahájila firma STRABAG,“ doplnil. 
Koncem října by jíž mělo být podle něho hotovo. „Objekt bude ve-
řejně přístupný, žádné peníze za vstup se nebudou vybírat,“ upřesnil 
Paulík. (bh)

Historická podoba drnovické školy.  Foto archivHistorická podoba drnovické školy.  Foto archiv

Ocenění. Veselická delegace při slavnostním vyhlášení.  Foto archiv
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Lucie Kovandová: ModelingLucie Kovandová: Modeling
a soutěže mě naučily komunikovat s lidmia soutěže mě naučily komunikovat s lidmi
Pavel Šmerda

Brzy osmnác  letá studentka 
Obchodní akademie v Brně Lucie 
Kovandová se v sobotu 1. října 
stala v Dělnickém domě v Blan-
sku vítězkou tře  ho ročníku sou-
těže Miss Zrcadlo. Jaký byl pro ni 
fi nálový večer, jak celou soutěž 
prožívala, ale také spoustu zajíma-
vos   ze svého soukromí prozradila 
v následujícím rozhovoru. 

Jak se cí  š jako nová Miss Zr-
cadlo 2011?

Pořád tomu nemohu uvěřit. 
Nějak mi to nepřijde, jen když se 
doma podívám na korunku, šerpu 
a šaty. 

Vítězství si prožívala hodně 
emočně. Hned po vyhlášení vý-
sledků   vyhrkly slzy...

Už velké překvapení pro mě 
bylo vítězství v kategorii Miss 
Sympa  e. Když jsem měla jednu 
korunku, tak jsem si byla jistá, že 
druhou dostat nemohu. Poté, co 
ředitelka soutěže Petra Dvořáko-
vá vyslovila moje jméno, jsem si 
myslela, že to nejsem já. Došlo mi 
to, až se na mě podívala. Byla jsem 
tak překvapená, že jsem měla oka-
mžitě slzy v očích a celá jsem se 
chvěla rados  . 

Upřímně, čekala si, že můžeš 
vyhrát?

Že vyhraju, jsem absolutně ne-
čekala. Měla jsem svoje favoritky. 
Myslela jsem, že první bude Deni-
sa Visingrová nebo Míša Oplocká. 
Denča má krásné dlouhé vlasy 
a nádherný obličej, Míša krásné 
obličej a nádherné oči.

Jak sis užila fi nálový večer?
Celý den jsem to nevnímala, ale 

jak jsem stála těsně před osmou 
hodinou na pódiu a moderátor za-
čal mluvil, tak na mě přišla nervo-
zita. Naštěs   jak se zvedla opona, 
tak to ze mně spadlo a večer jsem 
si užila. 

Z které disciplíny jsi měla nej-
větší strach a na kterou ses nao-
pak těšila?

Největší strach jsem měla z prv-
ní disciplíny, představování, a pak 
z otázky od poroty. Naopak jsem 
se těšila na volnou disciplínu, pro-
tože jsem ji měla hodně nacviče-
nou.:)

Do volné disciplíny sis vybrala 
kouzlení. Jak tě to napadlo? 

Strašně se mi líbí, když někdo 
kouzlí, je tam okolo toho tajemno 
a magično. Mamka dostala letos 
na jaře DVD, podle kterého jsem 
se učila. Vypadá to náročně, ale je 
to jednoduché. 

Mluvíš o mamce. Jakou si vů-
bec měla při soutěži podporu? 

Mám úžasnou rodinu, taťka 
i mamka mě maximálně podporu-
jí. Na fi nálovém večeru byla i sest-
ra, přítel, babička... Vůbec poprvé 

Na zámku v Lysicích natáčeli o víkendu novou pohádku O pokladech

se při takové příležitos   setkala 
celá rodina.

Jaká byla první gratulace po 
skončení fi nále? 

Asi od babičky. Brečela, šla za 
mnou a bylo vidět, že má velkou 
radost. 

…a která tě nejvíce potěšila 
nebo překvapila?

Nejvíce mě překvapila od ká-
mošky, s kterou se moc nevídám, 
ale poslala mi krásnou zprávu. 

Objevily se i nega  vní reakce? 
Myslím, že ne. Nevšimla jsem si 

a jsem za to ráda. 

Jakou školu studuješ? 
Už tře  m rokem Obchodní aka-

demii v Brně. 

Co tě ve škole baví a naopak?
Nebaví mě němčina a meziná-

rodní obchod, naopak mám ráda 
účetnictví. Sice mně moc nejde, 
ale zase se tam nenudím.:)

Už víš, co budeš ch  t dělat 
dál?

Chci studovat logopedii na Ma-
sarykově univerzitě. Mám ráda 
dě   a logopedie je činnost, při 
které se jim budu moci věnovat. 

Proč zrovna logopedii?
Vím, že většina holek, které 

mají rády práci s dětmi, si vybere 
studium pedagogiky, chtějí být 
například učitelkami, ale mamka 
pracuje v mateřské škole a není 
tam úplně spokojená. Přemýšlela 

jsem tedy, kde jinde bych moh-
la být v kontaktu s dětmi. A když 
jsem viděla dceru od kamarádky, 
jaké má problémy s řečí, zkoušela 
jsem s ní mluvil a chytlo mě to. 

Co modeling, tomu by ses ne-
chtěla věnovat? 

Chtěla bych se tomu více věno-
vat, ale teď je pro mě nejdůležitější 
vystudovat a mít maturitu. Na dru-

hé straně nechci, aby to skončilo 
kratkodobou záležitos  . Po maturi-
tě se chystám do České Miss. 

Máš raději přehlídky nebo fo-
cení?

Focení i přehlídky. Předváděla 
jsem např. spodní prádlo, jednou 
za čas jsem na fi remní akci. Co 
se týká focení, mám ráda přírodu 
a dlouhé společenské šaty. 

Kolem dívek, které se účastní 
soutěží miss, kolují různé zvěs-
 , co se týká stravy. Jak je to 

u tebe? 
Jím úplně všechno. Samozřej-

mě hodně zeleninu, ale moje nej-
oblíbenější jídlo je řízek s bram-
borovým salátem. Určitě neřeším 
jenom zdravou stravu. 

A pi  ? 
Mám ráda džusy. 

Jak si udržuješ postavu? Máš 
na to nějaký recept? 

Jsem přirozeně š  hlá po rodi-
čích. Vzhledem ke studiu nemám 
bohužel čas na sport. Diety jsem 
nikdy nedržela, ale jím třeba na-
posledy v pět hodin. A hodně dob-
rý na postavu je stres.:)

Můžeš prozradit, jaké jsou tvo-
je míry? 

Měřím 176 cm, vážím 53 kg 
a moje míry jsou 89 – 63 – 90. 

Co děláš ve volném čase?
Nejraději chodím do přírody 

s mým pejskem. Je to jorkšírka 
a jmenuje se Lucky. Nechám doma 
mobil a všechny staros   a jenom 
opočívám.

Koho považuješ za největší 
osobnost?

Určitě moje rodiče, kteří dělají 
pro mě i moji sestru první posled-
ní, myslí na nás více než na sebe. 
Moc si toho vážím. 

Jakou vlastnost zoufale postrá-
dáš a které by ses naopak chtěla 
zbavit?

Chtěla bych být více sebevě-
domá, více si věřit. A ráda bych 
se zbavila výbušnos  , kvůli které 
často ubližuji svým nejbližším.

Co bys chtěla ve svém životě 
dokázat?

Chtěla bych mít dobrou práci, 
ve které budu úspěšná, spokoje-
nou rodinu a být zabezpečená. 

Vysněná dovolená...
Mám ráda teplo, moře a sluníč-

ko. Spoustu zážitků mám z Tunisu, 
moje vysněné místo jsou Maledi-
vy. 

Miss Zrcadlo nebyla tvoje první 
podobná zkušenost. Můžeš při-
pomenout, kterými soutěžemi si 
prošla? 

První byla soutěž Look Bella, 
byla jsem v soutěži Miss Reneta, 
vyhrála jsem Miss Vyškov a  tul 
Miss Internet v soutěži Top Mo-
del. Dostala jsem se i do fi nále 
soutěže Miss Léto, ale ze zdravot-
ních důvodů jsem se ho nemohla 
zúčastnit. 

V čem byla soutěž Miss Zrcadlo 
jiná než ty předchozí?

Miss Zrcadlo byla hodně „ro-
dinná“ záležitost, mezi holkama 
nepanovala taková konkurence, 
jako je jinde běžné, byla tam moc 
příjemná atmosféra. Už teď mně 
to chybí. 

Když se tě někdo za pár mě-
síců zeptá, na co budeš vzpomí-
nat v souvislos   s Miss Zrcadlo 
2011?

Byl to a je to pro mě nezapo-
menutelný zážitek. A moc dě-
kuji všem, kteří mi tento zážitek 
poskytli... Vzpomínám ráda na 
všechna soustředění, snad nejvíce 
na golfovém hřiš   v Kořenci. 

Novinka. V sobotu a v neděli ovládli lysický zámek fi lmaři. Na historickém objektu natáčeli záběry k nově připravované pohádce O pokladech. V ní se diváci mohou těšit mj. na Petra Nárožného, Davida Švehlíka, Pavla Lišku, 
Jana Budaře, Josefa Poláška, Vojtu Dyka, Markétu Frösslovou, Tomáše Töpfera a další. Režisérem příběhu je Vít Kares. Více v příš  m čísle Zrcadla. (pš)  Foto Pavel Šmerda

 Foto Lenka Opluš  lová Foto Lenka Opluš  lová

 Foto Aneta Kupcová Foto Aneta Kupcová Foto archiv Lucie Kovandové Foto archiv Lucie Kovandové
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Karel Hasoň: Ve třídách jsou interak  vní tabule i žákovské počítače

Škola má vylepšené učebny
C     

Bohumil Hlaváček

Ostrov u Macochy - Minulou 
neděli proběhlo za účasti širo-
ké veřejnosti slavnostní otevření 
nově vybavených učeben v ZŠ 
Ostrov u Macochy. „Mohu konsta-
tovat, že jsme úspěšní v získávání 
mimořádných fi nančních prostřed-
ků. Kromě projektu Peníze EU do 
škol – šablony jsme realizovali i 
další evropský projekt Schola na-
turalis ve výši více než dva mili-
ony korun,“ je spokojen ředitel 
Karel Hasoň. Z obou byly vyba-
veny dvě učebny, ve kterých byly 
nainstalovány interaktivní tabule, 
žákovské počítače a interaktivní 
učebnice. Dále byly pro zkvalit-
nění a zlepšení výuky nakoupeny 

Vyfotografujte váš život
v Moravském krasu

Vilémovice - Obec Vilémovice spolu s Pro-rodinným centrem Kraso-
hled vyhlásila fotografi ckou soutěž s názvem Jak se žije v Moravském 
krasu. Akce se koná v rámci celoročního projektu Papír: tvořivý materiál 
aneb Pozvání do literární čajovny.

„Moravský kras není jen vyhledávanou turistickou lokalitou, kterou 
ročně navštíví sta tisíce lidi. Je to především místo, kde bydlíme, žijeme, 
odpočíváme, tvoříme, hrajeme si, sportujeme. Prostřednictvím soutěže 
chceme ukázat Moravský kras očima lidí, kteří zde žijí,“ říká koordiná-
torka projektu Dana Nováková.

Do soutěže můžete přihlásit své fotografi e nejpozději do 30. října. Nej-
lepší snímky budou představeny v listopadu na výstavě v knihovně ve 
Vilémovicích. Bližší informace najdete na www.vilemovice.cz.  (ama)

Lesnický Slavín se rozrostl o pomník profesora Doležala

Anna Smejkalová: V Anglii kladou důraz na...

Marta Antonínová

Křtiny - Dvaasedmdesátý po-
mníček Lesnického Slavína byl 
slavnostně odhalen na vrcholu 
Proklest nedaleko Jedovnic. Je 
věnován emeritnímu profesoru 
Mendelovy univerzity v Brně Bo-
humilu Doležalovi, jehož nedožité 
sté narozeniny si v těchto dnech 
připomínají lesní hospodáři. 

Hlavní slovo při odhalování 
pomníku měl Jiří Truhlář, kte-
rý mimo jiné řekl: „Měl jsem to 
štěstí, že jsem mohl s profesorem 
Doležalem několik let spolupra-
covat, zejména při vzniku jeho 
díla Rozbor hospodářských sou-
stav použitých na školním lesním 
podniku. Bylo to dílo velmi ob-

sáhlé a poučné. Několik let jsme 
byli v osobním kontaktu, později 
byla mezi námi bohatá korespon-
dence. V jeho dopisech je ukryto 
mnoho myšlenek, názorů a hod-
nocení a jsou jistě i dnes bohatým 
studijním materiálem,“ uvedl Jiří 
Truhlář. V jednom z dopisů je zá-
věrečná věta, která byla vytesána 
na pomníku profesora Doležala. 
„Zní – Sebelepší lesní hospodář-
ský plán nemá smysl, nenajde-li 
se řádný hospodář, který by jeho 
myšlenky realizoval. Myslím, že 
v této větě můžeme vystopovat 
odkaz profesora Doležala,“ dopl-
nil Jiří Truhlář.

Proč byl postaven pomník prá-
vě v areálu Školního lesního pod-
niku? Profesor Doležal byl nejen 

spojen s Mendelovou univerzitou, 
ale byl krátkou dobu i zaměstnan-
cem ŠLP a podílel se na vypraco-
vání několika jeho hospodářských 
plánů. „Školní lesní podnik byl 
vlastně jeho dílnou. Tady si ově-
řoval své myšlenky. Proč je jeho 
pomník právě na Proklestu? Toto 
místo měl velmi rád. Zajímala ho 
tady atypická prostorová úprava 
lesa, stejně jako problematika jeho 
ochrany, škody způsobené vět-
rem, houbovými chorobami nebo 
námrazami. Tady hledal inspiraci 
a vodil na toto místo i své studen-
ty,“ doplnil Jiří Truhlář. Profesor 
Bohumil Doležal zemřel před je-
denácti lety, jeho jméno nese řada 
odborných prací a jeho odkaz celá 
generace lesních hospodářů.

Slavnostní chvíle se zúčastnili 
i členové rodiny profesora Doleža-
la. „Jako dítě jsem moc nechápal 
význam toho, co můj tatínek dělal. 
Dnes ale k jeho práci pociťuji vel-
ký respekt. Odhalení pomníku po-
važuji za poctu celé naší rodině,“ 
řekl syn Tomáš Doležal, který se 
ale jako strojař po stopách svého 
otce nevydal. 

Součástí vzpomínkové akce na 
Bohumila Doležala byl i dopo-
lední odborný seminář konaný na 
křtinském zámku Školního lesního 
podniku s názvem Strategie mana-
gementu lesních území se zvlášt-
ním statutem ochrany. V jeho prů-
běhu vystoupila řada současných 
odborníků navazujících na odkaz 
profesora Doležala.

další pomůcky. „Například polo-
profesionální meteostanice, která 
kromě měření teploty zazname-
nává vlhkost, směr a sílu větru 
nebo tlak vzduchu. Všechna data 
přenáší do počítače, takže žáci 
mohou sledovat aktuální údaje, 
průběh vývoje změn několik dnů 
pozpátku a mohou s daty pracovat 
v hodinách na počítači v grafech 
či tabulkách,“ upřesnil. Pro výuku 
v terénu je k dispozici digitální 
fotoaparát a kamera pro záznam 
pozorovaných přírodnin, dále pak 
GPS navigace, která umí i mapo-
vat trasu, přiřazavat souřadnice 
zvoleným lokalitám a přenášet 
data do počítače.

Předání učeben proběhlo nejpr-
ve v týdnu za účasti náměstků ji-

homoravského hejtmana Václava 
Horáka a Ivo Poláka. Této slav-
nosti se zúčastnili také představi-
telé místních samospráv z Ostro-
va, Vysočan, Vilémovic a okolních 
obcí. V neděli proběhlo slavnostní 
otevření. Program připravili žáci 
školy a ZUŠ Jedovnice. Součástí 
slavnostního odpoledne byla i be-
seda o rodinných pasech a senior 
pasech. Před školou byl postavený 
velký stan zapůjčený z Místní akč-
ní skupiny pro Moravský kras se 
sídlem ve Sloupě, vystoupili žáci 
školy a školky. Celým odpolednem 
provázel taneční dechový orchestr 
ZUŠ z Jedovnic. „Pro všechny 
návštevníky připravily kuchařky 
naší školní jídelny občerstvení. 
Součástí programu byla prohlíd-

ka nových učeben včetně ukázky 
práce jak s interaktivní tabulí, tak 
především s interaktivními učeb-
nicemi,“ doplnil ředitel.

Celkem nyní škola používá čty-
ři nové interaktivní tabule, dvacet 
interaktivních učebnic, dvaadva-
cet žákovských počítačů a deset 
učitelských notebooků, elektro-
nický mikroskop a potřebný soft-
ware. „Pro zkvalitnění výuky bylo 
vypracováno 250 pracovních lis-
tů do přírodovědných předmětů 
a angličtiny. Dalších zhruba 550 
vzdělávacích materiálů určených 
žákům je postupně dokončová-
no a ověřováno ve výuce. Díky 
projektu začal ve škole vyučovat 
i anglický rodilý mluvčí,“ upřesnil 
informace Karel Hasoň.

Předseda ČSBS Boskovice 
byl vyznamenán za zásluhy

Boskovice - ÚV ČSBS udělil stříbrnou medaili II. stupně Za vlast a za 
svobodu Dr. Jiřímu Jarošovi N. za dlouholeté zásluhy o okresní orga-
nizaci svazu a za iniciativu a záchranu dvou protokolních knih města 
Rájce v hodnotě 340 tisíc korun. Náš předseda vyvinul několikaleté úsilí 
o dohledání dvou ukradených protokolních knih, zcizených neznámým 
pachatelem z trezoru Městského úřadu v Rájci. První kniha byla odcize-
na v letech 2003 až 2009, druhá v letech 2003 až 2011. Předseda nejdří-
ve podnikl rozsáhlé pátrání po archivech, a poté podal trestní oznámení 
a stížnosti na Ministerstvo vnitra ČR. 

Výsledkem bylo navrácení obou protokolních knih jako zadrženého 
majetku státu Moravskému zemskému archivu. V prvním případě vrátil 
zloděj knihu do skladu úřadu, ve druhém ji poslal anonymně poštou, 
jak potvrdili pracovníci SOKA a ředitelka MZA. Zloděj byl v prvním 
případě nucen knihu vrátit pod hrozbou vyšetřování Policie ČR, ve dru-
hém případě pod hrozbou žaloby na úřad na základě iniciativy předsedy 
OV ČSBS Boskovice. ÚV ČSBS zhodnotil tuto iniciativu udělením zá-
služné medaile.  Okresní výbor ČSBS Boskovice

Vzpomínka. Nový pomník na vrcholu Proklest.  Foto Marta Antonínová

Pokračování ze str. 2
Pro koho byla stáž určena?
Zúčastnili se jí žáci třetích roč-

níků oborů Autotronik a Infor-
mační technologie. Bylo docela 
oříškem zredukovat jejich počet 
na osm. Byli vybráni ze tří skupin 
vyučujícími. Já jsem tak činila na 
základě výsledků v anglickém ja-
zyce a mého postřehu jak pracují, 
jak jsou samostatní... Nebylo to 
vůbec jednoduché.

Obstáli studen  , co se týče ko-
munikace v anglič  ně?

Někdo více, někdo méně. Ur-
čitou bariéru tvořil především 
ostych z toho, aby neřekli něco 

špatně. Jasně vyplynula potřeba 
častějšího cestování do zahraničí. 
My jim u nás můžeme dát určité 
základy, ale je potřeba, aby vyra-
zili ven. I v souvislosti se státní 
maturitou z anglického jazyka by 
měli více překonávat svoji lenost 
a sami se postarat o to, aby jejich 
jazykové dovednosti byly na lepší 
úrovni. V dnešní době k tomu mají 
mnoho možností. Na škole máme 
hodně nadaných studentů, ale ne-
jsou zvyklí na sobě soustavně pra-
covat, mnohým chybí cílevědo-
most a píle. V Anglii pak názorně 
viděli, že jsou tam studenti vedeni 
k samostatnosti, je jim dána důvě-
ra, ale musí na druhou stranu mít 

nějaké výsledky, snažit se a tvrdě 
na sobě pracovat. 

Je velký rozdíl mezi výukou jazy-
ků u nás a v Anglii?

Pokud bychom hovořili o Anglii 
obecně, tak první cizí jazyk je tam 
francouzština, potom španělština, 
němčina a učí se tam i ruština, ta 
ale na škole, kterou jsme navští-
vili, nebyla. Znalosti, ale zejména 
dovednosti jazyk aktivně používat 
jsou lepší. Studenti totiž se svý-
mi kantory daleko častěji cestují 
do zahraničí. Výměnné pobyty za 
účelem více se zdokonalit v jazyce 
jsou maximálně podporovány. Je to 
jedna z priorit - naučit se cizí jazyk. 

Bez něj se dnes neprosadí a to za-
číná platit i u nás. Naši studenti se 
stále domnívají, že maturitu z cizí-
ho jazyka „nějak dají“. Toto možná 
platilo v minulosti, ale s příchodem 
státní maturity na tento přístup 
mohou zapomenout. V Anglii jsou 
studenti a jejich rodiče také více 
zvyklí investovat čas i fi nance do 
jazykového vzdělání.

V jaké fázi tedy nyní projekt je?
V současné době zpracováváme 

výstupy. Jednak to bude fi lmový 
dokument, který jsme natočili, 
poté prezentace o životě na lon-
dýnské škole a obrazový a textový 
materiál.

Památník 
nabídne lidem...

Pokračování ze str. 1 
Prvotní, dva roky starý, pro-

jekt Mezinárodního vzdělávacího 
a konferenčního centra byl vy-
hodnocený jako příliš fi nančně ná-
ročný. Stát by také nebyl schopný 
dlouhodobě fi nancovat jeho pro-
voz v takovém rozsahu. Záměrem 
ministerstva, které přichází s re-
alističtější verzí projektu, proto 
bylo více zdůraznit pietní duch 
místa a s větším citem včlenit pa-
mátník do lokality, kde se bývalý 
cikánský tábor nacházel.

„Památník obětem romského 
holocaustu je jedinečným pro-
jektem v České republice. Přímo 
v místě tehdejšího protektorátní-
ho tábora se budou vzdělávat děti 
a studenti, což tomu dodá na zají-
mavosti a autenticitě Jsem rád, že 
vznikne důstojný památník, který 
bude navždy připomínat tragické 
události spjaté s historií Romů,“ 
vysvětlil ministr Dobeš.

Sběrným táborem v Hodoníně 
u Kunštátu prošlo za války 1 300 
Romů včetně žen, dětí a starých 
lidí. Kvůli katastrofálním podmín-
kám ubytování i stravy a tyfové 
epidemii jich za rok fungování 
tábora 207 zemřelo. Ostatní byli 
převezeni do vyhlazovacího nacis-
tického tábora v Osvětimi. Z kon-
centračních táborů se po válce 
vrátilo asi 580 z původních 6 000 
českých a moravských Romů.

Blanenští navštívili Legnicu
Blansko - Krátký čtyřdenní pobyt absolvovala blanenská delegace 

v partnerském polském městě Legnica. 
„Byli jsme pozváni na přátelský fotbalový turnaj Media Euro, kromě 

nás bylo třetím účastníkem partnerské město z Ukrajiny,“ uvedl mís-
tostarosta Jiří Crha. Radnice jednala s polskými kolegy i o jejich návště-
vě na martinské slavnosti. „Účast byla přislíbena. Asi nepřijede přímo 
prezident města, ale vazby mezi námi byly opět zesíleny,“ potvrdil. Leg-
nické mužstvo přijede rovněž na tradiční halový turnaj Memoriál Dana 
Němce. „Byli jsme se podívat i na mistrovský zápas místního mužstva 
v třetí lize. Jejich stadion je nádherný, podle mne lepší než např. v Brně,“ 
líbilo se mu.  (bh) 

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Dělnický dům zaplnili v sobotu tanečníci Dělnický dům zaplnili v sobotu tanečníci 

Blansko - V sále Dělnického domu se konala po-
stupová soutěž v tanečním sportu, kterou společně 
pořádaly Soukromá základní umělecká škola Blan-
sko, Kulturní středisko města Blanska, taneční studio 
Danza Brno a Český svaz tanečního sportu. Obsazeny 
byly všechny tři kategorie, od dětí přes juniory až po 
dospělé. Celkem se prezentovalo úctyhodných 234 
párů z České republiky, Slovenska a Polska. „Začali 
jsme o půl deváté ráno a končili až po třinácti hodi-
nách, tedy v půl desáté,“ popsal maraton vedoucí sou-
těže Viktor Janč. Ten působí i jako učitel na blanenské 
ZUŠ. „Představili jsme zde premiérově pět malých 
párů od nás, měly velký úspěch,“ neskrýval radost.

