
představila Boženu Musilovou 
její dcera Libuše Cvrkalová. 

Po absolvování měšťanské 
školy se učila šít v Bedřichově, 
poté nastoupila do služby v Brně. 
V 19 letech se vdala, s manže-
lem, který pocházel z Rozseče 
a pracoval tam jako stolař, měli 
společně jedenáct dětí, osm kluků 
a tři holky. „Celkem má maminka 
k dnešnímu dni 24 vnoučat, 39 
pravnoučat a 19 prapravnoučat,“ 
vypočítala dcera. 

Podle ní se celý život starala 
především o svoje děti. „Co se 
týká zájmů, hrozně ráda četla. 
Když jsme usnuli, tak si sedla ke 
knížce. To jí nabíjelo. Měla ráda 
Kytici, Babičku, životopisy sva-
tých nebo Dona Bosca. Teď už 
maminka, která je hluboce věřící, 

moc dobře nevidí, takže jí největ-
ší radost dělá poslouchání Radia 
Proglas nebo když za ní přijde pan 
farář. Po jeho návštěvě vždycky 
neuvěřitelně „ožije“,“ uvedla Li-
buše Cvrkalová s tím, že mamin-
ka byla poprvé v nemocnici, až jí 
bylo 85 let. „Vždycky žila střídmo, 
na snídani si dodnes nadrobí suchý 
chléb do mléka,“ dodala dcera. 

Oslavenkyni přišli přímo v den 
narozenin popřát farář Zdeněk 
Veith, starosta obce Miroslav Ši-
kula, který předal Boženě Musi-
lové i osobní dopis od prezidenta 
republiky Václava Klause, zástup-
kyně sboru pro občanské záleži-
tosti, krajská radní Marie Cacko-
vá, krajský zastupitel Zdeněk 
Dufek a ředitelka OSSZ Blansko 
Libuše Svěráková.
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Pavel Šmerda

Rozseč - Když se narodila, 
uskutečnil Jan Kašpar historic-
ky první dálkový let v Čechách 
z Pardubic do Velké Chuchle 
a Marie Curie-Sklodowska získa-
la Nobelovu cenu za objev radia 
a polonia. Paní Božena Musilo-
vá z Rozseče nad Kunštátem se 
18. října dožila sta let. 

„Narodila se v Kozárově a po-
chází ze tří dětí. Měla bratra a se-
stru. Otec pracoval jako obuvník, 
maminka byla v domácnosti a sta-
rala se o menší hospodářství,“ 

Božena Musilová z Rozseče oslavila sto let

V   V   
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Nová povinnost pro řidiče

Kvůli zimním pneumatikám nechystají policisté 
speciální akce.  Více na str. 2

Muž přepadl 
důchodkyně 
u hřbitova

Bořitov - Nepříjemný zážitek, 
na který jen tak nezapomenou. 
Tak se dá popsat procházka na 
hřbitov v Bořitově, na kterou se 
v neděli 16. října kolem druhé ho-
diny odpolední vydaly dvě ženy 
ve věku osmasedmdesáti a devě-
tašedesáti let. 

Když ženy vycházely ze hřbi-
tova, přistoupil k nim zezadu 
nepozorovaně muž a rukama do 
nich strčil tak silně, že obě upad-
ly na zem. Jedné z nich pak str-
hl z ramene kabelku, z ní vytáhl 
peněženku a kabelku odhodil kus 
od hřbitova na zem. Žena tak při-
šla od peníze a doklady, byla také 
lehce zraněna. Druhé napadené se 
nic vážnějšího nestalo.

Policisté proto upozorňují, že 
se kolem hřbitovů mohou po-
hybovat pachatelé různé trestné 
činnosti. „Starším lidem proto 
doporučujeme, aby na hřbitovy 
raději nechodili sami a nebrali si 
větší množství peněz. Pokud by 
došlo k tomu, že se stanou obětí 
přepadení, není dobré klást příliš 
aktivní odpor. Ten, kdo napadne 
seniora, je obvykle bezohledný 
a je tedy schopen způsobit člově-
ku i vážnější zranění,“ upozornila 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Blansko - Občanské demokraty 
povede do krajských voleb, které 
se uskuteční na podzim příštího 
roku, jako lídr místostarosta Blan-
ska Jiří Crha. Rozhodli o tom de-
legáti regionálního sněmu ODS, 
kteří vybírali mezi ním a senáto-
rem a bývalým brněnským primá-
torem Richardem Svobodou. Hlas 
bývalému řediteli krajského úřadu 
dalo sedmdesát ze 107 hlasujících. 
„Nečekal jsem, že zvítězím tak 
velkým rozdílem. Samozřejmě 
mne těší, že mám silný mandát,“ 
řekl Crha.