Na programu byly tance standardní i latinskoame-
rické, v dětských kategoriích speciálně i polka. Vý-
kony hodnotilo celkem jedenáct odborných porotců. 
Rozdalo se dohromady na sto dvacet medailí.

„Nešlo o postup jako takový na vyšší soutěž, jak 
by název napovídal, ale o sbírání bodů do celoroč-
ních republikových žebříčků, tedy o eventuální po-
sun v nich,“ vysvětlil systém soutěže Janč. Ten si po-
chvaloval prostředí blanenského Dělnického domu. 
„Je to tu po dokončení rekonstrukce šaten opravdu 
bezchybné, fantastické pro pořádání podobné, či 
možná ještě významnější akce v tanečním sportu,“ 
podotkl. (bh)  Foto Bohumil Hlaváček



Zahrádkáři vystavovali Zahrádkáři vystavovali 
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V současné době dokončuji koncepci rozvoje a pracuji na informačním systému, říká nový ředitel

Pavel Vlach: Do školy chci vnést pracovní neklid

Kulířov - Muže, který spadl 
do jedenáct metrů hluboké stud-
ny, zachraňovali hasiči v Kulířo-
vě. Třicetiletý muž se do hloub-
ky zřítil, když při čistění studny 
vylézal nahoru. Další muž, který 

pracoval s ním, zavolal pomoc 
a před příjezdem záchranářů se 
ke zraněnému kolegovi po pro-
vazovém žebříku spustil dolů.

„Na místo vyjely profesionální 
jednotky s hasiči - lezci ze stanic 

v Blansku a v Brně, do Kulířova 
vzlétl i vrtulník Policie ČR s ha-
siči – leteckými záchranáři. Na 
pomoc při záchranných pracech 
byla povolána také jednotka dob-
rovolných hasičů z Rozstání,“ řekl 

mluvčí jihomoravských hasičů Ja-
roslav Haid.

Nad studnou hasiči postavi-
li trojnožku se soustavou kladek 
a lan a jeden z nich se ke zraně-
nému spustil dolů. Muže přivázal 

textilním evakuačním trojúhelní-
kem a na laně ho vytáhl nahoru. 
Zraněného pak hasiči předali do 
péče zdravotníků, kteří ho oka-
mžitě vrtulníkem transportovali 
do nemocnice.  (pš)

Hasiči zachraňovali v Kulířově muže, který spadl do studny

Radim Hruška

Boskovice - Od května působí 
na Vyšší odborné škole ekonomic-
ké a zdravotnické a Střední škole 
v Boskovicích, kterou zná většina 
lidí jako Národohospodářskou ško-
lu, nový ředitel Pavel Vlach. Jak 
bude vypadat rozvoj školy pod jeho 
taktovkou, prozradil v následujícím 
rozhovoru.

Začněme od začátku, co vás 
vedlo k tomu opus  t post tajemní-
ka boskovického městského úřadu 
a ucházet se o vedení školy?

Každý člověk žije v nějaké spi-
rále, protože každá zkušenost ho 
někam posune. V jisté chvíli jsem 
opustil školství a nyní se rozhodl 
do něj vrátit. Bylo vyhlášené výbě-
rové řízení na ředitele, takže jsem 
naznal, že by bylo dobré se vrátit k 
původnímu povolání.

Znal jste v té době nějak detail-
něji chod zařízení?

Z pohledu tajemníka ne, protože 
zřizovatelem je kraj. Ale poslední 
čtyři roky jsem na vyšší odborné 
škole učil veřejnou správu, takže 
jsem zhruba věděl, jak škola fungu-
je. Tedy myslel jsem si, že to vím. 
Po pěti měsících ve funkci jsem 
jiného názoru. Původní koncepci, 
se kterou jsem šel do výběrového 
řízení, jsem proto odsunul. V sou-
časné době pracuji na nové, už se 
znalostí věci. Chci ji mít hotovou 
do konce měsíce. Přece jenom po-
hled z venku je hodně rozdílný od 
denní reality chodu školy.

Můžete alespoň nas  nit podo-
bu koncepce?

Rozdělil jsem ji na pět částí. Za-
jímám se o technické podmínky, 
vzdělávání, práci s lidmi, podpůr-
nou část jako je SRPŠ, rada školy, 
školní parlament a podobně a služ-
by, což obnáší mimo jiné výchov-
ného poradce, koordinátora pro-
tidrogové prevence a další. Zcela 
úmyslně jsem prozatím vynechal 
ještě jednu kategorii, a to je vztah 
školy a okolních institucí. Na tuto 
oblast jsem ještě neměl čas, a proto 
se v ní zatím příliš neorientuji. 

S  hl už jste provést nějaké změ-
ny?

Přišel jsem do školy, která 
z mého pohledu nedělala příliš 
marketing. Začal jsem nákupem 
billboardů. Do budoucna chci 
zjednodušit a zvýraznit názvy naší 
školy na obou budovách. Ještě 
o prázdninách jsem nechal vy-
měnit všechny nástěnky, původní 
byly z tvrdého lakovaného lami-
na, na které se musely věci lepit 
a bylo těžké je pak odstraňovat. 
Dvě z nich jsem pak dal k dispo-
zici studentům na různé inzeráty 
a vzkazy, i proto se tyto věci pře-
staly lepit na dveře a okna. 

Jako velký problém vidím nee-
xistující informační systém školy. 
Máme pět budov a dva domovy 
mládeže. Kdo sem přijde poprvé, 
tak se musí zákonitě ztratit. S tím 
souvisí i označení jednotlivých 
místností. Mělo by to být jednodu-
ché a lehce obměnitelné. Vymýš-
lím také jednotnou grafi ku školy, 

Boskovice - Bezmála sedm 
a půl milionu korun dluží v sou-
časné době lidé a instituce bosko-
vické radnici za různé poplatky 
nebo pokuty. S více než dvěma 
miliony korun tabulce vévodí po-
kuty, které eviduje dopravní oddě-
lení. Přes milion korun pak dluží 
lidé za poplatky za svoz komunál-
ního odpadu.

„Je pravidlem, že v prvním po-
loletí jsou dluhy za odpad vyšší, 

protože lidé si je mohou rozložit 
do dvou částí, přičemž ta druhá 
je splatná ke konci září. Z vel-
ké části se jedná o osoby, které 
prostě na platbu zapomenou. 
Zveřejnili jsme proto na webo-
vých stránkách a ve zpravodaji 
města výzvu k zaplacení. Setka-
la se s úspěchem. Největší část 
dluží takzvaní stabilní neplatiči, 
jedná se o asi jeden milion ko-
run,“ uvedla vedoucí finančního 

odboru boskovické radnice Dana 
Baláčová.

Městský úřad pohledávky neode-
pisuje, to znamená že do výsledné 
podoby se promítnou dluhy z něko-
lika posledních let. Úřad přistupuje 
také k vymáhání dluhů i formou 
exekucí. Sankce čekají také na lidi, 
kteří včas neuhradí poplatek za od-
pad. Místo původních pěti set ko-
run na osobu a rok mohou zaplatit 
až dvojnásobek.  (hrr)

Lidé dluží městu za pokuty a odpady

Letovice - Letošní sezona na 
koupališti byla slabší, ale žádný 
velký propadák se nekonal. Tak 
komentuje vedení letovické rad-
nice výsledky plaveckého areálu. 
Akvapark navštívilo během os-
matřiceti „koupacích“ dní celkem 
6 733 lidí. Nejvyšší denní návště-
va byla 619, nejslabší pak pouzí 
čtyři plavci.

„Provoz stál zhruba půl milionu 
korun, na tržbách se vydělalo 211 

tisíc, zbytek dotuje město a tech-
nické služby. Na nižší návštěvnos-
ti se projevilo i fungování nového 
koupaliště ve Velkých Opatovicích 
a rekonstrukce areálu v Boskovi-
cích, který nebyl nějakou dobu v 
provozu. Konkurují nám také ne-
daleká přehrada Křetínka a hojně 
rozšířené domácí bazény,“ uvedl 
letovický místostarosta Radek 
Procházka.

Žádné větší investice do areálu 

se před příští sezonou nepřipravu-
jí. „I když by si to koupaliště za-
sloužilo, nejsou volné prostředky. 
Každoročně investujeme stov-
ky tisíc korun, aby se provedly 
nejnutnější opravy a koupaliště 
fungovalo. Uvidíme, jak bude 
areál vypadat po letošní zimě, 
ale předpokládáme, že nebudeme 
dělat žádné větší opravy,“ přidal 
podrobnosti starosta Letovic Vla-
dimír Stejskal.  (hrr)

Tržby z koupaliště byly letos slabší Oslavu kina...
Pokračování ze str. 1
Zvedne se v blanenském kině 

cena vstupného?
Diváci budou příjemně překva-

peni. Klasické fi lmy budou stát 
téměř stále stejně, tedy osmdesát 
devadesát korun, třidéčka 130 ko-
run, a to i v den celostátní premi-
éry. Což je v porovnání s jinými 
kiny velmi příjemné. Zvedat cenu 
nechceme, níž jít nemůžeme, mi-
nimální cenu stanovuje distribu-
tor.

Co považujete za největší pozi-
 vum digitalizace?

Kromě toho, že půjde o mimo-
řádnou kvalitu, servis pro diváka 
a to, že bychom bez ní brzy už 
neměli vůbec co hrát, hlavně fakt, 
že můžeme dávat fi lmy i v den 
celostátní premiéry. Lidé kvůli 
ní nebudou muset jet do Prahy či 
Brna. V Boskovicích si na to již 
zvykli, někdy promítají i o půlno-
ci v první den uvedení. To bych 
také rád, ale až od ledna, kdy se 
zaběhneme.

Na co se diváci v Blansku mo-
hou těšit v listopadu?

Připravujeme třeba českou pre-
miéru fi lmu Perfect Day s Ivanou 
Chýlkovou. 

A na co tedy digitalizace při-
šla?

Velice děkuji jménem všech 
milovníků fi lmu Státnímu fon-
du české kinematografi e, který 
přispěl 800 tisíci korun a městu, 
které dodalo ten výraznější podíl 
na celkovou částku 3,6 milonu 
korun.

kterou bychom používali na všech 
materiálech. 

A co se týká organizace?
V současné době máme zhruba 

1 100 studentů a 140 zaměstnanců. 
Nastoupil jsem v květnu a kdybych 
chtěl cokoliv změnit, tak bych mu-
sel hned, protože nový školní rok 
byl blízko a výuka musela začít. 
To bych byl ovšem blázen. Nejprve 
je totiž třeba chod zařízení poznat, 
a poté postupně provádět změny. 
Samozřejmě se k tomu nějakým 
způsobem schyluje, mám v hlavě 
rozdělení kompetencí a organizaci. 
Chci například zvyšovat vzdělanost 

našich kantorů v práci s výpočetní 
technikou. Některé změny jdou 
udělat hned, některé přijdou pozdě-
ji, až na ně nazraje čas...

Můžete být konkrétnější?
Změna přijít musí, to je bezespo-

ru. Tím, že jsem dlouhodobě nepů-
sobil ve školství a v tomto zařízení, 
nejsem postižen takzvanou provoz-
ní slepotou. Vadí mně některé věci, 
které v minulosti nikdo neviděl. 
Byť jsou to drobnosti, ale na nich 
je postaveno image celého zaří-
zení. Se vzdělávací soustavou se 
nedá nic dělat, ta je jasně nastavená 
státem. Ale její naplňování může 

probíhat různými způsoby. Někte-
ří lidé tady žili v klidných vodách, 
a ty hodlám čeřit. 

V regionu je pro vaše zařízení 
vžitý původní název Národohos-
podářská škola. Budete se k němu 
vracet?

S komplikovaným názvem se 
bohužel ze zákona nedá nic dě-
lat. Ale není od věci, abych na 
budovu napsal jednoduše Vyšší 
odborná a střední škola. Původní 
název Národohospodářská škola 
je takzvaně passé. Mně by se sa-
mozřejmě líbil, protože pod tímto 
pojmenováním veřejnost školu 

zná a stále ho používá, ale už se 
k němu nedá vrátit. 

Vaše škola má poměrně širokou 
nabídku oborů, jsou pro vás něja-
ké stěžejní?

Jsem velmi rád, že máme tak 
různorodou nabídku. Škola díky 
tomu, že není monotématická, je 
schopna regionu nabídnout pestrou 
škálu vzdělání. Poté, co za čtyři 
roky skončí oděvnictví a zeměděl-
ské obory, se základním nosným 
prvkem stává veterina, protože 
jsou v Jihomoravském kraji jen 
tři. Vedle toho jsou důležité také 
informační technologie. Velký zá-
jem je o hotelnictví a turismus, kde 
je kladen důraz na praxi. Zvedá se 
i poptávka po našem jediném učeb-
ním oboru – číšník. Loni jsme při-
jali osmnáct učňů, letos šestadvacet 
a v současné době před podáváním 
přihlášek se o obor zajímá řada ro-
dičů. Stejně tak roste zájem o vyšší 
odbornou školu. A co je pozitivní, 
i na tomto stupni vzdělání si stu-
denti váží toho, že mohou studovat 
a jejich odchody jsou minimální.

Na závěr zmiňme ještě technic-
ký stav školy. Jaké akce jsou před 
vámi?

Neustále řešíme nějaké technické 
problémy. Ve špatném stavu je na-
příklad původní fasáda ze třicátých 
let minulého století, která opadává. 
Teď jsme měli havárii kanalizace, 
kde se zbortila jedna šachta. Navíc 
nemáme zateplené budovy. Nutné 
je také dokončit výměnu oken, ta 
v tělocvičně jsou ještě původní. 

Pavel Vlach.  Foto Radim HruškaPavel Vlach.  Foto Radim Hruška

Výstava. V Arboretu Šmelcovna - Dva dvory se uskutečnila regio-
nální výstava ovoce. Zahrádkáři představili především velký sorti-
ment jablek a dalších výpěstků.  Foto Jaroslav Oldřich

Hotel Dukla je města. Co dál?
Blansko - Jiné téma minulý měsíc nehýbalo Blanskem. Město musí 

koupit hotel Dukla. Povedlo se, v dražbě, při níž se cena vyšplhala až na 
konečných 30,5 milionu korun. Po všeobecné euforii, v níž se nenašel té-
měř nikdo, kdo by s odvážným krokem radnice nesouhlasil, se ale objevují 
nové otázky. A občané se ptají, co bude s objektem dál?

„V tuto chvíli ještě řešíme organizační záležitosti. Koupi musí odsou-
hlasit zastupitelstvo, což považuji za formální záležitost, protože nás tímto 
pověřilo. A následně do 27. prosince, tedy do devadesáti dnů od dražby, 
částku správci konkurzní podstaty zaplatit.,“ pokyvuje hlavou místostaros-
ta Jiří Crha. Co ale bude dál po splnění těchto zákonných povinností?

Provozovat dál hotel? „To samozřejmě ne,“ usmívá se Crha. Jak ale 
dodává, nějakou dobu ho město určitě nechá v provozu. A to formou pro-
nájmu. „Zveřejnili jsme inzerát, v němž na dobu určitou hotel nabízíme. 
Za minimální cenu 1,2 milionu korun na rok, uvidíme, jaký bude zájem. 
Podotýkám, že podmínkou bude zákaz provozování heren,“ dodává mís-
tostarosta. Předpokládaný termín spuštění pronájmu je od začátku ledna. 
Město si mezitím připraví pozici na vypsání architektonického zájmu, jak 
bude centrum vypadat do budoucna. „Je to velmi závažný krok. Nesmí to 
být na jedno až dvě volební období. Nic se nesmí uspěchat, vše je třeba 
zvážit. Určitě dáme i na názory občanů města, kterým předložíma dva až 
tři nejlepší návrhy k posouzení, forma se ještě uvidí,“ plánuje Crha.  (bh)

Radim Hruška

Boskovice - Jsou známé výsled-
ky VI. ročníku Soutěže o ekologic-
ky nejpříznivější provoz úřadu/in-
stituce v Jihomoravském kraji. Na 
prvním místě skončil Městský úřad 
v Boskovicích následovaný Hrušo-
vany nad Jevišovkou a Rosicemi. 

Boskovičtí jsou v soutěži zku-
šenými matadory. Přihlašují se 
od jejího počátku a během jejího 
trvání už stačili získat tři oceně-
ní. „V letošním hodnocení jsme 
pravděpodobně nejvíce zabodovali 
zateplením budov základní a ma-
teřské školy nebo instalací fotovol-
taických panelů na objekty města. 
Kladně hodnoceno bylo i používá-
ní služebního mopedu nebo dvou 

Boskovická radnice je nejekologičtější v kraji
jízdních kol, které má k dispozici 
městská policie. Mimo to se snaží-
me nakupovat ekologické produkty 
a pořádáme řadu akcí spojených 
s tématem ochrany životního pro-
středí,“ uvedla boskovická mís-
tostarostka Jaromíra Vítková.

Do letošního ročníku, který měl 
novou koncepci, se přihlásilo dva-
advacet úřadů a dvě instituce. Jeho 
princip spočíval v prezentaci dosa-
žených úspěchů zodpovězením tří 
otázek volným textem a doložením 
způsobu, jakým úřad propaguje 
své aktivity v oblasti ekologizace 
provozu. Odborné vyhodnocení 
soutěže zajistil Ekologický institut 
Veronica, se kterým Jihomoravský 
kraj v této oblasti spolupracuje od 
prvopočátku. Foto archiv Foto archiv



Jak vybrat 
podlahu

Pokud se právě rozhodujete pro 
novou podlahu, pak budete mít 
rozhodně z čeho vybírat. Nabídka 
je obrovská, je však dobré nejprve 
rozvážit, jaký materiál bude pro vás 
ten nejvhodnější. Důležitým krité-

riem při výběru je dlouhá životnost 
a snadná údržba. Dále se již budeme 
věnovat jednotlivým materiálům.

Korek
Je často vyhledávaným materiá-

lem pro své skvělé tepelné vlastnos-
ti. Jelikož je velmi pružný, výborně 
tlumí hluk a je zdravý pro chůzi. Je 
k dostání v mnoha barevných odstí-
nech a texturách. Celkem lehce se 

poškodí např. ostrým předmětem, 
toto poškození však lze většinou 
opravit zbroušením či výměnou po-
škozeného dílce. Jako nevýhodný 
se korek jeví při pokládce. Ta bývá 
časově náročná a bývají vidět spáry 
mezi jednotlivými čtverci. Životnost 
podlahy z běžných korkových čtver-
ců je cca 20 let. U korkového masivu 
je životnost téměř neomezená. Cena 
je cca 500/m2, plovoucí podlaha cca 
900/m2.

Masivní dřevěné podlahy
Prkenná a palubková podlaha či 

masivní parkety se vyznačují oprav-
du krásným přírodním vzhledem 
a navíc velmi dlouhou životností. 
Jeho největší nevýhodou je reakce na 
změny vlhkosti v interiéru. Je to přeci 
jen přírodní materiál, který pracuje. 
Díky tomu vznikají v podlaze spáry. 
To lze eliminovat použitím tzv. ná-
mořnické podlahy, což je vyplnění 
mezer mezi prkny pružnou dilatací. 
Životnost takovýchto podlah je  10-15 
let bez obnovování. Při opakovaném 
obnovování neomezená. Cena vliso-
vaných parket je cca 500/m2, palub-
ky cca 1000/m2

Vrstvené dřevěné podlahy
Jsou určeny pro ty, kteří chtějí pří-

rodní dřevo, ale žádné spáry. Asi nej-
lepším řešením jsou třívrstvé, které 
se řeší jako plovoucí. Jejich výhodou 
je rychlá instalace a možnost opako-
vané obnovy. Takovéto podlahy jsou 
rozměrově stálé. Lze je doporučit 
i pro možnost výběru velkého množ-
ství nejrůznějších dřevin a formátů. 
Nevýhodou těchto podlah jsou zna-
telné spoje na koncích parketových 
lamel. Životnost je i přes 20 let bez 
obnovy a při obnově neomezená. 
Cena 1000/m2.  Pokračování příště
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STAVÍME NA PODZIMSTAVÍME NA PODZIM 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

BRNOBRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Klasická žárovka
60 W/ E 27, čirá

14,-/ 2 ks

Úsporná 
zářivka
11 W/ E 27

Stojanová 
lampa Viga
1x 60 W/ E 27, 
čtecí lampička 
1x 40 W/ E 14, 
bez žárovek

Krbová kamna Meland
výkon až 9 kW, výhřevnost 
až 190 m3, velké topeniště 
pro polena délky 35 cm, horní 
kouřovod  150 mm, rozměry: 
v 1015 x š 550 x h 410 mm, 
snadná výměna bočnic 
z keramické dlažby pro soulad 
s každým interiérem

Vysavač listí 
2500 W, 
rychlost vzduchu 
210 km/ hod., 
záchytný koš 45 l

Elektrický topný panel
nízké pořizovací a provozní náklady, rozměr 
panelu: 60 x 60 x 1 cm, příkon 400 W

Přímotopný 
teplovzdušný ventilátor
2 stupně výkonu: 1000/ 
2000 W, i pro studený vzduch

S TERMOSTATEM

Benzinová 
pila
výkon 3,1 PS, 
řezná lišta 46 cm, 
zdvihový objem 52 cm2

Dřevěné 
ekobrikety 10 kg
výhřevnost 19 MJ/ kg, 
popel pouze 0,5 %,
1 paleta = 96 balení

2.390,-

1.990,-

8.990,-

49,-399,- 239,-

745,-

ks od

7,-

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny 
včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

JIŽ BRZY 2x V BRNĚ ! IVANOVICE, Hradecká ul.

10 kg

49,-
od 1 palety: 45,-

Boskovice 137,8x209 CMYK.indd   1 17.10.11   10:42

pondělí–pátek 7.00–16.00, sobota 7.00–11.00 hodin

Firma ŠNEK CENTRUM má svoji 
vzorkovou prodejnu ve Sloupu
Od roku 1998 se irma ŠNEK CENTRUM zabývá stavební činností, především zateplováním fasád rodinných domků, v zim-

ním období pak také prováděním obkladů, dlažeb, půdních vestaveb a sád-
rokartonářských konstrukcí. „Pro podporu této činnosti provozujeme 
specializovanou vzorkovou prodejnu ve Sloupu v Moravském krasu, kde 
našim velkobchodním a maloobchodním zákazníkům nabízíme obklady, 
dlažby a vybavení koupelen, tepelné izolace, fasádní materiály a doplňky 
k zateplovacím systémům za nejlepší možné ceny,“ řekl majitel irmy Fran-
tišek Dujka s tím, že i u nich mohou zájemci uplatnit probíhající akce kon-
kurenčních prodejců jako je např. „3. přání zdarma“ - a k tomu vždy ještě 
něco navíc. Při objednávce zboží již od 6789 Kč je pro každého zákazníka 
v okresech Blansko, Brno a Brno-venkov připravena doprava zdarma až do 
domu. „K materiálům zakoupeným v naší prodejně poskytujeme stavební 
poradenství zdarma. V letošním roce jsme se navíc rozhodli pro podporu 
rodin s dětmi - každá rodina s dětmi do 18 let dostane v naší prodejně sle-
vu ve výši 3-10% ke slevám běžně poskytovaným ostatním zákazníkům,“ 
doplnil František Dujka s tím, že sami vychovávají čtyři děti a tudíž vědí, 
jak je výchova každého z nich inančně náročná. Bližší informace o nabíd-
ce irmy najdete přímo v prodejně ve Sloupě (v nákupním středisku), na 
telefonním čísle 603 150 058, na emailu: info@SnekCentrum.cz nebo na 
www.snekcentrum.cz. Nevyhovuje-li Vám běžná otevírací doba, můžete 
po dohodě na tel. čísle 603 150 058 přijít kdykoliv.

SLUŽBY

- prodej stavebního materiálu,
 obkladů a dlažeb,
 spojovacího materiálu,
 odpadního potrubí,
- zahradní program...
- autodoprava
www.stavebniny-stas.cz Te
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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
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Den radostí pro ženy

V tomto duchu se konala velkolepá akce Českého svazu žen v Lipovci. 
Ani deštivé počasí neodradilo na tři sta žen všech věkových kategorií, 
aby přišly o svůj již tradiční den zábavy, radosti a potěšení.

Určitě všem se líbila jedinečná módní přehlídka Denisy Richterové 
- výtvarnice z Lipovce a překvapivá světelná show umělce pana Bílka, 
který zároveň i uváděl přehlídku historických kostýmů z dílny paní Deni-
sy. V nádherných historických kostýmech z období gotiky, baroka, rokoka 
a renesance jsme mohli obdivovat místní modelky - mladé ženy a dívky 
z Lipovce. V druhé částí módní přehlídky převládaly společenské, sva-
tební, vycházkové a sportovní modely s ručně malovanými motivy. 

Druhá, stejně zajímavá módní přehlídka oděvní výtvarnice Ivanky 
Kolmačkové a manažerky Marcely Polákové z obchodu u Sluníčka Blan-
sko, upoutala hlavně svou volností, lehkostí a elegancí ve francouzském 
stylu nádherně podbarvenou francouzskými písničkami. Představené 
modely z obou módních přehlídek si mohly přítomné ženy i zakoupit nebo 
objednat na míru.

Velký zájem byl o šperky, originální trička a doplňky, dárky, šátky 
a tašky Vladimíra Kunce z obchodu U Sluníčka Blansko a o bižuterii, 
vonné svíčky a jiné drobné dárkové předměty z Ateliéru Pastužka Vyškov, 
prezentované Petrem Vítkem z Ruprechtova.

Neobvyklé náušnice nabízela Lucie Kolmačková z Lipovce, kosmetiku 
Orifl ame předváděla Jana Pospíšilová z Jedovnic a kosmetiku Mary Kay 
Iva Švarzbergerová z Brna. Slečna Iva měla pro ženy, které líčila, při-
pravenu i výherní soutěž. 

Ženy si mohly prohlédnout i vyzkoušet různé typy nejmodernějších 
brýlových obrouček Brigity Ondrouškové z B.ON OPTIK Blansko. Velký 
zájem vzbudily i věštkyně a výklad osobnostních karet Martou Vítkovou 
z Ruprechtova a výklad Tarotu od Lucie Buriánové. Své malované obrazy 
vystavovala Marie Furchová z Lipovce.

Vyvrcholením večera byla bohatá tombola a pěvecká a hudební pro-
dukce Moniky Ondrouškové z Lažánek. O občerstvení bylo také dostateč-
ně postaráno. Přítomné ženy se tak mohly výborně bavit až do pozdních 
hodin. Každoroční nárůst účastnic nejen z Lipovce svědčí o tom, že je 
třeba pořádat takové akce. Každá žena si to stoprocentně zaslouží.

 Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ Lipovec,
 foto Iveta Kuchařová

Němčináři byli v Augsburgu
V rámci výuky německého jazyka na Gymnáziu Blansko jsme dostali 

skvělou příležitost navštívit Německo, konkrétně pro turisty nejlákavější 
spolkovou zemi Bavorsko. Dopoledne jsme se vzdělávali v němčině v Ně-
meckém institutu DID a odpoledne podnikali výlety po okolí. Na projekt, 
který jsme nazvali Za němčinou do Německa 2011!, nám přispěl i Jiho-
moravský kraj z dotačního programu Do světa! 2011. Spolu s námi se do 
Německa vypravily profesorky Dana Fránková a Klára Pernicová.

Ještě před odjezdem jsme dostali za úkol zpracovat ve skupinkách in-
formace o jednotlivých cílech našich výletů a vytvořit prezentace. Termín 
odjezdu byl stanoven na neděli 18. září brzy ráno. 

Naším domovem na téměř celý týden se stal Augsburg, krásné historic-
ké a univerzitní město. Po dvojicích jsme byli ubytováni v hostitelských 
rodinách. Tam jsme snídali, večeřeli, konverzovali německy se členy ro-
diny a spali. Zbytek dne jsme trávili v institutu, kde probíhala výuka, 
nebo na výletě. 

S novým pracovním týdnem začala i výuka němčiny. Nejdříve jsme 
všichni napsali test, podle kterého nás rozdělili do dvou skupin. Každá 
skupina se zaměřovala na něco jiného, podle schopností a zájmů studen-
tů. Začátek vyučování býval zpravidla v 8.30 a konec ve 12.45 hodin. 
Do institutu jsme se ve dvojicích dopravovali sami městskou hromadnou 
dopravou. Někteří bydleli blízko centra a stačila jim jízda tramvají, jiní 
si k tramvaji museli přidat ještě autobus.

Hned v pondělí po vyučování jsme si prohlédli Augsburg. Prohlídka to 
byla pěkná, časově ne příliš náročná, takže jsme měli po zbytek odpoled-
ne volno, které každý strávil jinak. Skoro všichni si za tento týden stihli 
v Augsburgu vyzkoušet typické bavorské kroje, které prodávali v místních 
obchodech. V následujících dnech jsme navštívili nádherný zámek Neu-
schwanstein, který vypadá jako z pohádky a který nechal postavit Ludvík 
II. Bavorský. Další den jsme vyjeli po ozubené dráze až na nejvyšší horu 
Německa Zugspitze. Po víkendové sněhové nadílce jsme si zde na bobech 
mohli sjet menší kopec. To byl pro některé asi největší zážitek ze všech. 
Navíc svítilo sluníčko, nebe bylo bez mráčků, takže jsme z nejvyššího 
vrcholku Německa mohli vidět až do Rakouska. 

Příští den nám do smíchu nebylo. Místem naší návštěvy se stal kon-
centrační tábor Dachau. Místnosti, kde vězni spali a vykonávali hygienu, 
byly dech beroucí v negativním slova smyslu. V pátek nás už opět čekala 
návštěva Mnichova, tentokrát BMW Welt s krásnými vystavenými auty 
a motorkami a také dlouho očekávaný Oktoberfest plný atrakcí, stánků 
s občerstvením a se suvenýry. Na konci kurzu, po absolvování 20 hodin 
němčiny, jsme získali certifi kát o dosažené jazykové úrovni. Troufám si 

říci, že všichni byli s výukou a vyučujícími spokojeni, protože celý týden 
probíhal v příjemné atmosféře.

V sobotu náš pobyt v Augsburgu končil. Při zpáteční cestě do České 
republiky jsme se zastavili v nádherném starobylém městě Regensburgu 
(město je známé u nás spíše pod názvem Řezno), které hrálo roli i v české 
historii.

Domů jsme dorazili v sobotu večer zdraví, spokojení, zdokonalení 
v německém jazyce a s příjemnými vzpomínkami nejen na krásy Ba-
vorska.  Veronika Jelínková, studentka sexty B

Křtiny nejsou mrtvou vesnicí
„Mrtvá vesnice“, to je myšleno jako nadsázka, kdy se lidé starají jen 

o své domy a zahrádky. Nic proti tomu, ale ve Křtinách se „lidé rádi 
scházejí“. To byl název článku, který jsme již v těchto novinách zveřejni-
li. Je tomu tak i nadále.

Jen pro dokreslení. Spolkový život vykazuje bohatou činnost. Napří-
klad místní hasiči organizují Hasičskou pouť, koncerty Komorního smí-
šeného sboru Kantila jsou známé i v zahraničí. Velmi dobrou pověst si 
získal divadelní spolek Křový – Křtinský ochotnický výkvět. Děvčata se 
sdružují v tanečním spolku Saltarin. Výstava fotografi í Příroda v okolí 
Křtin byla výsledkem práce fotografi ckého kroužku. Dobré úspěchy má 
šachový oddíl a svou činnost vyvíjí i Sokol. Z nedávných akcí to bylo 
Rozloučení s prázdninami a turistická Křtinská 50. Děti se učí včelaři-
ně, hrají fl orbal, chodí do Junáka a Pionýra. Milovníci tance se mohou 
zúčastnit cvičení zumby nebo kurzu společenského tance. Obzvláště pro-
spěšnou práci vykazuje o. s. Horní Mlýn, které se věnuje zušlechťování 
a poznávání okolní přírody. 

Letošní stárky a stárci se mohli radovat ze zvlášť zdařilých a hojně na-
vštívených hodů. Společnou akcí úřadu městyse, školy a spolků byl Den 
Křtin. Tři dny bohaté na program kulturní i sportovní by si zasloužily 
samostatný článek.

A jelikož si zastupitelstvo váží svých spoluobčanů, připravilo na tento 
víkend zájezd do termálních lázní, přispívá na druhý ročník počítačové-
ho kurzu, chystá vánoční jarmark. 

Toto není veškerý výčet všech aktivit. Pro zájemce mohu doporu-
čit internetové stránky městyse Křtiny - www.krtiny.cz. Ale chci psát 
hlavně o tom, co se událo předminulý víkend. Křtinští senioři se také 
podíleli na předešle vyjmenovaných akcích, ale stále pociťovali po-
třebu se někde scházet a pobavit se. Místo, kde by si mohli neruše-
ně zavzpomínat, zapomenout na bolesti a načerpat nové síly pro své 
stárnutí. Rozhodně se cítí na to, aby svoje seniorské období prožili co 
nejaktivněji. Zastupitelstvo městyse jim vyčlenilo místnost v nově zre-
konstruovaném kulturním a společenském centru, kterou si převážně 
svými silami upravili.

Úřad městyse se připojil k výzvě a v neděli odpoledne uspořádal osla-
vu Mezinárodního dne seniorů. Při této příležitosti byla klubovna všem, 
kteří měli zájem si místnost prohlédnout představena a nic nebrání její-
mu užívání. Byl to ten nejhezčí dar vznikajícímu Klubu seniorů. K veselé 
náladě přispěla i hudební skupina Festa Music. Nejen senioři se velmi 
dobře pobavili při tanci, písničkách a pohoštění, které si vlastními silami 
nachystali a již naplánovali další setkání na období před letošními Vá-
nocemi, protože ve Křtinách se lidé rádi scházejí.

Seznamovací pobyt v Hodoníně
Naše třída prima B z Gymnázia Blansko odjela ve středu 14. září na 

třídenní seznamovací pobyt do Hodonína u Kunštátu. Cestou jsme se 
zastavili v Jeskyni Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, kde jsme byli 
mile překvapeni nově otevřenou Zahradou smyslů. V ní jsme si vyzkou-
šeli, jaké to je být nevidomý a orientovat se pouze hmatem. Součástí 
expozice byl také včelí úl, který jsme si mohli detailně prohlédnout. V sa-
motné Jeskyni Blanických rytířů jsme nejvíce obdivovali sochu svatého 
Václava na koni, kterou vytesal Stanislav Rolínek. Viděli jsme také část 
sochy T. G. Masaryka, ze které zbyly jenom boty, protože byla za druhé 
světové války zničena. Prohlídku jsme zakončili výstupem na Burianovu 
rozhlednu a pak opět pokračovali v cestě autobusem.

V Hodoníně jsme se ubytovali na Zámečku a obyvatelé každého pokoje 
si na dveře vyrobili cedulku s jeho názvem a charakteristickým obráz-
kem. To jsme ještě netušili, že bude sloužit také jako orientační vodítko 
pro bodování pořádku v jednotlivých pokojích. Uklízet co nejlépe jsme se 
snažili všichni, ale nakonec vyhrály „Holky z porcelánu“. 

Naše paní učitelky a paní psycholožka Míša nám přichystaly spoustu 
zajímavých aktivit a her, jako například Cesta za pokladem, Vymění si 
místa všichni, kdo…, Na novináře, Molekuly, Evoluce nebo i tajuplnou 
stezku odvahy. Protože nám přálo slunečné počasí, ve čtvrtek jsme mohli 
strávit odpoledne na místním hřišti hraním sportovních soutěží. Zjistili 
jsme, že je mezi námi spousta nadějných sportovců. V rámci programu 
jsme také vymýšleli pravidla chování naší třídy a vyráběli si potisk na 
bílá trička, jejichž společným symbolem přátelství byla dlaň. Večer jsme 
opékali špekáčky, zpívali tábornické písničky a chystali prezentaci pro 
svoje rodiče.

V pátek odpoledne za námi přijeli rodiče, aby si nás odvezli domů. 
K jejich překvapení (doufáme, že milému) na ně čekalo představení v po-
době vyprávění, scének a písniček od všech dětí primy B. 

Co říct závěrem? Pobyt se nám vydařil, poznali jsme, že jsme dobří ka-
marádi, a naučili jsme se řešit určité situace v kolektivu třídy. Děkujeme. 
Kdybychom mohli, jeli bychom znovu! 

 Žáci primy B Gymnazia Blansko

Nový kříž ve svitávecké farnos  
V podvečer dvacáté šesté neděle v liturgickém mezidobí žehnal bo-

skovický farní vikář P. Petr Košulič nový kříž. Ten se nachází na sou-
kromé zahradě v katastru Skalice nad Svitavou nedaleko fotbalového 
hřiště.

S myšlenkou obnovit původní kříž, který na stejném místě stál plných 
pětasedmdesát let od 1. května 1936, přišli sourozenci Mikuláškovi. 
A dali se do úplně nového kříže. Celý je vyroben z kvalitního dřeva, 
natřený vysoce účinným lakem proti vlivům počasí. Zhotovil ho odbor-
ník na slovo vzatý stolař Vašíček společně se svým synem. Jemu náleží 
velké Pán Bůh zaplať. Všechny ostatní práce s restaurováním kovového 
těla Ježíšova, držáky pro usazení kříže a mnoho další usilovné práce 
provedli bez nároků na odměnu oba sourozenci Mikuláškovi. Touto ces-
tou jim vzdáváme upřímné Pán Bůh zaplať a velké díky za postavení 
zcela nového kříže, kterým se budou žehnat všichni kolemjdoucí.

  Miroslav Holík

DDM žije na plný pecky
Zahájení školního roku 2011/2012 bylo v Domě dětí a mládeže Blansko 

nad očekávání příjemné. Do stávajících i nových kroužků se přihlašuje 
stále více dětí. Všichni zaměstnanci z domečku z toho máme obrovskou 
radost a zájmu veřejnosti si velice vážíme. Všem rodičům a dětem touto 
cestou děkujeme za podporu naší práce a věříme, že letošní školní rok 
bude opět stejně zajímavý a zábavný pro nás i pro děti a rodiče, kteří si 
nás oblíbili.

Kromě zahájení činnosti kroužků máme také naplánovanou činnost 
na podzimní prázdniny. Každý den nabízíme více než dvě akce pro děti 
z Blanska a okolí. Na středu 26. a čtvrtek 27. 10. připravujeme tyto akce 
pro veřejnost: S draky nejsou žerty, S Ájou v akci na in-linech, Bongo-
Brno a prázdniny s Jožkou I., Kdo si hraje, nezlobí, podzimní fl orbalový 
turnaj a prázdniny s Jožkou II.

Všechny zájemce o prázdninové akce srdečně zveme na prázdniny plné 
zábavy a pohody v Domě dětí a mládeže, Údolní 2, Blansko. Zájem veřej-
nosti je veliký a proto pokud budete chtít svoje děti přihlásit na prázdni-
ny v DDM Blansko, je třeba přihlášku doručit do DDM co nejdříve.

Veškeré informace naleznete přímo v Domě dětí a mládeže Blansko 
nebo na www.ddmblansko.cz.  Kolektiv zaměstnanců DDM Blansko

Byli jste už v T. P. C. A.?
Pokud ne, tak napněte pořádně zorničky. T. P. C. A. - neboli: Toyota, 

Peugeot, Citröen Automobile, je nadmíru fascinující elegantní moderní 
automobilka s japonským vedením, která reprezentuje výrobu japon-
ských a francouzských aut v českém městě Kolín. A právě sem se místo 
vyučování vypravila naše třída E4 z OA a SZdŠ Blansko pod vedením 
paní ředitelky Dvořákové a pana učitele Gregora. 

Po překročení pomyslných hranic Středočeského kraje jsme nejpr-
ve navštívili proslulou Kutnou Horu, která se pyšní zejména tím, že 
její historické centrum můžeme nalézt mezi památkami v seznamu 
UNESCO. 

Kdo se v Kutné Hoře nepodívá do místních zachovalých havířských 
dolů, jakoby tam ani nebyl. My si však něco takového nenechali ujít, 
a proto jsme navštívili místní muzeum stříbra - Hrádek. Zde nás slečna 
průvodkyně nejprve seznámila s havířským nářadím a s náročnou prací 
horníků.

Poté, co jsme se nastrojili do klasických havířských bílých hábitů, 
které jsou v podzemí alespoň trochu vidět, jsme si vzali helmy a s lam-
pami následovali průvodkyni ke vstupu do dolu přes náměstíčko, na 
němž jsme se na malou chvíli stali atrakcí pro fotoaparáty japonských 
turistů.

Zanedlouho jsme byli zhruba 35 metrů pod zemí se zapeklitými a ta-
juplnými černočernými uličkami s velice nízkými stropy a úzkými stě-
nami, mezi které bychom asi těžko vecpali obézního či klaustrofobního 
člověka.

Procházka v podzemí byla zajímavá zkušenost, avšak většina z nás 
by si školu za práci s tehdejšími havíři raději nevyměnila. Kromě dolů 
patří k symbolům města i sympatický chrám svaté Barbory, což je stav-
ba velice podobná pražskému chrámu svatého Víta, ke které jsme se 
nezapomněli přijít podívat. Prohlédli jsme si také ulici Ruthardku, kos-
tel svatého Jakuba, známý Vlašský Dvůr, atypickou gotickou kašnu či 
rodný dům Josefa Kajetána Tyla.

Z Kutné Hory nás po poledni odvezl autobus do nedalekého Kolína, 
za nímž se rozprostírá automobilová fi rma T. P. C. A. Při vstupu do 
moderní automobilky se nás ujali dva zkušení pánové, kteří nás zavedli 
do místnosti s multimediálním plátnem, kde jsme během krátké chvíle 
mohli spatřit krátké fi lmy, které zaznamenávaly vznik fi rmy, stavbu to-
várny a práci na jednotlivých pracovištích.

Poté jsem se šli podívat přímo do provozu, odkud každých 70 se-
kund vyjíždí jedno nové auto. Abychom se ještě více přiblížili do dění 
v podniku, nastoupili jsme do dvou vláčků, které nám zprostředkovaly 
hotovou cestu do světa fantasie. Nejvíce ze všeho nás ohromili místní 
roboti. Ti svými dlouhými a rychle se pohybujícími pažemi připomínali 
živé až nadpřirozené bytosti.

Návštěvu T. P. C. A. vřele doporučuji, ať už pro samotnou prohlídku 
ultramoderní výroby, tak pro uchazeče o dobře placené pracovní místo. 
Exkurze je už sice za námi, ale vzpomínky na mimořádný zážitek zůsta-
nou na velmi dlouho v našich myšlenkách. 

 Pavel Marek, student E4, OA a SZdŠ Blansko



Jedovnice - Mezi největší a nejvyhledávanější 
podzimní akce patří výlovy rybníků. A tak se i je-
dovnický Olšovec chystá na tuto velkou událost. 
S vypouštěním vody se začalo už 3. října tak, aby 
se ve dnech 21. a 22. října mohl výlov uskutečnit.

„Začínáme tradičně v sobotu brzy ráno slavnost-
ním nástupem lovců, při němž je také vzpomenu-
to na ty, kteří se této chvíle nedožili. Pak se aktéři 
rozejdou do loviště 
a připraví se na prv-
ní zátah. Kdo chce 
zažít tuto jedineč-
nou chvíli, musí si 
přivstat. První ryby 
budou na stáncích 
už kolem půl osmé,“ 
řekl Leoš Blažek, 
jednal společnosti 
Olšovec. 

Ryby se budou le-
tos prodávat přímo 
na kádišti, ale pře-
devším na čtyřech 
stáncích, na dvou 
z nich si zájemci 
mohou nechat kap-
ry připravit k pří-
mému kuchyňské-
mu zpracování. 

Hlavním lákadlem výlovu rybníka Olšovce je 
především Jedovnický kapr, který díky své kvali-
tě a charakteru chovu získal označení Moravský 
kras – regionální produkt. Právě možnost koupit 
si a donést domů čerstvě vylovenou rybu, láká 
každoročně na břeh rybníka Olšovce stovky zá-
jemců. Jak se zdá, bude letos na stáncích i dosta-
tek dravých ryb, zejména candátů, štik a sumců, 

přičemž ceny zů-
stávají na úrovni 
minulých let. 

Výlov rybníku 
Olšovce také letos 
doplní bohatý jar-
mareční program. 
Zájemci mohou 
ochutnat rybí spe-
ciality, nebude chy-
bět pivo, burčák, 
různé druhy pečiv 
a dalších laskomin 
pro velké labužní-
ky. To však zdaleka 
neznamená, že si 
na své nepřijdou 
také děti. I pro ně 
je připravena řada 
dobrot a atrakcí.
 (ama)

úterý 18. října 2011 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 18. října úterý 18. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Po dobrém, nebo po zlém? Povídání s Mi-
roslavem Šamalíkem.
Boskovice - Evangelický kostel v 17 hod.: Izrael očima Marka Zikmunda, 
beseda. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci - cvičení rodičů 
s dětmi 1-2 roky, v 10 hod.: Beruščina herna s pohádkou, v 16.30 hod.: Dět-
ský aerobik (4-7 let), sál Zámečku v 16.30 hod.: Starší oddělení folklórního 
souboru Čtveráček (8-12 let). 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Agnes Belladone, divadelní před-
stavení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kovbojové a vetřelci.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: V peřině.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kamarád taky rád.
Jedovnice v 19 hod. Zkažená úča.

středa 19. října středa 19. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: První setkání dě   drama  cké výchovy. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Cvrčci - cvičení rodičů 
s dětmi 3 měsíce - 1 rok, v 10 hod.: Berušení - cvičení rodičů s dětmi 2-3 
roky, sál Zámečku v 16.30 hod.: Mladší oddělení folklórního souboru Čtve-
ráček (4-7 let).
Letovice - Kulturní dům ve 13 hod.: Městský den zdraví. 

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. 

Letovice - Městský klub důchodců v 15 hod.: Až se zima zeptá. 
Velké Opatovice - Zámek v 18 hod.: Civilizační choroby, lze se jim vyhnout? 
přednáška Jany Trčkové. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kovbojové a vetřelci.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kamarád taky rád.

čtvrtek 20. říjnačtvrtek 20. října
AKCEAKCE

Adamov - MKS (Ptačina) v 18 hod.: Místní pověs   Boskovicka, povídání 
s Evou Nečasovou. 
Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Senior centrum ve 14.30 hod.: Oslavy 9. výročí otevření Senior 
centra. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Hbitá rukavice, soutěž. 
Černá Hora - Centrum Veselá Beruška v 16 hod.: Hrátky-berušátky - cvičení 
rodičů s dětmi 3-4 roky, v 16.30 hod.: Beruščin ateliér - rukodělná tvorba 
pro dě   od 7 do 12 let.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Super 8.
Blansko ve 20 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice v 17 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Litevský animovaný fi lm.
Doubravice v 18 hod. Obhájce.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Od klasiky k jazzu, hraje Brněnské dechové kvin-
teto. 

pátek 21. říjnapátek 21. října
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, povídání s Jitkou Po-
kornou. 
Blansko - Hudební salon zámku v 18 hod.: Vyhodnocení 39. ročníku Literár-
ní soutěže Fran  ška Halase. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Blansko historické, přednáška a beseda 
s ukázkou historických knih, dokumentů a pohlednic o Blansku.
Boskovice - Orlovna v 15 hod.: Beseda s P. Lubošem Dobešem. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Přednáška o výživě - novin-
ky z oblas   mléčné výživy pro dě  . 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Pěvecká soutěž. 
Vilémovice - Obecní dům v 17 hod.: Hrátky s papírem aneb Kašírování II, 
výtvarná dílna. 
Voděrady - Základní škola v 18 hod.: Lampionový průvod, strašidelná cesta, 
opékání párků.