Jak upozornil, na sněmu ve 

svém představení delegátům nastí-
nil určité vize, ale také odhodlání 
udělat ve volbách co nejlepší vý-
sledek a zvítězit. „Jestli je to reál-
né? Rok je v politice dlouhá doba, 
to je první věc. Krajské volby sice 
mohou odrážet náladu ve společ-
nosti, ale nikdo neví, jaká bude na 
podzim 2012. Vidím to optimistic-
ky a myslím si, že máme velkou 
šanci uspět,“ doplnil Crha a ke 
své kandidatuře podotkl. „Myslím 
si, že jsem na vrcholu sil, mám 
životní zkušenosti, deset let jsem 
stál v čele krajského úřadu, mám 
dobré kontakty se starosty.“

Podle něj ODS v první řadě za-
čne okamžitě pracovat na voleb-
ním programu, budou nastolena 
programová témata, do kterých 
se zapojí nejen členové strany, ale 
i nestraníci, odborníci v daných ob-
lastech. „Témata budeme postup-
ně představovat, v únoru pak bude 
zvolena celá krajská kandidátka,“ 
dodal blanenský místostarosta 
s tím, že když se stane hejtmanem, 
bude se věnovat hlavně spolupráci 
kraje a obcí. „Nechci bojovat proti 
vládě a komentovat celostátní té-
mata, ale řešit regionální problé-
my,“ uvedl.  (pš) 

Lídrem ODS bude ve volbách Crha

Božena Musilová.Božena Musilová.    Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda

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

Farmářské trhy se budou 
v Blansku konat až do Vánoc
Blansko - Farmářské trhy, které se staly novinkou letošního roku 

v Blansku, se ukázaly jako výtečný nápad. Obrovský zájem zákazníků 
i kvalitní nabídka prodejců a jejich další zájem o účast se projevily 
v tom, že se radnice rozhodla jejich pořádání protáhnout až do před-
vánoční doby. 

„Nekončíme tedy, jak bylo původně plánováno v říjnu, ale další ter-
míny budou 3. a 24. listopadu. Tento trh se protáhne na další den, tedy 
na pátek 25. listopadu, kdy se bude rozsvěcovat na náměstí Republi-
ky vánoční strom,“ prozradil Lubomír Rek, který má pořádání trhů na 
starosti. 

Nabídka bude rozšířena o zabíjačkové hody a další stánky. Ani touto 
akcí se ale neskončí. „Plánujeme ještě dva trhy, a to na 1. a 15. prosin-
ce. Následovat bude zimní přestávka, pokračovat bychom chtěli prav-
děpodobně od března,“ dodal Rek.  (bh)

Blansko - Sedmatřicetiletá řidička v osobním voze značky Audi ne-
přežila ve čtvrtek 27. října srážku s nákladním autem na silnici mezi 
Šebrovem a Blanskem. Žena zřejmě v důsledku vysoké rychlosti vjela 
do protisměru, kde se střetla s právě projíždějícím kamionem. Zranění, 
která utrpěla, nebyla slučitelná se životem. Nehoda se stala u výjezdu 
z pravotočivé zatáčky na začátku mostu nad železniční tratí. Po dobu 
šetření a odstraňování následků nehody byla silnice č. 379 až do odpo-
ledních hodin uzavřena a policisté dopravu odkláněli.  (hrr)

Řidička nepřežila 
srážku s náklaďákem

Radim Hruška

Boskovice - Na začátku byl zá-
měr společnosti Real Company 
vybudovat v boskovické lokalitě 
Doubravy, v sousedství westerno-
vého městečka, zábavný přírodní 
park Ztracený svět s modely dino-

saurů a řadou dalších lákadel. Bos-
kovičtí zastupitelé ho odsouhlasili. 
Dalším krokem měl být odprodej 
části lesa, na kterém se začalo pra-
covat. Proti tomu se ale zvedla vlna 
kritiky z řad obyvatel města, která 
vyústila v sepsáním petice s více 
než dvěma a půl tisíci podpisů. 

Na veřejnost se dostaly některé 
zkreslené informace o samotném 
prodeji i záměru investora, a to 
především o velikosti požadova-
ných pozemků. Zástupci iniciativy 
Nechceme dinosaury upozorňují 
na nedostatek informací z města 
a malý prostor pro veřejnou dis-

Pe  ci pro   prodeji lesa podepsalo více než dva a půl  síce lidí

Ztracený svět budí řadu emocí
kuzi. Představitelé radnice oponují 
tím, že požadované veřejné projed-
nání a přiblížení projektu bylo při-
pravené a proběhlo by před samot-
ným schvalováním prodeje lesa. 
Výsledkem byla pondělní veřejná 
prezentace projektu pro veřejnost, 
na které se mohli lidé obrátit jak na 
zástupce investora, tak boskovické 
radnice (projednání proběhlo po re-
dakční uzávěrce – pozn. hrr).

„Boskovice v současné době 
obchází „strašák“ dinoparku. 
Chceme, aby se některé neprav-
divé informace uvedly na pravou 
míru. Petice proti prodeji lesa za-
hájila to, co jsme stejně plánovali, 
tedy veřejnou diskuzi. Podle mně 
měla všechna jednání, včetně těch 
s veřejností, proběhnout až po 
schválení záměru. Poté by se udě-
lal souhrn podnětů a názorů před 
rozhodováním zastupitelů, jestli 
smluvní vztahy o prodeji lesa uza-
vřít nebo ne. To, že tady vznikne 
zábavný park, není povinnost. Je 
to prostě jen možnost, a té se buď 
využije nebo ne, to je všechno,“ 
uvedl boskovický starosta Jaro-
slav Dohnálek.