DIVADLODIVADLO
Boro  n - Kulturní dům v 19 hod.: Za sušenou vodou, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Super 8.
Blansko ve 20 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice v 17 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Živý koncert - Wo  enke.
Šebetov v 19.30 hod. Muži v naději.
Velké Opatovice v 17 hod. Auta 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Viditelný svět.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Kino Panorama v 18 hod.: Wo  enke, koncert unikátní české nu-
jazz/indie-folkové kapely s holandskou frontmenkou.
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Koncert Filharmonie Brno. 
Olešnice - Kino v 17.30 hod.: Večer v kině s houslistkou Ilonou Stryovou 
a harmonikářkou Janou Pernicovou.

sobota 22. října sobota 22. října 
AKCEAKCE

Boskovice - Kopec Na Vinohrádkách ve 14 hod.: Drakiáda, soutěž v létání 
draků a létajících těles kupovaných i ručně vyrobených a vlastnoručně vyro-
bených papírových vlaštovek. 
Jedovnice - Rybník Olšovec v 8 hod.: Výlov, prodej živých ryb, jarmark, ob-
čerstvení, doprovodný program.
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Halasův Kunštát, literární večer s názvem 
Hranečníky dětství, vzpomínka na Fran  ška a Jana Halase, účinkují Fran  -
šek Derfl er a Hana Kofránková. 
Úsobrno - Obecní sál v 19 hod.: Úsobrnské vinobraní. 
Vilémovice - Náves v 8 hod.: Výlov rybníka, prodej ryb, občerstvení.
Vísky - Agrocentrum Ohrada v 10 hod.: Hubertova jízda. 

DIVADLODIVADLO
Vanovice - Kulturní dům v 19 hod.: Za sušenou vodou, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Super 8.
Blansko ve 20 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice ve 13 a 15 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Balet ve 3D: Giselle.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Sami sobě, mul  kulturní akce za-
měřená na mladé posluchače, diváky, ale především na místní začínající 
i pokročilé umělce. 
Boskovice - Synagoga v 19 hod.: Oldřich Janota: Ora pro nobis. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins.
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 

neděle 23. října neděle 23. října 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 15 hod.: Michal Nesvadba. 
Jedovnice - Rybník Olšovec v 8 hod.: Výlov, prodej živých ryb, jarmark, ob-
čerstvení, doprovodný program. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Není drak jako drak, hraje Divadlo 
Kuba. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 hod. Super 8.
Blansko ve 20 hod. Tři mušketýři 3D.
Boskovice v 15 a 17 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tři mušketýři 3D.

KONCERTKONCERT
Vanovice - Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert barokní hudby, účinku-
jí: Rula Machačová - soprán, Jiří Bělík - hoboj, Vlastimil Bialas - trumpe-
ta, doprovod - Lydia a Sergej Golubkovi. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD v 18 hod.: Nedělní čaj o 
šesté, hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 24. října pondělí 24. října 
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí. 
Černá Hora - Fotbalové hřiště v 16 hod.: Podzimní šiškovaná, od fotbalo-
vého hřiště k Berušce, sbírání šišek, plnění úkolů a hřejivá odměna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Strom života.
Boskovice v 19.30 hod. Lůno.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Jiří S  vín & Sám se svým s  nem. 
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 15 hod.: Podzimní koncer  k.

úterý 25. října úterý 25. října 
AKCEAKCE

Adamov - MKS (Ptačina) ve 14.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí, akce pro se-
niory. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Psychomotorický vývoj dě   od 0 do 3 let, 
povídání s Pavlou Horáčkovou. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 17.30 hod.: Kolmo na Damávand, 
beseda s Robertem Šamonilem. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci - cvičení rodičů 
s dětmi 1-2 roky, v 10 hod.: Beruščina herna s program, v 16.30 hod.: Dět-
ský aerobik (4-7 let), sál Zámečku v 16.30 hod.: Starší oddělení folklórního 
souboru Čtveráček (8-12 let), v 18 hod.: Workshop ke kurzu efek  vního ro-
dičovství - poradna z oblas   výchovy dě  . 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Ruční tvoření v keramické dílně. 
Olešnice - Radnice v 18 hod.: Lampiónový průvod, na závěr ohňostroj. 

KINAKINA
Blansko v 19 hod. V peřině 3D.

Víkend bude v Jedovnicích 
patřit výlovu rybníka Olšovce

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Boskovice v 17 a 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 3 3D.
Jedovnice v 19 hod. Ženy sobě.

středa 26. října středa 26. října 
AKCEAKCE

Bořitov - Obecní úřad v 18 hod.: Výstavba německé (Hitlerovy) dálnice v le-
tech 1939-1942, přednáška Tomáše Jandy a Karla Odehnala. 
Boskovice - Klub seniorů v 15 hod.: Ohlédnu   za prázdninami. 
 Pokračování na str. 15
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Nedělní okresní derby mezi Ráječkem a Rájcem-Jestřebí rozhodla trefa domácího Tomáše Jarůška

Blansko dvakrát vyhrálo a v tabulce je druhé
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Předposlední okresní derby letoš-
ního podzimu v krajském přeboru 
přilákalo do Ráječka více než čtyři 
stovky diváků. K vidění byla podle 
očekávání spíše vypjatá bitva, více 
štěstí měli domácí. Hrálo se dlou-
ho bez branek. Když Ráječtí zaho-
dili čtvrthodinu před koncem tuto-
vou šanci (viz foto), přišel trest. Po 
rychle rozehraném autovém vha-
zování si střídající Jarůšek potáhl 
míč a propálil Klímu. Ráječko tak 
protrhlo střelecký i bodový půst 
a posunulo se do středu tabulky. 
„Jsme spokojeni s výhrou i tím, že 
jsme se zase chytili,“ zářil domácí 
trenér Lubomír Zapletal

Cenné tři body přivezlo Blan-
sko z Kuřimi. Jak je pro ně v této 
sezoně zvykem, velmi brzy šlo do 
vedení díky Šenkovi, to potvrdil 
po chvíli Sehnal. Kvůli přehnaně 
tvrdé hře domácích pak museli jít 
ze hřiště zranění Bubeníček a Šenk 
a Kuřim snížila. Po změně stran 
ale hosté potvrdili, že tentokrát 
přijeli pro všechny body, pojistku 
přidal utěšenou střelou Janíček.

Boskovice si tentokrát přivezly 
pořádnou nálož. Postarali se o ni 
v den jejich hodů hráči vedoucího 
Vracova. Již do konce prvního po-
ločasu vedli o tři branky, ve dru-
hém ještě vedení pojistili. Na čele 
mají již pětibodový náskok, stíhat 
se je vydalo Blansko. To teď při-
vítá v sobotu na Kolbence od půl 

třetí v dalším derby ráječkovskou 
Olympii.

 
Hrálo se minulý víkend

V sobotu se představily v kraj-
ském přeboru hned tři celky z na-
šeho regionu. Blansko nezahrálo 
proti Zbýšovu nijak oslnivě, tento-
krát se ale mohlo radovat z plného 
bodového zisku. Jedinou branku 
dal v 68. minutě Sehnal. Bosko-

vice se doma dělily s Ivančicemi, 
Ráječko v Novosedlech. To ale ne-
skórovalo již ve čtvrtém utkání po 
sobě. Radost domácím fanouškům 
udělal v neděli Rájec, který vyhrál 
s Kuřimí 3:0.

FK Apos Blansko - Baník Zbý-
šov 1:0 (0:0). Branka: 68. Sehnal. 
Diváků: 150. Blansko: Bednář 
- Bubeníček, Martinec, Šplíchal, 
Beneš, Kugler (76. Hájek), Kolář, 

Doležel (79. Sedláček), Zouhar, 
Šenk (90. Šíp), Sehnal

FC Boskovice - FC Ivančice 
1:1 (1:0). Branky: 27. Horák Jan - 
83. Černý. Diváků: 100. Boskovi-
ce: Švéda - Müller, Preč, Adamec, 
Vykoukal, Martínek, Janíček, 
Václavek, Horák Jan, Fojt L., Sta-
ra - Fojt J., Ošlejšek, Černý

Sokol Novosedly - SK Olympia 
Ráječko 0:0. Diváků: 80. Ráječko: 

Baseballisté Olympie Blansko se po pauze vrací do extraligy

FC V     5
FC B    0

Poločas: 3:0. Branky: 20 a 44. Loprais, 11. Zýbal, 50. Koryčánek, 70. 
Eliáš. Boskovice: Švéda – Horák Jak., Václavek, Martínek, Müller – Ada-
mec, Šafařík (53. Ošlejšek), Preč (79. Vykoukal), Horák J., Stara (64. Fojt) 
– Janíček.

FC K     1
FK A  B    3

Branky: 32. Plšek - 2. Šenk, 19. Sehnal, 72. Janíček. Diváků: 230. Blan-
sko: Juran – Bubeníček (30. Janíček), Martinec, Šplíchal, Beneš - Kugler, 
Hájek - Šenk (32. Sedláček), Zouhar, Doležel - Sehnal.

SK O  R   1
MKZ R -J   0

Poločas: 0:0. Branka: 82. Jarůšek. Diváků: 420. Ráječko: Kučera - Ko-
pecký, Maška, Bartoš, Koutný - Sehnal V., Kupský, Badura (63. Jarůšek), 
Tenora - Starý (90. Štrajt), Sehnal J. (90. Žilka). Rájec: Němeček (56. 
Klíma) - Palkaninec, Keller (46. Svoboda), Macík, Hrůza - Skácel, Kovář, 
Straka, Sedlák - Ostrý, Macháček.

Šance. Ráječ   neproměnili ve druhé půli derby v Ráječku ani tuto stoprocentní šanci a prohráli. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Kučera - Kopecký, Maška, Bartoš, 
Kupský, Sehnal V., Jarůšek, Štrajt, 
Tenora, Koutný, Sehnal J.

MKZ Rájec-Jestřebí - FC Ku-
řim 3:0 (2:0). Branky: 2. a 30. 
Macháček, 54. Ostrý. Diváků: 
130. Rájec: Němeček - Keller, 
Palkanynets, Macík, Hrůza, Ma-
cháček, Opletal, Sedlák, Navrátil, 
Straka, Ostrý.

Další výsledky: Ivančice – 
Bzenec 0:0. Rousínov – Novosed-
ly 1:0. Rajhrad – M. Krumlov 1:1. 
Kyjov – IE Znojmo 0:0. Zbýšov 
– Podivín 0:3. Minulý víkend: 
Bzenec – Kyjov 0:2. Podivín – Ra-

jhrad 0:3. Znojmo – Rousínov 3:1. 
M. Krumlov – Vracov 0:4.
 1. Vracov 12 9 1 2 34:14 28
 2. Blansko 12 6 5 1 24:17 23
3 . Znojmo 12 6 4 2 27:17 22
 4. Bzenec 12 7 1 4 20:11 22
 5. Rousínov 12 7 0 5 18:17 21
 6. Novosedly 12 6 2 4 16:17 20
 7. Kyjov 12 6 2 4 17:11 20
 8. Boskovice 12 4 5 3 20:23 17
 9. Ráječko 12 5 1 6 11:12 16
 10. M. Krumlov 12 4 3 5 13:16 15
 11. Rajhrad 12 3 5 4 16:18 14
 12. Ivančice 12 3 3 6 20:18 12
 13. Kuřim 12 3 3 6 21:24 12
 14. Podivín 12 3 3 6 22:32 12
 15. Rájec 12 2 3 7 9:18 9
 16. Zbýšov 12 1 1 10 7:30 4

Blansko - Na hřišti Strawber-
ry Fields se v sobotu slavilo. Po 
tříleté pauze se blanenští basebal-
listé Olympie vrací do nejvyšší 
domácí soutěže extraligy. V roz-
hodujícím pátém zápase doma 
porazili Skokany Olomouc 5:1, 
stav baráže byl do té doby neroz-
hodný 2:2.

Minulý víkend jeli do Olomou-
ce za skóre 1:1. V sobotním utkání 
domácí jasně dominovali, vyhráli 
11:3 a ujali se vedení v sérii. Ci-
telně chyběl distancovaný catcher 
Navrkal. V neděli byl na kopci 
v dresu Olympie Pavel Procház-
ka. Zaházel fantasticky a když ne-
dovolil v osmi směnách domácím 
ani jeden doběh, byl stav stále 
0:0. Pak hosté získali dva body 
a přestože se Skokani v dohrávce 
deváté směny dostali do tlaku při 

plných metách, Procházka je do-
kázal vyautovat.

V sobotu tak šlo doslova 
o všechno. Na nadhozu byl opět 
Procházka, záda mu jistil Hav-
líček. Ten ale do hry nakonec 
nemusel. Oba týmy hrály velmi 
zodpovědně a utkání se vyvíje-
lo podobně jako předchozí duel 
v Olomouci. Tentokrát se ale roz-
hodlo už v osmé směně. Skokani 
sice získali důležitý doběh, domá-
cí to ale nezaskočilo a odpověděli 
v dohrávce hned pěti body. Na tak 
drtivý úder nedokázali zaskočení 
hosté v deváté směně odpovědět 
a na hřišti vypukla nevázaná ra-
dost domácích, kteří se po tříleté 
pauze vrací do nejvyšší soutěže.

„Velká spokojenost, nadšení,“ 
zářil prezident klubu Robert Dvo-
řák. Jak řekl, extraligu si určitě 

vychutnají jak ti, co ji zažili, tak 
i mladí, kteří jsou na ni natěšeni. 
„Velice nás podržel v rozhodu-
jících chvílích Pavel Procházka. 
Ten v pětizápasové bitvě dokázal 
odházet ve všech třech vítězných 
zápasech Blanska, ve kterých 
vstoupil na nadhazovací kopec, 
plných 27 inningů, čelil celkové-
mu počtu 103 pálkařů a neumož-
nil během těchto 27 směn jediný 
doběh soupeře. Všechny tři body, 
které soupeř během těchto tří 
zápasů zaznamenal, byly vždy 
jen po chybách obrany,“ smekl 
pomyslný klobouk před hlavní 
oporou týmu. Podle něho vyhrává 
ten tým, který udělá méně chyb 
v obraně. „A to jsme nakonec byli 
my. Měli jsem větší vůli po vítěz-
ství, na Olomouc jsme si věřili,“ 
dodal.  (bh) Radost z postupu.  Foto Bohumil HlaváčekRadost z postupu.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - Kraj-
ská hokejová liga Jižní Moravy 
a Zlína je již v plném proudu. 
Obhájce prvenství z Boskovic je 
zatím bez bodu. Minerva vstou-
pila do sezony oproti minulému 
ročníku ve značně obměněném 
složení. Z loňské sestavy chy-
bí například Komínek, Stanček, 
Šlapanský, Pazdera, Tesař, Anto-
ňů, Tůma či Blaha, jako náhradu 
přivedl sportovní manažer Petr 
Hrachovina většinou talentova-
né perspektivní hráče. Některé 
z loňských opor Boskovic posí-
lily právě blanenské Dynamiters, 
kde doplnily tamní mladé pušky 
a týmu se zatím daří.

Dynamiters Blansko HK – 
HCM Warrior 6:3 (3:0, 2:2, 2:1), 
Berka 2, Hrůza, Kocman, Rozma-
hel, Němec.

Blanenští hokejisté vlétli na 
led jako vítr a hned z první váž-
nější akce skórovali po kombi-
naci Hrůzy s Tesařem. Vedení 
navýšili do konce třetiny až na 

Boskovice bez bodu, Dynamiters jsou druzí

3:0. I nadále pak měli zápas ve 
svých rukách. Stejně jako minule 
i v tomto utkání se odehrála hro-
madná bitka uprostřed zápasu, 
kdy rozhodčí rozdávali i osobní 
tresty. 

HC Uherský Brod – SK Mi-
nerva Boskovice 6:0 (1:0, 2:0, 
3:0). 

Hrálo se minulý víkend
SK Minerva Boskovice – HC 

Spartak Velká Bíteš 1:4 (1:1, 
0:1, 0:2), Světlík. 

Boskovice se ujaly vedení už 
ve 46. sekundě, když akci dva na 
jednoho zakončil Světlík střelou 
pod víko. Pohříchu to bylo ze stra-

ny Minervy po zbytek zápasu vše. 
Hosté stačili o dvě minuty později 
srovnat a v dalších dvou třetinách 
přidali další tři branky. Herně vy-
rovnané utkání tak zvládli lépe Bí-
tešští. Domácí měli sice střeleckou 
převahu, ale hosty podržel dobrým 
výkonem teprve devatenáctiletý 
gólman Valo. 

Grewis Plumlov – Dynamiters 
Blansko HK 4:3sn (2:2, 1:1, 0:0), 
Kuběna, Rozmahel, Kazda. 

Blansko sehrálo na prostějov-
ském ledě vyrovný zápas. Kvůli 
neproměněným šancím ve tře-
tí třetině zápas dospěl k remíze. 
V samostatných nájezdech byli 
úspěšnější domácí, Dynamiters si 
ale cenného bodu považovali.
  1.  Plumlov  3  2  1  0  0  19:10  8 
  2.  Blansko  3  2  0  1  0  13:10  7 
  3.  Uničov  3  2  0  0  1  15:9  6 
  4.  Uh. Ostroh  3  2  0  0  1  8:6  6 
  5.  Brumov  3  2  0  0  1  6:4  6 
  6.  Kroměříž  3  2  0  0  1  13:12  6 
  7.  M. Budějovice  2  1  0  0  1  15:8  3 
  8.  Velká Bíteš  3  1  0  0  2  11:11  3 
  9.  Warrior  3  1  0  0  2  10:14  3 
  10.  Uh. Brod  3  1  0  0  2  9:13  3 
  11.  Boskovice  2  0  0  0  2  1:10  0 
  12.  V. Meziříčí  3  0  0  0  3  8:21  0

Dynamiters – Warrior Brno 6:3.  Foto Bohumil HlaváčekDynamiters – Warrior Brno 6:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Boj o prvenství. V hale ASK v Blan-
sku se v neděli konala soutěž v ae-
robiku.  Foto Nikola Šindelářová

A

* V Boskovicích proběhly osla-
vy 20. výročí od prvních gólů, 
které padly na šprtcových stolech. 
V boskovické Orlovně se setka-
li jak nejmladší aktivní hráči, tak 
i zakladatelé místního klubu. Pře-
devším pro bývalé hráče připravili 
současní aktivní členové klubu pre-
zentaci svých úspěchů a přehlídku 
získaných pohárů a ocenění.  (fer)

* Již 4. ročník obnoveného zá-
vodu Hořická rokle se uskuteční 
v sobotu 22. října. Lesní běh atletů, 
lyžařů a všech dalších sportovních 
nadšenců bude na hlavní osmikilo-
metrové trati odstartován v 11.30 
hod., závody dětí a mládeže před-
chází. Prezence a start závodu je 
v prostoru Western Sport Clubu 
Hořice.  (zpr)

* Tradiční přeběh okresu se 
uskuteční v neděli 23. října po nové 
trase. Trať až do letošního roku ko-
pírovala tok řeky Svitavy a vedla 
43 kilometrů od severu k jihu na-
příč okresem převážně po silnicích. 
Nová atraktivní cesta vede z nejniž-
šího bodu okresu na hranici u řeky 
Svitavy za Adamovem (236 m) do 
nejvyššího u Benešova na radio-
lokační stanici Skalky s vyhlíd-
kou (730 m). Zúčastnit se mohou 
neomezeně velké skupiny běžců 
štafetovým způsobem i jednotlivci 
starší osmnácti let. Start v 11 hod., 
bližší informace Milan Daněk, 
tel. 723 091 241.  (zpr)

S
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Letovice překvapily v Olomučanech, Vysočany vyhrály v Olešnici

Okresní přebor vede Sloup

K   
Úřední začátek muži 14.30, dorost 12.15, žáci 10.00 (pokud není uve-
deno jinak).

Sobota 22. října
Krajský přebor: Blansko – Ráječko. Boskovice – Bzenec.
I.A třída: Vojkovice – Bořitov. 
I.B třída: Švábenice – Lipovec.
II. třída: Vysočany – Blansko B. Rudice – Olomučany.
III. třída: Vilémovice – Bořitov B (15.00). Kunštát B – Vísky.
IV. třída: Doubravice B – Kořenec B. 
OP ženy: Drnovice – Boskovice (14.00). Kostelec B – Ráječko (12.00).
KP žáci: Blansko – Kyjov (9.30, 11.15). Boskovice – Slovan (9.00, 
10.45). 
OP st. žáci: Lipůvka – Sloup (13.30). Lipovec – Kotvrdovice (15.00).
OP ml. žáci: Knínice – Kunštát (12.15). V. Opatovice – Svitávka (12.45). 
Jedovnice – Boskovice B (12.30). 

Neděle 23. října
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Rousínov.
I.B třída: Černá Hora – Kohoutovice. Kunštát – Vev. Bítýška. 
II. třída: Doubravice – Jedovnice. Boskovice B – Skalice. Drnovice – 
Sloup. Šošůvka – Olešnice. Letovice – Kořenec. 
III. třída: Knínice – V. Opatovice. Lipůvka – Kotvrdovice. Ostrov – 
Vavřinec. Vranová – Ráječko B. Benešov – Lysice. 
IV. třída: Olomučany B – Jedovnice B. Vilémovice B – Adamov. La-
žany – Rozstání. Lažánky – Bukovina. Voděrady – Svitávka. Valchov 
– Cetkovice. Lomnice – Skalice B. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Vrchovina (10.30). 
OP ženy: Lipová – Kunštát (10.30).
Divize dorost: Blansko – Sparta (10.15, 12.30).
KP dorost: Boskovice – Bučovice (9.00, 11.00).
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Lipovec. Kunštát – Čebín.
II. třída dorost: Skalice – Jedovnice (11.30). Lipůvka – Kotvrdovice 
(12.00). Č. Hora – Adamov. Ráječko – Sloup. Voděrady – V. Opatovice 
(ve V. Opatovicích). Letovice – Cetkovice. Drnovice – Vísky. Olešnice 
– Svitávka (14.30). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Řečkovice (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Boskovice B – Doubravice (13.15). Olomučany – Ráječko 
(11.45). Cetkovice – Drnovice. Letovice – Svitávka. Vísky – V. Opato-
vice. 
OP ml. žáci: Blansko B – Olomučany (10.15). Č. Hora – Olešnice. 

Středa 26. října
OP ml. žáci: Svitávka – Č. Hora (15.00).

Pátek 28. října
OP ženy: Ráječko – Drnovice (14.00). Boskovice – Lipová (19.00).
II. třída dorost: Ráječko – Kotvrdovice (10.00). Ostatní začátky 
v 14.30. Jedovnice – Lipůvka. Č. Hora – Skalice. Sloup – Adamov. V. 
Opatovice – Letovice. Drnovice – Voděrady. Olešnice – Cetkovice. Svi-
távka – Vísky. 

Úřední začátek muži 14.00, dorost 11.45, žáci 10.00 (pokud není uvede-
no jinak).

Sobota 29. října
Krajský přebor: Rajhrad – Boskovice. Rousínov – Blansko. 
I.B třída: Kohoutovice – Kunštát (10.30). 
III. třída: Ráječko B – Benešov.
IV. třída: Jedovnice B – Lažánky.
Divize dorost: Pelhřimov – Blansko (10.15, 12.30).
KP dorost: Svratka – Boskovice (9.00, 11.15). 
I. třída dorost: Letonice – Rájec-Jestřebí (14.00).
KP žáci: Bystrc – Boskovice (9:00, 10.45). Veselí – Blansko (9.00, 
10.30). 
OP st. žáci: Ráječko – Boskovice B. 

Neděle 30. října
Krajský přebor: Ráječko – Podivín. Kyjov – Rájec-Jestřebí (10.15). 
I.A třída: Bořitov – Šlapanice (11.45).
I.B třída: FKD – Černá Hora (10.15). Lipovec –Rousínov B.
II. třída: Jedovnice – Olomučany. Kořenec – Rudice. Olešnice – Le-
tovice. Blansko B – Šošůvka. Sloup – Vysočany. Skalice – Drnovice. 
Doubravice – Boskovice B. 
III. třída: V. Opatovice – Vísky. Lysice – Kunštát B. Vavřinec – Vrano-
vá. Bořitov B – Ostrov. Kotvrdovice – Vilémovice. Knínice – Lipůvka. 
IV. třída: Bukovina – Lažany. Rozstání – Vilémovice B. Adamov – Olo-
mučany B. Svitávka – Lomnice. Skalice B – Doubravice B (11.30). Ko-
řenec B – Valchov (11.45). Cetkovice – Voděrady. 
OP ženy: Kunštát – Kostelec B (10.00). 
I. třída dorost: Vev. Bítýška – Kunštát (11.30). Lipovec – Šlapanice.
II. třída dorost: Jedovnice - Ráječko. Sloup – Č. Hora. Adamov – Li-
půvka. Kotvrdovice – Skalice. V. Opatovice – Olešnice. Svitávka – Dr-
novice. Vísky – Letovice. Cetkovice – Voděrady. 
I. třída žáci: Medlánky – Rájec-Jestřebí (9.45, 11.30). 
OP st. žáci: Kotvrdovice – Rudice (9.45). Sloup – Lipovec (9.00). Doub-
ravice – Lipůvka. V. Opatovice – Knínice. Lysice – Vísky. Drnovice – 
Letovice. Kunštát – Cetkovice (14.00).
OP ml. žáci: Boskovice B – Knínice. Olešnice – Jedovnice (11.45). Olo-
mučany – V. Opatovice (11.45). Kunštát - Blansko B (12.15).
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Černá neděle v I.B třídě pro týmy z regionu

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Zkušený celek Sloupu kraluje 
okresnímu přeboru, nezastavilo 
ho ani boskovické béčko. Hosté 
byli ve víkendovém kole hned 
čtyřikrát naplno úspěšní. 

Sloup – Boskovice B 5:2 (1:1), 
Petržel 2, Škvarenina, Nečas, 
Kleveta - Fojt, Ošlejšek. 

Skóre otevřel po rohu Škvare-
nina, hosté těsně před půlí srov-
nali. Zápas rozhodla úvodní dese-
timinutovka po změně stran, kdy 
se nejprve trefi l s chutí hrající Ne-
čas a pak dvakrát rychle za sebou 
Petržel. Boskovice ještě snížily, 
poslední slovo ale měl sloupský 
Kleveta.

Jedovnice – Rudice 3:0 (3:0), 
Pernica 2, Šot.

O osudu derby se rozhodlo 
hned v první půli, během jedenác-
ti minut to bylo 2:0. Po gólu Šota 
se trefi l z přímého kopu Pernica, 
stejný hráč potvrdil jistou nohu 
na standardky ještě ve 43. minutě. 
Ve druhé půli se sice Rudičtí sna-
žili, byli herně lepší, na brankové 
vyčíslení převahy ale neměli. 

Olomučany – Letovice 1:3 
(0:0), Dvořáček – Hlaváček 2, 
Stőhr.

Olomučanští se trochu celku 
ze dna tabulky báli. Ukázalo se, 
že právem. Herně sice byli do-
minantnější, Letovičtí však měli 
střelecké štěstí. Góly padaly v po-
slední půlhodině. Domácí vedli, 
pak se ale již ukazatel skóre mě-
nil jen na hostující straně. 

I.A 
Drama se šťastným koncem 

odehráli v I.A třídě hráči Bořito-
va.

Sokol Bořitov – SK Slavkov 
u Brna 3:2 (1:1), Bezděk 2, Šmer-
da. Bořitov: Vaňura – Jakubec, 
Koláček (30. Jelínek), Mareček, 
Kolínek – Vavřík, Knies, Šmerda, 
Pfeifer – Bezděk, Richtr (70. Še-
liga). 

Hosté se ujali vedení v 15. mi-
nutě, Bezděk dokázal vyrovnat pět 
minut před poločasem. Bořitovští 
otočili poté, co po faulu na Šmerdu 
sám postižený dokázal s přehledem 
proměnit pokutový kop. Hostující 

Kopunec vyrovnal, ale poslední 
slovo měl Bezděk, který krátce 
před koncem přidal rozhodující zá-
sah znamenající tři body.  (bh)
  1.  Vojkovice  10  6  2  2  19:10  20
  2.  Dobšice  10  5  4  1  28:15  19
  3.  Bosonohy  10  5  3  2  25:20  18
  4.  Líšeň B  10  5  2  3  20:17  17
  5.  Šaratice  10  4  4  2  22:14  16
  6.  Jevišovice  10  4  2  4  15:16  14
  7.  Slavkov  10  4  1  5  21:20  13
  8.  Bořitov  10  3  4  3  22:22  13
  9.  Čebín  10  3  3  4  11:13  12
  10.  Hrušovany  10  4  0  6  18:21  12
  11.  Šlapanice  10  3  3  4  11:15  12
  12.  Miroslav  10  3  2  5  10:14  11
  13.  Slovan  10  1  5  4  18:23  8
  14.  Mikulov  10  2  1  7  7:27  7

Kořenec – Šošůvka 1:4 (0:3), 
Meluzín – Doležel P. 2, Sehnal, 
Bezděk, ČK: Kuchař (Š).

Rozhodla první půle. Jako 
první se zapsal do listiny střelců 
ve 20. minutě Sehnal, druhý gól 
přidal Bezděk po dorážce penal-
ty. Do kabin se šlo po třetí trefě, 
o kterou se postaral Doležel. Ko-
řenečtí dali čestný úspěch až v 83. 
minutě za stavu 0:4 pro hosty. 

Olešnice – Vysočany 0:3 (0:0), 
Beneš, Ševčík, Slouka J.

V Olešnici se hrálo dlouho 
bez branek. Pak začaly padat, ke 
smůle domácích ale jen do jejich 
sítě. Skóre otevřel Beneš, další 
přišel po střele Ševčíka z boku 

a zasloužená výhra Vysočan byla 
zpečetěna po kombinaci bratří 
Slouků.

Blansko B – Drnovice 4:0 
(1:0), Nečas 3, Pokorný. 

Vítězná série blanenského béč-
ka pokračuje, výsledkem je již 
třetí příčka v tabulce. Svůj den 
měl Jan Nečas. Dokonalý hattrick 
mu překazila jen poločasová pře-
stávka. Čtvrtou branku přidal po 
krásné trefě z přímého kopu Po-
korný.

Skalice – Doubravice 0:1 
(0:0), Vach.

Doubravičtí se chytili ve Ska-
lici. Ještě nedávno vedoucí celek 
tabulky tentokrát vydřel tři body. 

Ve druhé půli sice hosté na hřišti 
dominovali, branky se ale dočkali 
až v 90. minutě, kdy lehce tečova-
ná střela Miloše Vacha propadla 
do skalické šibenice.

Hrálo se minulý víkend
Zatímco Jedovnice překvapila 

Skalice dobrým výkonem a body 
se dělily, Sloupští prodloužili 
černou sérii Doubravice a udolali 
ji. Překvapením kola byla výhra 
Blanska v derby béček v Boskovi-
cích. Doma naplno v tomto kole 
bodovali jen Vysočanští proti Ko-
řenci. 

Výsledky: Skalice – Jedovnice 
1:1 (1:0), Vaněk – Borek. Doub-
ravice – Sloup 0:2 (0:0), Nečas, 
vlastní. Boskovice B – Blansko B 
1:4 (0:3), vlastní – Blatný, Nečas, 
Pokorný, Majer, ČK: Jordánek 
(Bce). Drnovice – Olešnice 2:2 
(0:1), Čermák, Navrátil – Kuda, 
Boček. Vysočany – Kořenec 4:0 
(1:0), Beneš M. 2, Slouka J., Hejč 
Jiří. Šošůvka – Olomučany 1:1 
(1:0), Zouhar Roman – vlastní. Le-
tovice – Rudice 1:2 (0:2), Chmelí-
ček – Sehnal, Matuška Jan st.
  1.  Sloup  10  7  1  2  29:9  22 
  2.  Jedovnice  10  6  3  1  26:14  21 
  3.  Blansko B  10  6  1  3  25:13  19 
  4.  Doubravice  10  6  0  4  16:12  18 
  5.  Olomučany  10  5  2  3  14:17  17 
  6.  Vysočany  10  4  2  4  19:12  14 
  7.  Olešnice  10  3  5  2  18:17  14
  8.  Boskovice B  10  4  2  4  20:21  14 
  9.  Šošůvka  10  4  2  4  24:26  14
  10.  Rudice  10  3  4  3  14:21  13 
  11.  Kořenec  10  2  4  4  9:17  10 
  12.  Drnovice  10  2  2  6  16:27  8 
  13.  Letovice  10  1  2  7  15:25  5 
  14.  Skalice  10  1  2  7  11:25  5

Blansko B – Drnovice 4:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Drnovice 4:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Tři 
nedělní utkání nepřinesla ani jed-
nomu z celků našeho regionu bod. 
Zejména lipovecká prohra doma 
bolela. 

Ochoz – FK Kunštát 2:1 (0:1), 
Boček. Kunštát: Loukota I – Lou-
kota O., Horák, Hruška, Mihola 
(60. Novotný D.) – Bednář, Boček, 
Bašný, Zámek – Španěl, Šmerda. 

Kunštát nebodoval dvakrát za 
sebou. Po prohře doma s Tišno-
vem minulý víkend padl i tento-
krát. Již v 16. minutě sice Boček 
dorazil odražený míč po rohu, 
další šance ale v první půli již 
zůstaly nevyužity. V 50. minutě 

domácí šťastně srovnali a po dal-
ší brance v 65. minutě se již hosté 
nezvedli.

Veverská Bítýška - Černá 
Hora 3:1 (0:1), Honsnejman. 
Černá Hora: Trávníček – Ka-
poun, Čepa, Měcháček, Tatíček 
(80. Peša) – Jelínek (22. Luksch), 
Jonáš, Širůček, Čech – Mazal, 
Honsnejman.

Běžela 8. minuta a po Honsnej-
manově trefě z úhlu Černá Hora 
vedla. Gól ji ale předčasně uspo-
kojil. Když vedení nedokázala po-
tvrdit, po změně stran přišel trest. 
Domácí ji přehráli a po právu oto-
čili skóre.

Lipovec – Ivanovice na Hané 
3:4 (1:1), Hebert, Sedlák J., Zou-
har M.. Lipovec: Pernica – Kunc, 
Zouhar V., Sedlák J., Vágner L. – 
Horáček R., Horáček L., Hebert 
(Zukal D.), Sedlák R. (Vágner V.) 
– Zouhar M., Matuška.

Hosté vedli po standardní situa-
ci, o vyrovnání se postaral Hebert. 
Po chybě smutného hrdiny zápa-
su Lukáše Vágnera to bylo 1:2. 
Díky Zouharovi a Janu Sedlákovi 
domácí vedli 3:2. Hosté srovnali 
a po faulu L. Vágnera z penalty 
dali rozhodující gól. Tento lipo-
vecký hráč ještě v závěru uviděl 
červenou kartu. 

Další výsledky: Kohoutovice 
– Rousínov B 4:2, Bohdalice – 
Medlánky 3:3, Drnovice – Švá-
benice 1:5, Tišnov – Svratka 7:1. 
 (bh)
  1.  Bohdalice  10  8  1  1  32:18  25
  2.  Kunštát  10  6  2  2  21:12  20
  3.  Kohoutovice  10  6  1  3  26:15  19
  4.  Tišnov  10  5  2  3  16:14  17
  5.  Medlánky  10  4  4  2  21:16  16
  6.  Černá Hora  10  5  1  4  17:15  16
  7.  Ivanovice  10  5  1  4  20:19  16
  8.  Švábenice  10  3  3  4  21:13  12
  9.  Ochoz  10  3  3  4  15:18  12
  10.  Rousínov B  10  3  1  6  11:16  10
  11.  Vev. Bítýška  10  3  1  6  16:27  10
  12.  Svratka  10  3  0  7  14:27  9
  13.  Lipovec  10  2  2  6  20:26  8
  14.  Drnovice  10  2  2  6  12:26  8

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko, Zbraslavec - Napůl 
úspěšný víkend mají za sebou stol-
ní tenisté TJ ČKD Blansko. Využít 
domácího prostředí a naplno bo-
dovat se povedlo ženám v 1. lize 
a mužům C v KS II, kde se dařilo 
i Zbraslavci. 

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– Union Plzeň 6:4, Jirůšková 3,5, 
Ševčíková 2,5. TJ ČKD Blansko 
– Sokol Plzeň V 10:0, Jirůšková, 
Ševčíková 3,5, Suková 3. 

První utkání bylo vyrovnané 
pouze na začátku, když Jirůško-
vá s Ševčíkovou vyhrály čtyřhru 
a vzápětí prohrála juniorka Suko-
vá. Šňůrou tří vyhraných utkání 
v řadě domácí děvčata odskočila 

na 4:1 a o výsledku bylo prakticky 
rozhodnuto. Union ještě snížil vý-
hrou Pintové nad Sukovou na 4:2, 
další výhry Jirůškové a Ševčíkové 
ale rozhodly o tom, že všechny 
body zůstanou v Blansku. Druhý 
zápas přinesl velmi přesvědčivé 
vítězství blanenských děvčat, kte-
rá povolila svým soupeřkám pou-
hé tři sety.

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– Siko Orlová 5:10, Dudík 2,5, Při-
kryl A. 1,5, Čák 1. TJ ČKD Blan-
sko – Omya Jeseník 8:10, Dudík 
4,5, Čák 2, Přikryl A. 1,5. 

Ve velmi dramatickém druhém 
utkání byli nakonec šťastnější 
hosté. Ani jeden z týmů v průběhu 
nevedl o více než dva body. Skó-
re se přelévalo z jedné strany na 
druhou, domácí ještě těsně před 

koncem vedli 8:7. Pak ale své po-
slední utkání prohráli Přikryl, Čák 
i Kvíčala a Jeseník si tak z Blanska 
odvezl všechny body.

2. liga ženy: Sokol Líšeň – TJ 
ČKD Blansko B 8:2, Slezáková 1, 
Trávníčková, Hrouzová 0,5. MSK 
Břeclav B – TJ ČKD Blansko B 
8:2, Slezáková 2. 

Divize muži: Agrotec Hustope-
če B – TJ ČKD Blansko B 10:4, 
Hégr 2,5, Chajda 1, Mikula, Přikryl 
J. SKST Dubňany – TJ ČKD Blan-
sko C 10:3, Chajda 2, Hégr 1. 

KS II muži: TJ ČKD Blansko 
C – SK Slatina C 10:1, Ševčíková 
3,5, Kvíčala Josef, Přikryl J. 2,5, 
Procházka 1,5. TJ ČKD Blansko C 
– Jiskra Hrušovany 10:4, Přikryl J., 
Kvíčala J. 3,5, Procházka, Suková 
1,5. Otnice – Zbraslavec 6:10, Bez-

děk 4,5, Křepela R. 3,5, Křepela L. 
1,5, Krása st. 0,5. Mokrá – Zbra-
slavec 9:9, Křepela R. 4,5, Bezděk 
2,5, Krása st. 1,5, Křepela L. 0,5.

Blanenští využili pravidlo, 
že v krajských soutěžích smí za 
muže nastoupit jedna žena, po-
kud není na celostátním žebříčku 
do třicátého místa. V pátek tak 
vypomohla Veronika Ševčíková, 
v sobotu dopoledne proti Hrušo-
vanům zase Petra Suková. V obou 
utkáních Zbraslavce byli oporami 
Radim Křepela a Luboš Bezděk. 
Při přísunu bodů od těchto elitních 
hráčů a při výhrách ve všech čty-
řech čtyřhrách stačila v sobotu k 
celkovému vítězství pouze jedna 
vyhraná dvouhra od zbylých dvou 
hráčů. V neděli už stejný příspě-
vek nestačil a body se dělily. 

Stolní tenistky TJ ČKD v lize naplno bodovaly

Turnaj. Okresní přebor 
středních škol ve fotbale 
se hraje letos jako postu-
pová soutěž O Pohár Jo-
sefa Masopusta. Za účas   
osmi škol ve fi nále porazila 
SOŠ a SOU André Citroëna 
Boskovice blanenské Gym-
názium. 
 Foto Bohumil Hlaváček 

Mistrovské soutěže. Napl-
no se již hrají soutěže v ha-
lových sportech. Výjimkou 
není basketbal, v hale ASK 
Blansko se představili žáci. 
 Foto Bohumil Hlaváček
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Firma BBN s.r.o. vydavatel regionálních novin 
ZRCADLO Blanenska a Boskovicka

rozšiřuje obchodní oddělení - oblast inzerce.
Už jen jedna volná pozice 

INZERTNÍ PORADCE 
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ PRÁCE:

- prokazatelné obchodní zkušenosti
- prezentační schopnosti
- spolehlivost
- odolnost vůči stresu

- osobní kontakty výhodou
- velmi dobrý telefonní projev
- příjemné vystupování
- řidičský průkaz sk. B. výhodou

- práce na ŽL
- příspěvek na telefon
- první tři měsíce příspěvek na soc. 
 a zdrav. pojištění

- propracovaný provizní systém 
s možností nadstandardních 
výdělků

- firemní výhody

- sestavování obchodních dopisů
- telefonní kontakt
- osobní kontakt s klientem

- uzavírání objednávek
- drobná administrativa

KONTAKT: 737 177 367,  e-mail: smerda.zracadlo@centrum.cz

DISK Multimedia, s.r.o.
přední dodavatel profesionálních řešení pro zpracování audia a videa
hledá spolupracovníka do divize distribuce na pozici:

Pracovní náplň:

h

PPPPObchodní
referent/ka

DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice „konkurz“ - 
reditel@disk.cz „konkurz“.

 
DISK Multimedia, s.r.o. 

www.disk.cz

High Temperature Material Technology Since  1956

Významná zahraniční společnost působící v oblasti 
výroby žáruvzdorných materiálů pro slévárenství hledá 

vhodného kandidáta na pozici:

Mísič v keramické výrobě
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání
- ochota pracovat v nepřetržitém provozu 
 (ranní, odpolední, noční)
- zkušenost na obdobné pozici vítána
- bezúhonnost, reference z předchozího zaměstnání
Nabízíme:
- pracovní pozici v dynamicky se rozvíjející společnosti
- motivující finanční ohodnocení
- 4 týdny dovolené, možnost závodního stravování
- příjemný pracovní kolektiv
- možnost profesního růstu

Kontakt: Ing. Tomáš Opálka, tel.: 606 053 904, 
e-mail: tomopa@pyrotek-inc.com

Společnost Služby Blansko, s.r.o. zveřejňuje záměr na

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
RESTAURACE AQUAPARK BLANSKO
Předmět pronájmu:
1. Restaurace Aquapark v I. NP objektu zimního stadionu Blansko
2. Občerstvení vč. bufetů v areálu Aquaparku Blansko
3. Občerstvení ve vstupní hale I. NP objektu zimního stadionu

Žádosti je možno podávat samostatně na jednotlivé prostory anebo jako 
celek zahrnující všechny tři restaurace.

Kompletní zadání pro předložení nabídky je možno vyzvednout osobně 
v kanceláři společnosti Služby Blansko, s.r.o., na adrese Mlýnská 15 

(budova městských lázní, kancelář ve II. NP), a to od 30.9. do 31. 10. 2011, 
pondělí - pátek v čase od 7.00 do 15.00 hod.

R    R    
propro  Blanensko a BoskovickoBlanensko a Boskovicko

Stále více dlouhodobě nezaměstnaných vyhledává pomoc psy-
chologické ambulance boskovické nemocnice. Lidé trpí podle 
psycholožky Silvie Loubalové především depresemi, frustrací 
a ztrátou sebevědomí. 

Jak říká, je jich pravděpodobně mnohem více, protože ne všich-
ni vyhledají odbornou pomoc. V boskovickém regionu je dlouho-
době vysoká nezaměstnanost, která je způsobena ekonomickou 
krizí. Největší problémy mají lidé mezi čtyřiceti pěti až padesáti 
lety a čerství absolventi škol. 

„Mnozí se za návštěvu psychologa stydí a dlouho ji oddalují. 
Přitom včasný zásah může člověka vrátit zpět ke spokojenému 
životu. Když člověk přijde o práci a v krátkém horizontu si na-
jde novou, nemusí to mít výrazný vliv na jeho psychiku. Pokud 
ale například padesátiletý živitel rodiny dva roky usilovně hledá 
práci a nikde ho nechtějí přijmout, následkem mohou být váž-
né psychické potíže,“ popsala 
psycholožka Loubalová a do-
dala, že lidé s maturitou či 
s vysokoškolským vzděláním 
jsou často nuceni z nouze při-
jmout jakoukoliv práci, která 
neodpovídá jejich oboru či do-
saženému stupni vzdělání, jen 
aby měli alespoň nějaký pří-
jem, což může mít také nepří-
znivý dopad na jejich duševní 
zdraví.

K tématu se váže i Světový 
den duševního zdraví, který se 
odehrál 10. října. Podle léka-
řů z boskovické nemocnice by 
lidé neměli zapomínat také na 
svoje psychické zdraví, které 
je velmi důležité a velmi ovliv-
ňuje zdraví fyzické. „Do naší 
ambulance není nutné mít 
doporučení praktického léka-
ře, stačí se dopředu objednat. 
Jedno setkání trvá přibližně 
hodinu až dvě. Boskovická ne-
mocnice má smlouvu s pojiš-
ťovnami, takže psychologická 
péče je hrazena z peněz pojiš-
ťoven,“ doplnil ředitel nemoc-
nice Rostislav Verner.

Nezaměstnaným musejí 
pomáhat psychologové
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P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , KP 1 0 2

2 R -J  – R , KP 1 0 2

3 V  – B , I.A 1 0 2

4 Š  – L , I.B 1 0 2

5 Č  H  – K , I.B 1 0 2

6 K  – V . B , I.B 1 0 2

7 D  – J , OP 1 0 2

8 R  – O , OP 1 0 2

9 D  – S , OP 1 0 2

10 V  – B  B, OP 1 0 2

11 Š  – O , OP 1 0 2

12 L  – K , OP 1 0 2

13 O  – V , III. . 1 0 2

14 B  – R , KP 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 R  – B , KP 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 R  – P , KP 1 0 2

4 K  – R -J , KP 1 0 2

5 B  – Š , I.A 1 0 2

6 K  – K , I.B 1 0 2

7 FKD – Č  H , I.B 1 0 2

8 L  –R  B, I.B 1 0 2

9 J  – O , OP 1 0 2

10 K  – R , OP 1 0 2

11 S  – V , OP 1 0 2

12 K  – V , III. . 1 0 2

13 L  – K  B, III. . 1 0 2

14 S  – D , OP 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

III. třída muži: Kotvrdovice – 
V. Opatovice 4:4 (1:2), Sehnal 3, vlastní 
– Hladil 2, Ostřížek, Sedláček. Kníni-
ce – Bořitov B 2:0 (1:0), Tesař Libor, 
Jurka L. Lipůvka – Vavřinec 2:0 (2:0), 
Vlasák, Hájek. Vilémovice – Ráječko B 
7:0 (3:0), Školař 3, Mikšovský 2, Kučera 
M., Kučera O. Ostrov – Lysice 4:3 (2:2), 
nehl. Vranová – Vísky 4:2 (2:1), Šamšula 
2, Bednář, Krčil – Šmeral 2, ČK: Pavlík 
J. (Vís.). Benešov – Kunštát B 3:2 (0:1), 
Henek 2, Mucha – Nedoma 2. 

IV. třída muži, sk. A: Vilémovice B 
– Jedovnice B 3:3 (1:1), Flek P., Školař, 
Šindelář – Pešička, Nezval, Pernica. La-
žany – Olomučany B 7:0 (0:0), Podrazil 
3, Raichl D. 2, Raichl P., Ille. Lažánky – 
Adamov 0:3 nehl. Bukovina – Rozstání 
5:1 (3:0), Garaj T. 2, Bláha, Slouka J., 
Mudrla – Piták.

IV. třída muži, sk. B: Valchov – Svi-
távka 0:1 (0:1), Procházka. Doubravice B 
– Voděrady 2:2 (1:1), Sáňka J. st., Sáňka 
Jakub – Bednář Michal, Kyrcz. Lomni-
ce – Cetkovice 3:1 (1:1), Lepší, Němec, 

Racek – Luňáček. Skalice B – Kořenec B 
4:2 (2:1), Haluza 3, Pečínka – Novotný 
A., Schőn, ČK: Vrana (S).

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Jedov-
nice 0:1 (0:0), Opletal. Skalice – Černá 
Hora 1:3 (1:1), Braunšlégr – nehl. Kotvr-
dovice – Ráječko 2:3 (1:2), Keprt, Šenk 
– Kolář 2, Jabůrek. Adamov – Sloup 1:9 
(0:3), Smolík – Razák 4, Šindelka, Hasoň, 
Burgr T., Keprt, vlastní, ČK: Didi (A). 

OP dorost, sk. B: Letovice – V. Opa-
tovice 2:2 (2:0), Matuška, Novotný 
– Stárek, Ille. Voděrady – Drnovice 
2:1 (1:0), Kropáč, Sekený – Dvořáček. 
Cetkovice – Olešnice 6:1 (2:0), Šmíd 3, 
Alexa, Jedlička, Pospíšil J. – Svoboda, 
ČK: Pospíšil J. – Jílek. Vísky – Svitávka 
0:6 (0:3), nehl.

OP žáci, sk. A: Boskovice B – Sloup 
5:2 (0:2), Strya L. 2, Holcner, Ferugová, 
Dvořák F. – Novák, Andrlík. Doubravice 
– Kotvrdovice 0:3 (0:1), Keprt R. 2, Má-
lek. Lipovec – Ráječko 10:1 (4:0), Škva-
řil 3, Fűrst, Šíbl 2, Mikoláš, Rýšánek, 
vlastní – nehl. Rudice – Olomučany 9:2 

H    (6:0), Matuška J. 4, Magda, Klinkovský 
2, Navrátil – Hanák 2. Oprava výsledku z 
5.kola: Ráječko – Lipůvka 0:3 kont.

OP žáci, sk. B: Knínice – Drnovice 
1:5 (1:2), Kšica J. – Bělehrádek 2, Be-
ránek, Koudelka, vlastní. Kunštát – Svi-
távka 3:1 (2:1), Novotný Jan 2, Bednář 
– Staněk. Cetkovice – Lysice 0:0. Leto-
vice – V. Opatovice 3:3 (1:1), Pokorný 2, 
Bezděk – Kříženecký 2, Sychra J.

OP ml. žáci 7+1: Knínice – Olomu-
čany 9:3 (4:3), Lajšner 3, Mucha O. 2, 
Mucha V., Probošt, Korčák, Špidlík – Žá-
ček 2, Beránek. Kunštát – Svitávka 3:7 
(0:4), Motyčka 2, Dočekal – Pinkava Š. 
5, Sklenář, Mašek. Blansko B – Olešnice 
8:1 (5:1), Gregor 4, Ševčík 3, Pačovský – 
Konopáč. V. Opatovice – Boskovice B 1:1 
(1:0), Domanský – Hlaváček. Černá Hora 
– Jedovnice 1:1 (0:1), Chládek – Otýpka.

OP starší přípravka 5+1, sk. A: Rá-
ječko – Lipůvka 0:3 (0:1), Švaňhal 2, 
Novotný. Blansko – Lipovec 7:2 (4:0), 
Műller, Nečas 2, Gryc, Souček, Boček 
– Matuška, Zouhar D. Jedovnice – Ada-
mov 13:5 (10:3), nehl. Vavřinec – Vy-
sočany 5:13 (2:6), Moravec 4, Vybíhal 
– Kolomazníček 7, Žáček 4, Šebela 2. 

Výsledek ze 4.kola: Vysočany – Rudice 
2:6 (2:1), Kolomazníček 2 – Matuška, 
Magda 2, Martinásek, Stupinský. 

OP starší přípravka 5+1, sk. B: 
Boskovice B – Rájec-Jestřebí 3:6 (3:3), 
Suchý L. 2, Ondroušek Š. – Frýdek J. 4, 
Dovrtěl Jakub 2. Letovice – Boskovice 
0:17 (0:9), Alexa 5, Učeň 4, Sychra F. 3, 
Brűckner 2, Sychra L., Nesvadba, Černý. 
Voděrady – Knínice 1:1 (0:1), Opluštil A. 
– Mucha. Výsledek ze 4.kola: Rájec-Jes-
třebí – Voděrady 4:2 (2:1), Kala, Dovrtěl, 
Ševčík Jan, Frýdek – Opluštil Libor 2.

OP mladší přípravka 4+1: Blansko 
– Boskovice nehl. Jedovnice – Adamov 
0:6 (0:2), nehl. Kunštát – Rájec-Jestřebí 
7:6 (3:3), Dočekal 3, Baňa, Hladil, Janků 
Daniel, Krésa – Kala 3, Ševčík, Štěpá-
nek, Šváb. Černá Hora – Blansko B 3:3 
(1:1), Fojt 2, Pavlíček – Ryzí 2, Hasoň. 
Výsledek ze 4.kola: Rájec-Jestřebí – Je-
dovnice 5:3 (2:1), Štěpánek 3, Šváb, Še-
včík – Plch 3. 

OP ženy: Drnovice – Kunštát 0:3 (0:2), 
Rotröklová, Bláhová, Zoubková. Kostelec 
B – Lipová 16:0 (7:0), Řezníčková 8, To-
mešová 5, Křupková, Látalová, Urbanová. 
Ráječko – Boskovice 0:0.  (bh)

Z   - Z   - Z  - Z  

T
Osmé a deváté kolo přálo tipérům z Kotvrdovic, když vyhráli Jiří Steh-

lík st. (15 bodů) a Vladimír Galuška (9 b.). Více na www.zrcadlo.net.

atletika
Okresní přebor ZŠ v přespolním běhu 

v Lysicích
Mladší žákyně, družstva: 1. ZŠ Leto-

vice, 2. Gymnázium Blansko, 3. ZŠ Erbe-
nova Blansko. Jednotlivkyně: 1. Šafářová 
(ZŠ nám. 9. května Boskovice), 2. Ducháč-
ková (ZŠ Letovice), 3. Tesařová (ZŠ Sal-
mova Blansko). Mladší žáci, družstva: 
1. ZŠ Salmova Blansko, 2. ZŠ Letovice, 
3. ZŠ Olešnice. Jednotlivci: 1. Zamazal (ZŠ 
Dvorská Blansko), 2. Růžička (Gymnázium 
Boskovice), 3. Žíla (ZŠ Olešnice). Starší 
žákyně, družstva: 1. ZŠ E. Beneše Lysice, 
2. Gymnázium Blansko, 3. ZŠ Letovice. 
Jednotlivkyně: 1. Zdrubecká (ZŠ Rájec-
Jestřebí), 2. Fialová (ZŠ Dvorská Blansko), 
3. Formánková Z. (Gymnázium Blansko). 
Starší žáci, družstva: 1. ZŠ E. Beneše Lysi-
ce, 2. ZŠ Letovice, 3. Gymnázium Blansko. 
Jednotlivci: 1. Klinkovský (Gymnázium 
Blansko), 2. Brázda (ZŠ Rájec-Jestřebí), 3. 
Slavík (ZŠ E. Beneše Lysice).

Kolem Klostermannovy studánky 
v Rudici, trať 12 km (40 startujících): 
1. Dvořák (Biatlon Prostějov), 2. Netopil 
(Slavkov), 3. Dvořáček (Petrovice). Trať 
6 km (13 startujících): 1. Klinkovský 
(Rudice), 2. Dvořáková (Prostějov), 3. Ka-
rásková (Blansko).

basketbal
LIVEBOX OP I muži: TJ Sokol BC 

Boskovice – BK Žďár 92:67. ASK Blansko 
– SKB Barevné prázdniny Brno Černovice 
44:63. BK Žďár – TJ Sokol BC Boskovice 
50:75. SKB Barevné prázdniny Brno Čer-
novice – ASK Blansko 81:45.

OP U19: BASKETSPORT Boskovice – 
TJ Třebíč 48:99 a 16:114.

OP U17: TJ Třebíč – BBK Blansko 
53:63 a 44:48.

OP žákyně U14 a U15: TJ ČKD Blan-
sko – BK Velké Meziříčí 42:64 a 45:94.

OP starší minidívky: VALOSUN Brno 
– TJ ČKD Blansko 123:7 a 166:2.

fl orbal
3. liga muži: SFK Kozel Počenice – At-

las ČKD Blansko 5:2 (0:0, 3:1, 2:1), Charvát 
P., Charvát J. VSK Skurut Hai Brno – Atlas 
ČKD Blansko 5:7 (3:1, 0:2, 2:4), Toman M., 
Charvát J. 2, Čípek, Spáčil, Zgarba.
  1.  Hluk  4  4  0  0  20:10  12
  2.  Počenice  4  3  0  1  22:13  9
  3.  Židenice  4  3  0  1  24:19  9
  4.  Holešov  4  2  1  1  21:9  7
  5.  Klobouky  4  2  0  2  15:17  6
  6.  Pohoda  4  1  1  2  16:20  4
  7.  Bučovice  2  1  0  1  15:16  3
  8.  Znojmo B  2  1  0  1  9:11  3
  9.  Blansko  4  1  0  3  15:19  3
  10.  Otrokovice B  4  1  0  3  16:22  3
  11.  Skurut Hai  4  0  0  4  12:29  0

Jihomoravská liga: TJ Sokol Lanžhot 
– FBO Boskovice 4:4. FBO Boskovice – 
FBK Panthers Ratíškovice 4:2.
  1.  Hornets  4  4  0  0  29:12  12
  2.  Boskovice  4  3  1  0  21:12  9
  3.  Sivice  4  3  0  1  20:14  9
  4.  Gullivers B  4  2  2  0  23:14  8
  5.  Hattrick B  4  2  0  2  14:12  6
  6.  Lanžhot  4  1  1  2  17:18  4
  7.  Židenice B  4  1  1  2  13:24  4 
  8.  Telnice  2  1  0  1  15:8  3
  9.  Bučovice B  2  1  0  1  10:14  3
  10.  Tišnov  4  1  0  3  13:19  3
  11.  Hodonín  4  1  0  3  13:23  3
  12.  Florec  4  0  2  2  11:22  2
  13.  Ratíškovice  4  0  1  3  12:19  1

3. liga juniorů: Hornets Brno – Atlas 
ČKD Blansko 5:2. Atlas ČKD Blansko – 
FBŠ Hattrick Brno 5:1. 
  1.  Zlín  2  1  1  0  8:4  4
  2.  Hornets  2  1  1  0  8:5  4
  3.  V. Klobouky  2  1  1  0  7:5  4
  4.  Holešov  2  1  1  0  10:8  4
  5.  Blansko  2  1  0  1  7:6  3
  6.  Hodonín  2  0  1  1  7:9  1
  7.  Slavkov  2  0  1  1  6:8  1
  8.  Hattrick  2  0  0  2  2:10  0

2. liga dorostenci: Fbc Hornets ZŠ Hor-
ní – Atlas ČKD Blansko 1:3 (0:3, 0:0, 0:1), 
Zvěřina 2, Jeřábek. Atlas ČKD Blansko - TJ 
Sokol Lanžhot 7:1 (2:0, 1:0, 4:1) Musil 3, 
Zvěřina, Švancarová, Daněk, Barák.
  1.  Gullivers  4  4  0  0  21:6  12
  2.  Blansko  4  3  0  1  21:8  9
  3.  Hornets  4  2  1  1  15:8  7
  4.  Hattrick  4  2  1  1  11:7  7
  5.  Slovácko  4  2  1  1  13:11  7
  6.  Aligators  4  1  1  2  17:17  4
  7.  Bulldogs B  4  0  0  4  3:20  0
  8.  Lanžhot  4  0  0  4  5:29  0

fotbal
Divize ženy: Jihlava B – Kotvrdovice 

0:4 (0:2), Čtvrtníčková 3, Prausová.
III. třída: V. Opatovice – Kunštát B 

5:3 (5:2), Klicpera, Šmeral, Hladil, Ma-
cula, Sedláček – Vichta, Novotný M., 

Nedoma L., ČK: Žouželka (VO). Vísky 
– Benešov 1:5 (1:3), Šmeral – Abrahám, 
Balaščák, Maryška, Henek, Mucha, ČK: 
Kalabus (V). Lysice – Vranová 1:1 (0:0), 
Španěl – Štarha, ČK: Opluštil (L). Ráječ-
ko B – Ostrov 2:1 (2:0), Wutka Michal, 
Kolář – Gross, ČK: Flek (O). Vavřinec – 
Vilémovice 3:5 (1:1), Přikryl 2, Moravec 
– Mikšovský 3, Školař, Zouhar. Bořitov B 
– Lipůvka 2:4 (2:1), Sýs Ondřej, Šeliga – 
Srba 2, Hájek, Macko, ČK: Vlk (B). Kot-
vrdovice – Knínice 1:0 (1:0), Kunc, ČK: 
Hlaváček (Kotvrd.). 
  1.  Lipůvka  10  8  0  2  33:11  24 
  2.  Kotvrdovice  10  6  1  3  28:18  19 
  3.  Benešov  10  6  1  3  26:20  19
  4.  Kunštát B  10  6  0  4  33:29  18 
  5.  Ostrov  10  5  1  4  22:19  16
  6.  Vilémovice  10  5  0  5  22:15  15 
  7.  Knínice  10  4  3  3  18:13  15
  8.  Vavřinec  10  5  0  5  27:27  15 
  9.  Ráječko B  10  4  2  4  21:27  14 
  10.  Vranová  10  4  2  4  19:28  14 
  11.  Lysice  10  3  2  5  20:22  11
  12.  V.Opatovice  10  3  2  5  24:29  11 
  13.  Vísky  10  3  2  5  20:25  11
  14.  Bořitov B  10  0  0  10  10:40  0 

IV. třída muži, sk. A: Jedovnice B – 
Bukovina 5:4 (2:0), Bareš 2, Pešička, Gryc 
Karel, Nezval – Garaj 2, Slouka J., Mudrla. 
Rozstání – Lažánky 0:1 (0:1), Patocki. Ada-
mov – Lažany 3:3 (3:1), Krátký O., Krátký 
L., Martínek – Uhlíř, Vrbka, Raichl J. Olo-
mučany B – Vilémovice B 2:2 (1:2), Sabol 
2 – Helán, Vach.
  1.  Adamov  10  8  1  1  51:15  25 
  2.  Lažany  10  7  1  2  43:18  22 
  3.  Lažánky  10  5  1  4  20:17  16 
  4.  Jedovnice B  10  4  2  4  27:35  14 
  5.  Olomučany B  10  3  2  5  12:24  11 
  6.  Bukovina  10  3  1  6  24:33  10
  7.  Vilémovice B  10  2  3  5  16:36  9 
  8.  Rozstání  10  2  1  7  11:26  7

IV. třída muži, sk. B: Svitávka – Skali-
ce B 3:0 (2:0), Přikryl, Hruška, Procházka. 
Kořenec B – Lomnice 3:0 (1:0), Novotný, 
Vondál, Dvořák. Cetkovice – Doubravice B 
4:4 (1:1), Dokoupil 2, Hublík, Jurka – Sáň-
ka J. st. 3, Malach, ČK: Feder (C). Vodě-
rady – Valchov 2:1 (1:1), Bednář Michal 
2 – nehl. 
  1.  Svitávka  10  10  0  0  32:2  30 
  2.  Voděrady  10  7  1  2  28:12  22 
  3.  Lomnice  10  5  1  4  19:21  16 
  4.  Doubravice B  10  4  2  4  20:23  14 
  5.  Cetkovice  10  4  1  5  21:25  13
  6.  Kořenec B  10  3  0  7  16:29  9 
  7.  Skalice B  10  2  1  7  13:26  7 
  8.  Valchov  10  2  0  8  15:26  6 

Divize dorost: Bohunice – Blansko 0:2 
(0:1), Vágner, Gromský., st. a 4:5 (3:2), 
Skoupý 3, Zouhar, Gracias ml.

KP dorost: MS Brno – Boskovice 1:2 
(0:2), Fojt, Müller st. a 1:8 (1:3), Doležel 
2, Dyčka, Miksan, Preč, Štarha, Ščudla, 
Živný ml.

I. třída dorost: Rousínov – Rájec-Jes-
třebí 10:0 (1:0). Slovan – Kunštát 6:1 (4:0), 
Šmerda. Lipovec – MCV Brno 6:2 (2:2), 
Lahodný 3, Hebert, Koutný, Štafa.

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Sloup 
0:0. Adamov – Ráječko 4:4 (1:4), Flachs 
4 – Kolář 2, Hlaváček, Žůrek. Kotvrdovice 
– Černá Hora 1:0 (0:0), Musil, ČK: Šístek 
(ČH). Skalice – Lipůvka 2:3 (1:1), Fiala, 
Bílek – Vala, Nešetřil, Hochman. 
  1.  Jedovnice  9  7  2  0  23:2  23 
  2.  Lipůvka  9  7  1  1  28:9  22
  3.  Ráječko  9  4  5  0  30:13  17 
  4.  Sloup  9  4  2  3  31:14  14
  5.  Č.Hora  9  4  1  4  19:14  13 
  6.  Kotvrdovice  9  3  0  6  16:24  9 
  7.  Skalice  9  1  0  8  11:45  3
  8.  Adamov  9  0  1  8  7:44  1 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Svi-
távka 1:2 (1:2), Kříženecký – Škrabal, 
Chloupek. Vísky – Olešnice 1:4 (0:0), Vaš-
ko – Kintr 2, Škoda, Simajchl. Cetkovice 
– Drnovice 2:0 (0:0), Šmíd, Sychra, ČK: 
Šmerda L. (D). Voděrady – Letovice 2:1 
(1:1), Dvořák D., Nezval D. – Stria.
  1.  Svitávka  9  8  1  0  44:10  25 
  2.  Letovice  9  5  2  2  33:12  17 
  3.  Olešnice  9  5  1  3  21:16  16 
  4.  Cetkovice  9  5  0  4  28:28  15 
  5.  V.Opatovice  9  4  2  3  17:14  14 
  6.  Vísky  9  2  2  5  15:22  8
  7.  Voděrady  9  2  0  7  7:35  6 
  8.  Drnovice  9  1  0  8  8:36  3 

KP žáci: Starý Lískovec – Blansko 2:0 
(0:0), st. a 0:4 (0:3), Ševčík 2, Feik, Mlčou-
šek ml. Tišnov – Boskovice 0:5 (2:2), Mare-
ček 2, Parolek, Vorlický, Závodný ,st. a 1:3 
(0:2), Tichý 2, Štěrba ml.

I. třída žáci: Svratka B – Rájec-Jestřebí 
4:0 (1:0), st. a 3:1 (2:1), Burgr ml.

OP žáci, sk. A: Olomučany – Boskovice 
B 4:4 (3:1), Hanák 2, Kováč, Azzaya – He-
nek 2, Chuda, Dvořák. Ráječko – Rudice 
0:11 (0:2), nehl. Kotvrdovice – Lipůvka 5:2 
(4:1), Keprt 3, Kocman 2 – Bohatec, Stráž-

nický. Sloup – Doubravice 9:0 (4:0), Andr-
lík 4, Novák 3, Šindelka, Dinga. 
  1.  Rudice  7  7  0  0  58:7  21 
  2.  Kotvrdovice  6  5  0  1  26:15  15 
  3.  Lipovec  6  4  0  2  22:11  12
  4.  Boskovice B  6  3  1  2  25:20  10 
  5.  Sloup  6  3  0  3  26:19  9
  6.  Lipůvka  6  2  0  4  10:19  6 
  7.  Olomučany  7  1  2  4  20:31  5 
  8.  Doubravice  6  1  1  4  11:37  4 
  9.  Ráječko  6  0  0  6  7:46  0

OP žáci, sk. B: Vísky – Knínice 2:7 
(1:4), nehl. Lysice – Letovice 1:2 (1:0), 
Štarha – Fidler J., Pečínka A. Svitávka – 
Cetkovice 1:2 (0:0), Frehar L. – Sychra, Po-
spíšil. Drnovice – Kunštát 1:5 (0:5), Műller 
– Novotný 2, Staněk, Koukal, Prudký. 
  1.  Letovice  6  4  2  0  17:8  14 
  2.  Drnovice  6  4  0  2  19:13  12 
  3.  V.Opatovice  6  3  2  1  22:10  11 
  4.  Svitávka  7  3  1  3  21:13  10
  5.  Cetkovice  6  3  1  2  19:14  10 
  6.  Lysice  7  3  1  3  14:18  10
  7.  Kunštát  6  3  0  3  17:15  9 
  8.  Knínice  6  1  1  4  15:23  4 
  9.  Vísky  6  0  0  6  9:39  0

OP mladší žáci 7+1: Jedovnice – Kníni-
ce 1:3 (0:3), Kubinger – Lajšner 3. Bosko-
vice B – Černá Hora 2:2 (2:2), Havelka J., 
Hlaváček R. – Vladík 2. Olešnice – V. Opa-
tovice 4:2 (2:1), Vítek A. 2, Báča, Kovář 
M. – Ille, Pospíšil J. Svitávka – Blansko B 
2:9 (2:6), Pinkava 2 – Feik 3, Šustr, Kadlec 
2, Souček, Gansukh. Olomučany – Kunštát 
1:1 (1:0), Žáček – Štěrba.
  1.  Boskovice B  7  5  2  0  36:13  17 
  2.  Blansko B  7  5  1  1  50:10  16
  3.  Knínice  7  4  2  1  28:30  14
  4.  Č.Hora  7  3  3  1  24:15  12 
  5.  Olešnice  7  4  0  3  28:22  12 
  6.  Svitávka  7  3  1  3  25:42  10 
  7.  Jedovnice  7  2  1  4  18:18  7 
  8.  V.Opatovice  7  1  2  4  10:23  5 
  9.  Kunštát  7  1  1  5  15:30  4
  10.  Olomučany  7  0  1  6  11:42  1 

OP starší přípravka 5+1, sk. A: Li-
půvka – Vysočany 6:4 (4:1), Švaňhal 4, 
Musil, Novotný – Kolomazníček 2, Žáček, 
Šebela. Adamov – Rudice 2:14 (1:5), Fla-
chs V., Kopřiva D. – Magda M. 6, Matuška 
F., Kučera L. 3, Stupinský, Tatar. Lipovec 
– Jedovnice 4:5 (2:3), Matuška 2, Zouhar 
D., Kosek – Kučera, Kotoučková 2, Buchta. 
Ráječko – Blansko 1:4 (0:2), Vejplacha – 
Bartoš D. 2, Souček, Gryc. 
  1.  Rudice  5  5  0  0  74:13  15
  2.  Blansko  5  5  0  0  47:6  15 
  3.  Jedovnice  5  4  0  1  41:44  12 
  4.  Lipůvka  6  3  1  2  23:33  10
  5.  Lipovec  5  3  0  2  36:17  9 
  6.  Ráječko  5  1  1  3  8:15  4 
  7.  Vysočany  6  1  1  4  31:40  4 
  8.  Adamov  6  0  1  5  12:60  1 
  9.  Vavřinec  5  0  0  5  17:61  0 

OP starší přípravka 5+1, sk. B: Rájec-
Jestřebí – Knínice 5:9 (3:2), Dovrtěl 3, Frý-
dek, Plch – Mucha V., Oliva M. 4, Přikryl. 
Drnovice – Kunštát 8:1 (7:1), Žáček 5, Fia-
la, Okáč, Dvořáček – Kleveta J. Boskovice 
B – Letovice 12:0 (2:0), Štěrba R. 3, Kostík 
T. 3, Ondroušek Š., Nesvadba R. 2, Straka, 
Borek.
  1.  Drnovice  5  4  1  0  49:12  13
  2.  Knínice  5  4  1  0  42:12  13 
  3.  Boskovice  4  3  1  0  47:4  10 
  4.  Kunštát  4  2  0  2  19:22  6
  5.  Rájec-Jestřebí  6  2  0  4  21:45  6 
  6.  Voděrady  4  1  1  2  10:14  4
  7.  Boskovice B  5  1  0  4  21:42  3 
  8.  Letovice  5  0  0  5  2:60  0

OP mladší přípravka 4+1: Blansko 
B – Knínice nehl. Rájec-Jestřebí – Černá 
Hora 3:2 (1:1), Štěpánek 2, Kala – Fojt 2. 
Adamov – Kunštát 6:12 (4:5), Kos O., Pru-
dík 2, Hloušek, Unčík – Dočekal F., Krésa 
L. 4, Janků D. 2, Olšan, Banya. Boskovice 
– Jedovnice 3:4 (2:1), Čejka F. 2, Svoboda 
H. – Dvořák, Veselý, Plch, Hloušek. Bos-
kovice B – Blansko 4:9 (1:4), Alexa, Boček 
2 – Farník T. 5, Lůdl 3, Koňařík. Blansko 
– Boskovice 9:2 (7:2), Farník T. 5, Slanina 
2, Koňařík, Dujka – Grepl 2. Rájec-Jestře-
bí – Adamov 4:2 (0:1), Kala 3, Štěpánek – 
vlastní 2. 
  1.  Blansko  6  6  0  0  65:15  18
  2.  Boskovice B  5  4  0  1  49:25  12 
  3.  Kunštát  4  4  0  0  45:28  12
  4.  Rájec-Jestřebí  7  4  0  3  33:42  12 
  5.  Jedovnice  6  3  0  3  16:19  9
  6.  Č.Hora  5  2  1  2  27:22  7
  7.  Boskovice  6  2  0  4  36:42  6 
  8.  Blansko B  6  1  1  4  23:53  4 
  9.  Adamov  7  1  0  6  40:54  3
  10.  Knínice  4  0  0  4  7:41  0 

OP ženy: Kunštát – Ráječko 5:0 (4:0), 
Vlachová, Zoubková, Kolářová, Sokolo-
vá, Blahová. Boskovice – Kostelec B 5:0 
(2:0), Černá, Ferugová, Braunšlegerová, 
Odehnalová N., Farská. Lipová – Drnovice 
0:4 (0:2), Alexová, Jeřábková, Pavelková, 
Liznová.

  1.  Boskovice  8  6  2  0  43:3  20 
  2.  Kunštát  8  6  1  1  27:5  19
  3.  Ráječko  8  3  2  3  18:13  11 
  4.  Drnovice  8  3  1  4  17:30  10 
  5.  Kostelec B  8  3  0  5  28:20  9 
  6.  Lipová  8  0  0  8  0:62  0

futsal
Okresní přebor: K.E.R. – Carpe Diem 

Blansko 0:8, K.E.R. – OSK Blansko 7:0, 
OSK – Carpe Diem 7:3, Staroblansko – 
Sezbo Blansko 5:2, Staroblansko – Mafi a 
Blansko 1:2, Hipopótamos – Sezbo 1:4, 
Hipopótamos – Mafi a 1:0, K.E.R. – Sezbo 
Blansko 1:1, K.E.R. – Mafi a 7:3, Sezbo 
– Mafi a 7:1, Hipopótamos – Carpe Diem 
2:4, Staroblansko – Carpe Diem Blansko 
4:7, Hipopótamos – OSK 1:10, Staroblan-
sko – OSK 3:5, K.E.R. – Staroblansko 4:3,  
K.E.R. – Hipopótamos 4:1, Staroblansko 
– Hipopótamos 5:0, Sezbo – Carpe Diem 
1:2, Sezbo – OSK 4:1, Mafi a – Carpe Diem 
3:10, Mafi a – OSK Blansko 1:9.

hokej
OP Žďár: Boskovice B – Zastávka 

u Brna 2:3 (0:3, 2:0, 0:0), Tlamka, Hruška. 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – SKK 

Náchod 6:2 (3244:3094), Musilová N. 485, 
Šmerdová 545, Lahodová 559, Kalová 573, 
Daňková 536, Ševčíková 546.
  1.  Slavia  5  5  0  0  32,0:8,0  10
  2.  Jičín  5  4  0  1  25,0:15,0  8
  3.  Přerov  5  3  1  1  25,5:14,5  7
  4.  Konstruktiva  5  3  0  2  24,5:15,5  6
  5.  Náchod  5  3  0  2  23,0:17,0  6
  6.  Duchcov  5  3  0  2  21,0:19,0  6
  7.  Šumperk  5  2  1  2  17,0:23,0  5
  8.  Zábřeh  5  2  0  3  18,0:22,0  4
  9.  Val. Meziříčí  5  1  0  4  15,0:25,0  2
  10.  Blansko  5  1  0  4  14,0:26,0  2
  11.  Chýnov  5  1  0  4  14,0:26,0  2
  12.  Husovice  5  1  0  4  11,0:29,0  2

2. liga muži: HKK Olomouc – TJ ČKD 
Blansko 4:4 (3250:3242), Novotný 527, 
Němec 539, Kolařík 549, Porubský 575, 
Honc 533, Flek R. 519. TJ ČKD Blansko 
– SK Baník Ratíškovice 5:3 (3238:3167), 
Kolařík 516, Němec 557, Novotný 546, Po-
rubský 568, Honc 543, Flek R. 508.
  1.  Rosice  5  5  0  0  28,0:12,0  10
  2.  Val. Meziříčí  5  4  1  0  32,0:8,0  9
  3.  Blansko  5  3  1  1  23,5:16,5  7
  4.  Ratíškovice  5  3  0  2  23,0:17,0  6
  5.  Vyškov  5  3  0  2  21,0:19,0  6
  6.  MS Brno  5  3  0  2  20,0:20,0  6
  7.  Zábřeh  5  2  1  2  22,0:18,0  5
  8.  Opava  5  2  0  3  19,0:21,0  4
  9.  Olomouc  5  1  1  3  18,0:22,0  3
  10.  MS Brno B  5  1  0  4  17,0:23,0  2
  11.  Přemyslovice  5  1  0  4  10,0:30,0  2
  12.  Šumperk  5  0  0  5  6,5:33,5  0

3. liga muži: TJ Sokol Mistřín – TJ ČKD 
Blansko B 7:1 (3047:2939), Šplíchal Jak. 
464, Kotlán 515, Flek J. 498, Šmerda 491, 
Procházka 476, Hlavinka 495. 
  1.  Vracov  5  4  0  1  27,0:13,0  8
  2.  Dubňany  5  4  0  1  26,0:14,0  8
  3.  Benešov  5  4  0  1  25,0:15,0  8
  4.  Mistřín  5  3  0  2  24,0:16,0  6
  5.  Dačice B  5  3  0  2  22,0:18,0  6
  6.  Kutná Hora  5  3  0  2  21,0:19,0  6
  7.  Ivančice  5  2  0  3  19,0:21,0  4
  8.  Jihlava  5  2  0  3  18,0:22,0  4
  9.  Č. Budějovice  5  2  0  3  16,0:24,0  4
  10.  Třebíč  5  2  0  3  16,0:24,0  4
  11.  Blansko B  5  1  0  4  15,0:25,0  2
  12.  Jihlava B  5  0  0  5  11,0:29,0  0

Divize: TJ ČKD Blansko C – KK 
CAMO Slavičín B 6:2 (3157:2997), Pliska 
509, Stloukal 545, Musil 510, Havíř 516, 
Hédl 542, Flek M. 535. 
  1.  Husovice B  5  5  0  0  29,0:11,0  10
  2.  Valtice  5  4  1  0  26,0:14,0  9
  3.  Prušánky  5  3  1  1  26,0:14,0  7
  4.  Vsetín  5  3  1  1  24,0:16,0  7
  5.  MS Brno C  5  3  1  1  23,0:17,0  7
  6.  Sokol IV  4  2  1  1  20,5:11,5  5
  7.  Blansko C  4  2  0  2  16,0:16,0  4
  8.  Luhačovice B  5  2  0  3  20,0:20,0  4
  9.  Vyškov B  5  1  2  2  19,0:21,0  4
  10.  Čejkovice  5  2  0  3  18,0:22,0  4
  11.  Ratíškovice B  5  1  1  3  14,0:26,0  3
  12.  Telnice  5  1  0  4  14,0:26,0  2
  13.  Otrokovice  5  1  0  4  14,0:26,0  2
  14.  Slavičín B  5  0  0  5  8,5:31,5  0

KP muži: KK Velen Boskovice – KK 
Brno Židenice B 0:8 (2104:2294), Pitner 
375, Veselý 361, Látal 352, Minx 340, 
Zukal 336, Řehůřek 340. 
  1.  Žabovřesky  4  4  0  0  22,5:9,5  8
  2.  LI Brno A  4  3  0  1  23,0:9,0  6
  3.  Židenice B  4  3  0  1  22,0:10,0  6
  4.  Židenice A  4  3  0  1  20,0:12,0  6
  5.  MS Brno D  4  2  1  1  20,0:12,0  5
  6.  Husovice C  4  2  1  1  18,0:14,0  5
  7.  Rosice B  4  2  0  2  15,0:17,0  4
  8.  Rosice C  4  2  0  2  14,0:18,0  4
  9.  LI Brno B  4  2  0  2  13,0:19,0  4

  10.  Devítka  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  11.  Kometa  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  12.  Ivančice B  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  13.  Sokol IV B  4  1  0  3  10,5:21,5  2
  14.  Boskovice  4  0  0  4  4,0:28,0  0

Okresní podniková liga, extraliga: ČBE 
A – A je to 1205:1286 Pola 267, Neubauer 
259 - Souček 278, Bašný 273. RI Okna – 
VVR A 1208:1221 Štrait 274, Petlach 248 
- Urbánek 261, Kocman 248. JEZAT – Ka-
deřnictví ES 1178:1229, Paul 253, Beneš 
251 - Moll 271, Smola 265. Kuželkáři VB 
Leasing – VMS 1302:1253 Brychta 274, Ne-
zval 269 - Gilk 277, Starý K. 274. 
  1.  VB Leasing  3  3  0  0  1275,33  6
  2.  A je to  3  3  0  0  1268,33  6
  3.  VVR A  3  2  0  1  1250,33  4
  4.  RI Okna  3  2  0  1  1248,00  4
  5.  VMS  3  1  0  2  1278,67  2
  6.  VVR B  2  1  0  1  1242,00  2
  7.  ČBE A  3  1  0  2  1212,67  2
  8.  Kadeřnictví  3  1  0  2  1207,33  2
  9.  Catering  2  0  0  2  1221,50  0
  10.  JEZAT  3  0  0  3  1189,00  0

1. liga: BODOS – Tech Trading 
1127:1204, Pařil 246, Učeň 235 - Kli-
meš 265, Mátl 253. Koloniál – Rapid 
1231:1199, Šlajch 261, Kuchař 260 - Bráz-
da 261, Hrazdíra 251. ITAB – Blanzek 
1296:1212 Musil 274, Maška 270 - Grim 
268, Uhlíř 249. 
  1.  ITAB  3  2  0  1  1255,67  4
  2.  Orel  2  2  0  0  1221,50  4
  3.  Turbo Technics  2  2  0  0  1221,00  4
  4.  KSK  2  2  0  0  1210,00  4
  5.  AKK  2  2  0  0  1176,00  4
  6.  Koloniál  3  1  0  2  1192,00  2
  7.  BODOS  3  1  0  2  1183,33  2
  8.  Tech Trading  3  1  0  2  1157,67  2
  9.  Blanzek  3  0  0  3  1198,33  0
  10.  Rapid  3  0  0  3  1170,33  0

2. liga: Profi  Weld – Eko Systém 
1156:1091, Petříček 241, Králová a Král 
oba 238 - Pšenčík 239, Zouhar 238. 

malá kopaná
1. joma-shop liga: Okrouhlá – Rozhraní 

2:3, Kopeček – Orel 5:2, SADROS – Ště-
chov 3:1, MICROTEX – Kvasar 2:1, Karo-
lín – NOBICA 5:0 kont.

2. liga: Býkovice – Sudice 4:1, Vážany 

– Žďárná 4:1, PentaCo – Suchý nehl., Bed-
řichov – Brumov 1:3, Šebetov – Poříčí 14:1, 
FK Jabloňany – Arsenal 3:2.

3. liga: Újezd u K. – Holešín 2:3, Lažán-
ky – Rozsíčka 7:1, Světlá – StB Jabloňany 
5:3, Lhota Rapotina – Spešov 6:3, Rudka – 
Hasiči 2:6.

4. liga: Drnovice – Lhota u L. 3:4, Vano-
vice – Dolní Lhota 6:1, FPO – Svitávka 9:3, 
Valchov A – Paradox 2:10, Čížovky – Čer-
vánky 4:2, Olešná – Tuzemák 1:1. 

5. liga: Vřesice – Obora 6:3, Norci – 
Vísky 3:0, Adamov – Brťov 6:1, Rudná – 
Dlouhá Lhota 6:1, Újezd u B. – Deštná 0:8, 
Kuničky – Křetín 3:4.

Divize: Petrovice – Horní Lhota 1:2, 
Vysočany – Sebranice 2:3, Orel Rock – 
Rudka 6:4, Horní Poříčí – Piccolo 3:4, 
Skalička – Valchov B 3:2, M. Chrastová 
– Šebrov 3:2.

Základní soutěž: Žďár – Vítějeves 2:3, 
Lhota u L. – Šošůvka 2:4, Pozdní sběr – 
Kněževes 5:1, Lhota u L. – Letovice 9:3.

stolní tenis
RP I: Voděrady – Kunštát 13:5. Boskovi-

ce B – Rudice 15:3. Křetín – Křetín B 10:8. 
Šošůvka – Blansko D 10:8. Zbraslavec B – 
Vysočany 9:9. Žďárná – Rohozec 13:5. 

OP I: Petrovice – Svitávka 4:14. Jestřebí 
– Zbraslavec C 13:5. Adamov – Šošůvka B 
7:11. Veselice – Rájec 10:8. Voděrady B – 
Bořitov A 11:7. Žďárná B – Vanovice 11:7. 

OP II: Letovice – Rohozec B 16:2. Němči-
ce – Borotín 11:7. Brumov – Veselice B 16:2. 
Křetín C – Vysočany B 9:9. Jestřebí B – Oleš-
nice 6:12. Boskovice C – Svitávka B 9:9.

OP III: Vanovice B – Okrouhlá 5:13. 
Vysočany C – Lhota Rapotina 11:7. Rájec 
B – Rohozec C 13:5. Šošůvka C – Křetín D 
13:5. Letovice B – Zbraslavec D 9:9. Petro-
vice B – Kunštát B 8:10. 

OS I: Kuničky – Kunštát C 12:6. Bořitov 
B – Velenov nehl. Vysočany D – Šošůvka D 
9:9. Němčice B – Vanovice C odl. Voděrady 
C – Olešnice B 12:6. Petrovice C – Žďárná 
C 10:8. 

OS II: Zbraslavec E – Zbraslavec F 
18:0. Bořitov C – Okrouhlá B 13:5. Rájec 
C – Petrovice D 11:7. Vísky – Lhota Ra-
potina B nehl. Křetín E – Olešnice C 8:10. 
Adamov B – Velenov B 14:4.  (bh)



Vše pro nabíjení, údržbu, 
opravu, využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. 
Nabíječky klasické, automatické, 
invertorové, solární, pulsní, Star-
tovací kufříky, vozíky, kabely. 
Testry, zkoušečky, odpojovače, 
zemnící pásky, svorky, kleště, 
oka. Autodoplňky. Měniče. 12–
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Řádková soukromá 
inzerce je ZDARMA,

 znění inzerátu a počet opakování 
prosím posílejte na email 

radkovainzerce@zrcadlo.net 

Podnikatelská inzerce 
je zpoplatněna:

 jeden řádek ( 33 uhozů)  20 ,- + DPH
znění inzerátu, počet opakování 

a fakturační údaje prosím zasílejte na 
email radkovainzerce@zrcadlo.net

PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 

v 1. patře náměstí Svobody 2
 Blansko, 

50 m2 

Tel.: 602 511 668

Lidový dům Lysice Vás zve na: 
„Zvěřinové speciality“

Kdy: 21. - 23. 10. 2011
Udělejte si vaši rezervaci včas na tel.: 725 396 424

Nám. Osvobození 145, 679 71  Lysice, www.lidovydumlysice.cz

 

 

 

 

S nástupem na střední školu 
přicházejí i noví spolužáci. 
Abychom se lépe a rychle-

ji poznali, uspořádala OA a SZdŠ 
Blansko seznamovací a adaptač-
ní pobyt na jižní Moravě u obce 
Radějov. Ekologický a stmelovací 
kurz, který se konal ve dnech 12. 
– 16. září 2011 a zúčastnily se ho 
současně třídy E1 a Z1, byl hrazen 
z projektu „Svět kolem nás a my 
v něm“, jenž je inancován z ESF 
operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Za účasti čtyř učitelů, našeho 
nového třídního učitele Mgr. Mi-
chala Martocha, třídní učitel-
ky Z1, Mgr. Evy Tiché, a učitelů 
PaedDr. Romana Gregora a Mgr. 
Jana Pařízka jsme prožili týden 

plný zábavy, sportu a hlavně 
jsme se všichni mnohem lépe 
poznali.

V den odjezdu měli všichni 
naspěch. Rychlé kontroly, zda-li 
má každý vše potřebné, a hlavně 
nekonečné loučení s rodiči všem 
připadalo, jako kdybychom se už 
neměli nikdy vrátit. Hned půl ho-
diny nato jsme stáli nachystaní 
na místě, kde jsme se měli všich-
ni setkat. Někteří sice dorazili 
na poslední chvíli, ale dorazili. 
Než jsme se nadáli, byli jsme ve 
dvoupatrovém autobuse a ten se 
řítil přímo do Radějova. V dob-
ré společnosti nám cesta utekla 
rychleji, než jsme čekali. Naším 
dočasným domovem se stalo re-
kreační středisko Hutník.

Studenti absolvovali seznamovací a ekologický pobyt – Strážnicko 2011
Areál, ve kterém jsme byli uby-

továni, se nachází v rekreační 
oblasti Lučina u obce Radějov. Ta 
leží na okraji lesního horského 
pásma Bílých Karpat a je vstupní 
branou do biosférické rezervace 
UNESCO. 

Po ubytování jsme vyrazili do 
Tvarožné Lhoty do Muzea os-
keruší a na nedalekou rozhled-
nu Travičná, která se tyčila nad 
okolními vesnicemi a vedla k ní 
oskerušová stezka. Z rozhledny 
byl krásný výhled na okolí. Po 
návratu nás čekaly různé sezna-
movací hry na jména.

Dalšího rána byly pro nás při-
praveny rozmanité aktivity, jako 
třeba živé pexeso nebo orien-
tační běh, při kterém jsme měli 
za úkol najít pět slov, jež tvořila 
hádanku. Následovala „malá“ 
procházka dokonce i s průvod-
cem na zdejší chráněnou louku, 
kde jsme se dozvěděli různé in-
formace o tamější přírodě. 

Součástí denního koloritu byly 
také hry, sportovní a kolektivní 
soutěže. Hrál se například vo-
lejbal, fotbal a někteří si házeli 
s míčem. 

Ve středu jsme jeli autobusem 
do strážnického skanzenu, kde 
nás čekala nejprve koupě suve-
nýrů a následně dvoukilomet-

rový okruh. Ten nás měl poučit 
o tom, jak lidé v dřívějších do-
bách žili a jaké měli zvyky a tra-
dice. Poté jsme vypluli menší 
výletní lodí na naučnou jízdu po 
Baťově kanále. 

V tento den jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací, 
které se nám hodily při vyplňo-
vání pracovních listů o ekologii 
a bydlení, jež pro nás připravili 
učitelé.

Cestu zpátky do rekreačního 
střediska jsme si užili zhruba 
desetikilometrovým pochodem 
pěšky, i když nám chvílemi prše-
lo. Ač pršelo, jsme i přesto rádi, 
že jsme si takovou procházku 
udělali. Sblížili jsme se o to víc 
a to nám jako kolektivu hodně 
pomohlo.

Čtvrtý den byl spíše odpočin-
kový. Dostali jsme za úkol ve sku-
pinkách navrhnout EKO domy, 
které by měly chránit životní 
prostředí. Poté přišlo na řadu 
hraní divadla. Úkolem bylo při-

pravit si krátkou scénku na určité 
téma. První skupina měla zahrát 
život rodiny před 100 lety, druhá 
v současnosti a třetí znázornit, 
jak se bude žít za 100 let. Nebyl 
nikdo, kdo by se nezasmál.

Po obědě nás čekalo překva-
pení. Tím byla nedaleká „salaš“, 
kde jsme měli možnost si vy-
zkoušet různé atrakce, jako na-
příklad vyšplhat na horolezec-
kou stěnu nebo přejít po kládě 
přes rybník. Našli se i tací, kteří 
kládu nepřešli celou a spadli do 
ne moc zrovna čisté vody. Poča-
sí nám přálo, a proto se cestou 
zpátky šli někteří osvěžit do 
zdejší přehrady. Pěkně strávený 
den jsme zakončili taborákem 
s opékáním párků a zpíváním 
písniček u ohně.

A přišel pátek a s ním i konec 
pobytu. Nikomu se ale nechtělo 
domů. Všichni si na sebe tolik 
zvykli, že jsme byli smutní, když 
jsme balili věci a připravovali se 
na odjezd.

V autobuse na cestě domů 
jsme si mezi sebou říkali, jak 
by bylo super, kdybychom tam 
mohli zůstat ještě o týden déle. 
Ale byl konec a museli jsme se 
s tím smířit. Po návratu do školy 
většina lidí vzpomínala na celý 
týden, co se prožilo a jak jsme se 
všichni bavili. 

Závěrem můžeme říci, že se 
nám na pobytu v Radějově moc 
líbilo. Myslíme si, že adaptač-
ní kurz splnil svůj účel. Všichni 
jsme se seznámili, dozvěděli se 
mnoho nových informací a pro-
žili spoustu zážitků. Domníváme 
se, že i učitelé se během pobytu 
dobře bavili a užívali si ho. Dou-
fáme, že budeme jako třída dob-
rým kolektivem, na který nikdy 
nezapomeneme.

Děkujeme všem učitelům (i za 
jejich trpělivost) a vedení školy 
za bezvadný seznamovací pobyt.

Eva Ducháčková, Kristýna 
Němcová, Petra Matušková 

a David Kvíčala, studenti E1

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

24 V elektrospotřebiče. Wapky. 
www.berto.cz.

Přijmu řidiče osobáku na 
občasnou vypomoc (taxi) nejlépe 
duchodce, bydlište v Blansku pod-
mínkou. Tel.: 602 786 025. 

Rychlá PŮJČKA!!! Tel: 

774 750 179 (Pracuji pro 

jednoho věřitele). 

PRODEJ
Prodám jednopokojový byt v osob-

ním vlastnictví v Letovicích v nově 
zrekonstruovaném domě (nová střecha 
azateplení) v pěkném prostředí, přízemí 
(vhodné pro seniory), cena 500 000 Kč, 
tel.: 773 079 474.

Prodám 4 ks zimních pneu na ple-
chových discích vhodné na Fiat Ma-
rea, bravo, brava. Cena 2000 Kč, tel.: 
724 568 537.

Prodám dětskou postýlku HENS-
VIK z Ikea, barva bílá, nepoužitá, včet-
ně matrace zn. TROPICO BABY Su-
per. Cena 1 500 Kč. Bez matrace 1 200 
Kč. Zašlu foto. Tel.: 777 964 213.

Prodám svářecí soupravu 
/autogen/, kompletní i s vozíkem, lev-
ně. Tel.: 604 517 482.

Prodám brambory na uskladnění 
(odrůda Rossela), cena 500 - 600 Kč za 
1q – Kunštátsko, tel. 606 920 940. Po 
dohodě dovezu.

Prodám jednopokojový byt v nově 
zrekonstruovaném domě v Letovicích 
v klidném prostředí, přízemý (vhodné 
pro seniory) cena 545 000 Kč. Tel.: 
773 079 474.

Prodám regály kovové (droge-
rie) a dřevěné (půda, sklep). Tel.: 
602 786 025.

Prodám stavební pozemek ve Svi-
távce 1 000 m2. Inženýrské sítě v dosa-
hu. Nyní se v obci dělá kanalizace. Bez 
RK! Spěchá! Cena: 400 tis. Kč. Volejte 
prosím na tel.: 774 696 323.

Prodám dětské 3/4 kolo Fort-Acid, 
modré, jako nové. Cena dohodou. Tel.: 
737 430 621.

Prodám elektonickou prsní odsá-
vačku zn MEDELA cena 1 800 Kč prs-
ní ruční odsávačka cena 400 Kč, nosička 
na dítě zn. Chicco, barva modrá, 0-9 kg 
cena 350 Kč kočar 3-kombinace, barva 
šedooranžová, pláštěnka, síťka proti 
hmyzu, nánožník, otočná rukojeť, plně 
funkční, po dvou dětech, cena 1 000Kč, 
Dětská autosedačka, barva modrá, cena 
300 Kč, Dětský skateboard ke kočáru, 
nosnost 20 kg, cena 400 Kč. Dohoda 
možná, tel.: 605 873 156, 720 238 082.

Prodám pozemek ke stavbě RD 
v Mladkově, rovinatý, obdél.tvaru, cca 
900 m2, oplocený, uliční šíře 20 m, IS 
u pozemku, centrum obce. Cena doho-
dou. Mob.: 739 011 811.

Prodám Volvo xc60, r. 2009, na-
jeto 36 tis., automat, 4x4, kůže, xe-
nony, navigace, 1. majitel, barva čer-
ná. Cena 700 tis. Kč bez DPH. Tel.: 
602 547 755.

Prodám cihlový byt 3+1 OV, po 
rekonstrukci, Blansko-Zborovce. Bez 
RK. Mob.: 608 679 018.

Prodám stavební míchačku, obsah 
3 kolečka. Tel.: 773 275 035.

Prodám Citroen Xantia 1.8ie 
rv.1999, najeto 200 000 km, 4x air-
beg, abs, klimatizace, nové rozvody, 
brzdy stk do 10.2012. Dobrý stav. Tel.: 
777 836 139.

Prodám byt 3+1 v OV 76 m2, v Bo-
skovicích na Vyhlídce. Cena k jednání 
1 550 000 Kč. Bez realitní kanceláře. 
Tel.: 774 678 326.

Prodám skříň s nádstavcem - 
ořech, prostorná uvnitř dveří zrcadlo 
a šuplíky a dětskou autosedačku po 
jednom dítěti /0-13 kg/. Cena dohodou. 
Tel.: 721 305 595.

Prodám byt OV 2+1 v Blansku. 
Cihlový, vlastní plyn. kotel. Tel.: 
602 840 896.

Prodám garáž na severu. Tel: 
603 936 689
Prodám byt 2+1. Volný ihned. Tel: 
603 936 689 ne RK!

Prodám rok starý plynový ohří-
vač vody ARISTON THERMOS 100 
lt, elektrický radiátor EOS GUN-
THER 2000 W a 4 ks plynové topidlo 
WAW zn. Gamat 4000. Ceny doho-
dou. Mobil 737 647 155.

Prodám letiště, 2 noční stolky po 

boku, uložný prostor, čelo. vzor čer-
no-fi alovo-šedý.Velmi zachovalé.cena 
1500,-kč Blansko tel: 604 389 346.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+kk na Zborov-

cích. Tel.: 607 117 564.
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 

sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel. č.: 777 901 661.

Pronajmu 2+1 ve Svitávce - volný 
od 1. 10. 2011. Informace na telefonu: 
724 032 636.

Pronajmu byt s terasou 2+kk 60 
m2 ve Skalici nad Svitavou. Cena 4 
500 Kč + inkaso. Volný od 1. 10. 2011. 
Tel.: 607 574 844.

Pronajmu častečně zařízený byt 
2+1 v Boskovicích v ul. Otakara Ku-
bína. Byt je po částečné rekonstrukci. 
Cena 6 000 Kč + inkaso 3 000 Kč. 
Tel.: 606 253 545

Dlouhodobě pronajmu garáž 
v Blansku u Sýpky. Tel: 775 223 137.

KOUPĚ
Koupím brusle, pánské i dámské. 

Tel.: 602 786 025
Koupím JAWU 250 nebo moped 

ATADION S - 11 i nepojízdné. Tel.: 
732 957 641 po 16 hod.

Koupím čerpadlo Mališ nebo 
podobné. Tel.: 602 786 025.

Koupím Škoda Favorit, r. v. 
1993 - 1995, v dobrém stavu, bez 
koroze, najeto do 115 000 km. Tel.: 
604 274 812.

Odkoupím větší množství kvalit-
ní hlíny. Mobil: 737 227 019

Koupím různé odznaky, medai-
le a vyznamenání. Současné i staré, 
naše i cizí. Tel.: 777 074 592.

Mladá, fi nančně zajištěná rodi-
na, koupí byt nebo dům v okrese 
Blansko, platba v hotovosti, tel.: 
733 713 240.

Koupím maringotku levně. 
Může být poškozená a také ve špat-
ném stavu. Nabídněte, prosím, na 
mobilní telefon 776 377 176.

RŮZNÉ
Daruji za odvoz dvě válendy 

a kuchyňský stůl. Tel.: 732 117 089 
Lysicko.

Odvezu jakékoli množství zacho-
valých střešních tašek 2falcových, 
nejlépe Bohunice. Tel. 773 275 035.

Hledáme domov pro nalezené-
ho bílo-rezavého kocourka. Tel.: 608 
727 494, 732 556 856.

Rodina hledá byt nebo dům, plat-
ba hotově. Tel.: 722 940 998.



Denně se setkáváme s těmito ná-
pisy. Kuřáky velmi znepokojují. Jak 
to udělat? Nekouřit!! Když je chuť, 
nedá se poručit. Přesto existuje způ-
sob jak kuřákům cigaretu znechutit 
a tím pomoci zatočit se závislostí na 
nikotinu. Biorezonanční metoda na 
přístroji Bicom. V České republice je 
tento přístroj již 10 let v ordinacích 
praktických i odborných lékařů. Ale i 
v masérských a relaxačních centrech. 
Výsledky jsou ohromující. Účinnost 
metody je 80-90%. V blanenské 
poradně životního stylu Jany 
Mandokové již druhý měsíc po-
máhá všem kuřákům. Kuřák po 
příchodu dostává terapie na vy-
lučování toxinů a antistresové 
terapie. Před antinikotinovou 
terapii vykouří svoji poslední ci-
garetu, nebo si donese nedopalek 
s sebou. Ten se vloží do vstupního 
poháru přístroje a program zajistí 
nechuť na cigaretu v těle. Zajiště-
ním dostatku tekutin několik dní 
po terapii dochází k vylučování 
toxinů a ve většině případů se již 
nedostavují abstinenční příznaky. 
U 10% klientů metoda napoprvé 
nezabere, ti mají možnost druhé 

terapie zdarma. Jen jednomu z deseti 
metoda nezabere vůbec, nebo musí 
zkusit další terapie. Využijte zaváděcí 
ceny 900,-Kč. V Brně i ostatních cen-
trech jsou ceny 1200,- Kč a více. Pří-
stroj pomáhá také při obezitě, aler-
giích, závislostech apod. Ceny jsou 
od 400,-Kč za terapii. Dále v poradně 
můžete zatočit se svými psychickými 
problémy/vztahy, deprese, vady řeči 
apod./metodou KINEZIOLOGIE ONE 
BRAIN.

Nekouřit, zákaz kouření, 
nekuřácké prostranství!
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1. Soukenický řízek, vařený brambor, okurek 65,-, 2. Přírodní kuřecí nudličky, dušená rýže 69,-, 3. Vepřové výpečky, zelí sypané křenem, houskový knedlík 69,-, 4. Kuřecí plátek, kysané zelí, bramborák 75,-, 
5. Vepřový řízek plněný uzeným a sýrem, mačkaný brambor, okurkový dip 89,- 6. Obědový salát s kousky roštěné na grilu 79,-, 7. Pečené vepřové koleno na černém pivě (pikantní), chléb 109,-.

1. Hovězí přírodní kousky, kari rýže 59,-, 2. Vepřový guláš, houskový knedlík 65,-, 3. Boloňské brambory sypané sýrem 65,-, 4. Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, opékaný brambor 69,-, 5. Masová směs v tortille, zelenina 79,-, 
6. Obědový zelný salát s vlašskými ořechy, kuřecími kousky a dresinkem 79,-, 7. Vepřový steak na lesních houbách, hranolky, zelenina 99,-.

1. Špagety se špenátem, smetanou a kuřecími nudličkami 59,-, 2. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 3. Vepřové výpečky, kapusta na česneku, vařený brambor 69,-, 4. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 79,-, 
5. Kuřecí steak, kukuřice na slanině, hranolky, zelenina 79,-, 6. Těstovinový salát s kuřecím masem 79,-, 7. Vepřové nudličky s nivou, smetanou a slaninou, krokety 89,-.

1. Kuřecí nudličky na smetaně, těstoviny 59,-, 2. Pečená krkovice, vařený brambor, okurek 65,-, 3. Smažený sýr, hranolky, tatarka 65,-, 4. Španělský ptáček, dušená rýže 69,-, 5. Krkovice na grilu, opékaný brambor, tatarka, zelenina 79,-, 
6. Obědový salát s tuňákem a vejcem 79,-.

1. Dušená mrkev s hráškem, hovězí maso, vařený brambor 59,-, 2. Sekaná pečeně, rajská omáčka, těstoviny 65,-, 3. Masová směs se žampiony, dušená rýže 69,-, 4. Kuřecí plátek s broskví, šunkou a sýrem, opékaný brambor 69,-, 
5. Smažený řízek z krkovice, bramborový salát 79,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem v pikantní omáčce 79,-, 7. Pečená kačena, červené zelí, bramborový knedlík 99,-.

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 17. 10. do pátku 21. 10., 59 až 109  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

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

SLUŽBY

prodej bílé techniky, 
servis, plnění 
autoklimatizací aj.
Lhota Rapotina 22
Tel.:  516 453 657, 602 759 045
E-mail: 
stanek.chlad.servis@seznam.cz

SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850
SLUŽBY

40 min. terapie 

ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ
na přístroji Bicom 2000.

Metoda, kterou lékaři využívají pro 
její vysokou účinnost až 90 procent.

Tel.: 724 129 171
www.umenizitblansko.cz

Pronajmu slunný aty-
pický byt 2+kk (viz 
foto) jedná se o novo-
stavbu - Zborovce, ne-
zařízený, samostatný 
plyn kotel, cena 6 000 
Kč + inkaso (2 500 Kč). 
Prohlídky jsou možné 
kdykoliv po telefonické 
domluvě. Volný ihned. 
Tel.: 607 117 564.

Obchod s nápoji Baráček
Na Ulici 61
67921 Černá Hora
Tel. 516 437 110
Mob. 737 211 132
E-mail: chora@baracek.cz
Web: www.baracek.cz

Velkoobchod s nápoji
Jiří Kavalír
V Zahrádkách 1171/1
568 02  Svitavy-Předměstí
Tel.  461 530 973
Mob. 777 748 380
E-mail: kavalir.svitavy@seznam.cz

JK Drinks s.r.o.
Cukrovarská 30
682 01  Vyškov-Město
Tel. 517 347 067
E-mail: obchod@jkdrinks.cz
Web: www.jkdrinks.cz

Prodejna piva Boskovice
Náměstí 9.května, čp. 9
680 01 Boskovice
Tel.: 723 460 112

Pivotéka Kunštát
Náměstí Krále Jiřího 29
679 72 Kunštát
Tel.: 603 259 829

Vinotéka U Zlaté Studny
Dolní Pálava 18
678 01 Blansko
Tel.: 605 266 088

ČS Forman Krhov
Prov.Voděrady 176
679 01 Skalice nad Svitavou
Tel.: 516 469 395
E-mail: pumpa@motorestforman.cz

Distributoři a prodejci Novopackého piva pro region Blanenska a Boskovicka
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Aktuální provozní doba pro veřejnost
                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
18. 10. 800-1600 1830-2000 1100-1530 1630-1730 1830-2000

Středa 
19. 10. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
20. 10. 630-750 1200-1500 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
21. 10. 630-750 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
22. 10. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
23. 10. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den 
svých narozenin máš vstup zdarma. 
Akce na říjen: Po zaplacení 1 dospělé osoby má 2. osoba – důchodce 
vstup ZDARMA. Platí v úterý až čtvrtek od 12 do 14 hod.
POZOR: V úterý jsou v době od 8 do 9 hod. pro veřejnost pouze 3 dráhy, 
v pátek je v době od 17 do 18.30 hod. pro veřejnost pouze 1 dráha, 
ve středu jsou v době od 17.30 do 18 hod. pro veřejnost pouze 2 dráhy.

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Cvrčci - cvičení rodičů 
s dětmi 3 měsíce - 1 rok, v 10 hod.: Berušení - cvičení rodičů s dětmi 
2-3 roky, sál Zámečku v 16.30 hod.: Mladší oddělení folklórního souboru 
Čtveráček (4-7 let).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. V peřině 3D.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 3 3D.

čtvrtek 27. říjnačtvrtek 27. října
AKCEAKCE

Taneční kurzy v Lysicích
Celkem pět lekcí nabídnou taneční večery pro dospělé, které se budou 
konat v sále Hotelu Lidový dům v Lysicích. Zájemci se naučí Walz, Valčík, 
Tango, Cha-chu, Rumbu, Jive a další. 
Tanečními večery bude provázet Jan Herodek, aktivní tanečník, tre-
nér a učitel. Úvodní lekce, která je zdarma, se uskuteční ve čtvrtek 27. 
října od 18 hodin, následující pak 3., 10. 17. a 24. listopadu a 1. pro-
since. Bližší informace a přihlášky získáte na telefonním čísle 724 954 
734, na e-mailu mc.jablicko@seznam.cz nebo na webových stránkách 
www.mcjablicko.xf.cz.  (zpr)

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Malování se Šárkou, tvoření pro batolata 
od 1 roku. 
Boskovice - Socha T. G. Masaryka v 15 hod.: Slavnostní shromáždění 
k 93. výročí vzniku samostatného Československého státu. 
Cetkovice - Obecní úřad v 19 hod.: Lampiónový průvod. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Hrátky-berušátky - 
cvičení rodičů s dětmi starými tři až čtyři roky, v 16.30 hod.: Beruščin 
ateliér - rukodělná tvorba různých výrobků pro děti staré od sedmi do 
dvanácti let. 
Šebetov - Základní škola v 18 hod.: Lampiónový průvod.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Uvařeno + Vesna Vulović + 00001101 
+ DJ‘s Bam Bam & Poke, repríza inscenace hry Jáchyma Topola Uvařeno 
v podání ochotnického souboru NABOSO, projekce fi lmu Michala Grigy 
Vesna Vulović, koncert skupiny 00001101 a následný večírek s DJ‘s Bam 
Bam & Poke.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 17 hod. Rodina je základ státu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Věčný návrat.
Doubravice v 18 hod. Jana Eyrová.

Jen u nemnoha lidových her 
známe autora a příběh jejich vzni-
ku. U biblické lidové hry Mojžíš 
tomu tak není. Víme, že hru napsal 
v roce 1811 František Vodseďálek, 
švec a zedník ze Staré Vsi u Vyso-
kého nad Jizerou. Pod dojmem di-
vadelního představení, které viděl 
při návštěvě Prahy, vytvořil vlast-
ní kus. A to se naučil psát až ve 40 
letech. Zanedbatelné není ani to, 
že měl dvacet dětí. Zvolil starší 
formu lidového divadla, které znal 
ze svého mládí jako pašijové hry 
nebo různé komedie.

Hru nacvičil se svými sousedy, 
z nichž také téměř žádný nečetl. 
Zkoušky probíhaly za předříká-
vání a opakování. Hra Mojžíš se 
hrála celé léto o nedělích na louce 
na sbitém jevišti. Ohlas byl ne-
bývalý, přicházeli lidé z okolních 
vsí, což povzbudilo autora i herce 
a divadlo existovalo ještě několik 
desetiletí. František Vodseďálek 
napsal ještě asi šest biblických 
her. Znovu musím zdůraznit, že to 
bylo divadlo řemeslníků, tkalců, 
sedláků, nikdy v něm nebyli vzdě-
lanci, kteří ho považovali pro sebe 
za nedůstojné.

Někteří z vás si vzpomenou 

na kapitoly z Biblické dějepravy, 
někteří na Olbrachtem vyprávěné 
příběhy ze Starého zákona a pro 
některé je Mojžíš jen zapomenuté 
židovské jméno. Pro všechny, kte-
ří se rozhodnou Mojžíše zhlédnout 
na činoherní scéně Městského 
divadla Brno, to bude vzrušující 
podívaná.

Na jednoduché scéně s visícími 
plachtami se otáčí prostá dřevěná 
konstrukce, která je chvíli egypt-
ským palácem, úkrytem i horou 
Sinaj, odkud Mojžíš přinese De-
satero.

Mojžíš, i když vychovaný v krá-
lovském paláci, žije jako prostý 
pastevec. Ale vyvolí si ho Bůh, 
aby izraelský lid vyvedl z egypt-
ského područí. Brání se tomu jak 
jen může, snáší všechny možné 
důvody, proč se nehodí pro tako-
vé poslání, ale vůli boží se protivit 
nedá. Je mu přidělen jeho výmluv-
ný bratr Áron a strastiplná pouť 
Mojžíše může začít. Po „deseti 
ranách egyptských“ nejsou Židé 
v pokoji propuštění, ale vyhnáni 
a ještě pronásledováni.

Začíná putování pouští a vlastní 
stmelování masy lidí v národ. Pro-
tože lidé jsou jen lidé, a to v každé 
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době. Dojde jídlo, mají hlad, není 
voda, mají žízeň. A v Egyptě nám 
bylo líp, i když jsme dřeli v porobě 
– Mojžíši nasyť nás, napoj nás!

Mojžíš se snaží nevděčný lid 

u Hospodina omlouvat a modlí se 
za něj. V těchto chvílích nás hra 
strhuje svou prostotou, silou ne-
ochvějné víry a pokory. Má velký 
citový přínos i pro dnešek. Lidé, 

kteří si dělají legraci z nábožen-
ských věcí, docházejí až k úplné 
prázdnotě ve svých vztazích. Ne-
pochybíte, když vezmete do diva-
dla i starší děti. Budou uchváce-

ny nejen hereckými výkony, ale 
i dějem, o němž neměly dosud 
tušení.

Biblická dějeprava se už dáv-
no ve školách neučí. Její znalost 
ale patří do světového kulturního 
a morálního dědictví. Jedinečným 
představitelem Mojžíše s velkým 
charismatem je Igor Ondříček. 
Prostě mu věříme všechny jeho 
radosti i trápení. Zlý egyptský král 
Viktor Skála je opravdu příkladně 
zlý a krutý. Nejvíce „zaměstnaný“ 
je na jevišti blázen Michal Isteník, 
dříve kašpárek, posunující děj, vy-
světluje, komentuje. Rolí a před-
stavitelů je celá řada, často jeden 
herec hraje několik rolí, přehodí 
šátek a už je z princky bába.

Režisérka Hana Burešová má 
pro lidové divadlo slabost a nám 
není na brněnské scéně nezná-
má. V minulé sezoně měla velký 
úspěch „Škola, základ života“, 
která získala ocenění jako nejlep-
ší komedie na Festivalu smíchu 
v Pardubicích.

A tak v duchu vyznání Hany 
Burešové, že žánry ráda střídá, 
a tak relaxuje, dobijme se v nastu-
pujícím podzimu při hře vskutku 
vydařené.  Naďa Parmová

Novinka. Igor Ondříček jako Mojžíš.  Foto archiv MdB
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kalendář akcíkalendář akcí
KONCERTKONCERT

Rájec-Jestřebí - Obřadní síň v 19.30 hod.: Cantus Et Cordis, soubor staré 
hudby. 

pátek 28. října pátek 28. října 
AKCEAKCE

Světlá - Zastávka v 18 hod.: Lampiónový průvod. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rodina je základ státu.
Šebetov v 19.30 hod. Drive.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Zkažená úča.

ZÁBAVA ZÁBAVA 
Blansko - Hotel Dukla ve 21 hod.: Halloween. 

sobota 29. října sobota 29. října 
AKCEAKCE

Pamě  ce - Pazderna v 10 hod.: Výlov rybníku.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Wolfgang Amadeus 
Mozart - Don Giovanni.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou The Merylen. 

neděle 30. října neděle 30. října 
AKCEAKCE

Blansko - Hřbitov ve 14.30 hod.: Pietní vzpomínka. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Šmoulové 3D.
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Čertovské a hastrmánské pohádky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rodina je základ státu.

pondělí 31. října pondělí 31. října 
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Dýňová strašidýlka, tvorba. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Melancholia.

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 posti-
žené. * Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * 
Blansko - Muzeum: Karel Absolon - fotografie z evropských krasů (do 
31. 10.), Obrazy bratří Hlaviců (do 2. 12.) * Kunštát - Zámek: Rod říšský 
hrabat Coudenhove - Honrichsů na Kunštátě (do 31. 10.) * Letovice - Ga-
lerie Domino: Ivan Sýkora, Pavel Havelka, obrazy, umělecké sklo (do 2. 
11.) * Letovice - Galerie Pex: Jiří Brtnický, obrazy (do 3. 11.) * Kunštát - 
Informační středisko: Nepál (do 31. 10.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Jitka 
Korčáková, obrazy (do 30. 10.) * Blansko - Knihovna: Salon blanenských 
fotografů (do 30. 10.) * Boskovice - Galerie Otakara Kubína: Vít Ondrá-
ček, obrazy (do 30. 10.) * Boskovice - Kino Panorama: Pocta Augustinu 
Bergerovi (do 31. 10.) * Lysice - Knihovna: Marcela Poláková, fotografie, 
Jana Počuchová, bižuterie a korálky (do 30. 10.) * Lysice - Zámek: Tecciz-
temoc Martinéz,Libor Kocanda, objekty a obrazy (do 28. 10.).



POHOVKA MÝTINA VÝPLNĚ 
OKEN

FILIPÍNSKÁ 
SOPKA

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ EVROPAN UCHOPENÍ VESLAŘSKÁ 

SESTAVA
CHEM. ZN. 
KŘEMÍKU BUVOLEC LESNÍ 

ZVÍŘE
TÍMTO 

ZPŮSOBEM
SPZ OKR. 
ROŽNAVA

UBRÁNIT 
SE MÍŠENCI

POŘÍDITI
OPIS

NÁVŠTĚVNÍK
SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

VYSOKÁ 
DŘEVINA

PEL

1. DÍL
TAJENKY

NORSKÉ 
HLAVNÍ 
MĚSTO

MUŽSKÉ 
JMÉNO
KOPT

NÁMĚSTÍ

SPZ OKR. 
OLOMOUC
VYRÁBĚTI 

LÁTKU

SPZ OKR. 
MĚLNÍK

ŠPATNÉ 
POČASÍ
VĚTŘÍK

SPOJKA

PRKENNÉ 
STROPY

SKOŘÁPKA 
MĚKKÝŠŮ

KDYŽ (SLOV.)

ZKR. VOLT-
AMPÉRU

VODNÍ 
PTÁK

ŠKUBAT

NAJEDNOU
NADÁVATI
VZÁCNÝ 

PLYN

PARDUBICKÝ 
PODNIK

ZESÍLENÝ 
ZÁPOR

POLTIVÝ 
PLOD

ŠICÍ 
VLÁKNO

POTÁPĚCÍ 
ZAŘÍZENÍ

ARMÉNSKÁ 
HORA

VYBAVENÍ 
PEKÁREN

OSTRÉ PŘÍ-
ZVUKY

MRAVOUKA
ČESKÝ 

SOCHAŘ

PALMA PŘEDLOŽKA ČASNĚ BITVY OMÁMIT 
ALKOHOLEM

HROZNÝŠ
POHYB 

VZDUCHEM

NÁZEV HLÁS-
KY R

MUŽSKÉ 
JMÉNO

HRDINA

SPZ OKR. 
KOLÍN

POLYKAT 
TEKUTINU

DRAVÁ RYBA

VYSOKÉ 
KARTY

JAK
(SLOV.)

CHEM. ZN. 
AMERICIA

KOSMET. 
PRÁŠEK

CHYM. ZN. 
SELENU

OTEVŘENÝ 
(ANGL.)

CHEM. ZN. 
AKTINIA

SYMBOL 
LÁSKY

ST. ZN. ČS. 
LETADEL

2. DÍL
TAJENKY

PCHÁČE KYSELÁ 
TEKUTINA

KLERIK
S NIŽŠÍM

SVĚCENÍM

úterý 18. října 2011 INZERCE / KŘÍŽOVKA16

LIDOVÝ DŮM LYSICE
OD 20:30h 100,-

16.11.

ROLLING
STONES R

E
V

IV
A

L

Hledáte muže, který je přitažlivý, vtipný, 
chytrý, sexy, něžný a romantický? Jestliže 
ano, (tajenka). 
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