 Pokračování na str. 5

  Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda

Možná podoba Ztraceného světa.Možná podoba Ztraceného světa.  Vizualizace Jaroslav KopeckýVizualizace Jaroslav Kopecký

Boskovičtí se stále hledají

Loňský vítěz krajského přeboru je v tabulce na 
předposledním místě.  Více na str. 9



Bohumil Hlaváček

Blansko - 
S p o l e č n o s t 
Služby Blansko 
prožívá nety-
pický rok. Po-
povídali jsme 
si o tom s jejím 
ředitelem Rad-
kem Snopkem.

Náš rozhovor musíme určitě 
začít rekapitulací letošní letní se-
zony v akvaparku…
Čekal jsem to. Byla vůbec nej-

horší za posledních pět let. Do 
loňského roku byla průměrná ná-
vštěvnost 47 200 lidí, letos k nám 
přišlo zhruba 34 500 milovníků 
koupání. Tato čísla říkají vše. Po-

kles je extrémně velký. To jsme 
neplánovali ani v nejčernějších 
představách. 

Důvod?
Jen a jen počasí. Žádná nová 

konkurence. Vyškov i Boskovice 
dopadly stejně. Když bylo hezky, 
měli jsme plno. Ale takových dnů 
letos moc nebylo, bohužel. Nepo-
ručíme větru, dešti. Oproti loňsku 
nás navštívily ani ne dvě třetiny 
lidí.

Co to znamená pro hospodaře-
ní společnos  ?

Požadavky do nového rozpočtu 
stanovujeme ze zkušeností z mi-
nulých let. My jsme je pro letošní 
rok dávali s maximální možnou 
obavou ze špatné sezony a přesto 

to bylo málo. Hospodaření neod-
dělujeme, akvapark jako samo-
statný byl výdělečný i takto, ale 
vzhledem k tomu, že je vyhod-
nocujeme společně s ostatními 
provozy, kde počítáme se ziskem 
z něho, byl tam pochopitelně vel-
ký propad.

Máte ho již vyčíslený?
Zhruba ano. Řádově to dělá 

kolem sedmi set tisíc korun opro-
ti předpokladu. Už v červenci 
jsme věděli, že se situace nevy-
víjí dobře, srpen to nezachránil. 
Proto jsme již dělali opatření 
k co nejmenší ztrátě. Stopli jsme 
všechny plánované opravy, údrž-
by a revize na dalších z celkem 
pětadvaceti středisek, takže jsme 
ji trochu eliminovali. 

Bude to znamenat, že příš   rok 
budete požadovat z městského 
rozpočtu vyšší částku?

I loni jsme chtěli více, než jsme 
dostali. Asi o patnáct procent. 
A stejně jsme kvůli počasí prodě-
lali skoro tři čtvrtě milionu. I když 
budeme chtít více peněz, nedělám 
si příliš iluze o tom, že nám měs-
to nějak extrémně přidá. Víme, že 
prostředků není nazbyt. Ale poža-
davky v případě akvaparku a lázní 
určitě navýšíme.

Může to znamenat, že budete 
omezovat nějaký provoz?

Tato otázka je velmi složitá. 
Třeba v případě zimního sta-
dionu nebo lázní to dost dobře 
nejde. Led musí být stále připra-
ven, bazén nelze vypouštět. Lidi 

propouštět nemůžeme, jsme na 
hranici obslužnosti. Redukovat 
to nelze. 

Již několikátý měsíc provozu-
jete sportoviště převedená od tří 
hlavních jednot ve městě…

Neřekl bych, že jsme je přebí-
rali v nějakém havarijním stavu. 
Výjimkou byly kotelny. To se sna-
žíme napravovat. Na sportovním 
ostrově budujeme kogenerační 
jednotky, které to vyřeší komplex-
ně. V kuželně a hale TJ ČKD to 
ještě chvilku vydrží, ale jsou také 
ve špatném stavu. Problém je vy-

tápění haly. Celý systém je poddi-
menzovaný a navíc na hranici ži-
votnosti. To je potřeba řešit. Jinak 
sportoviště v extrémně špatném 
stavu nejsou.

Troufnu si oponovat – trávník 
na hřiš   v Údolní ulici. Rekon-
strukce se moc nepovedla…

To nebyla naše chyba. Můj ná-
zor je, že zde vůbec pro kvalitní 
trávník nejsou podmínky. Jedná-
me s vedením klubu, který prefe-
ruje umělou trávu. Nám by se líbi-
la, viděli bychom ji však raději na 
sportovním ostrově. Výbor není 
zásadně proti, i když námitky, že 
dole není klasický fotbalový stadi-
on, chápu. Opravu trávníku naho-
ře ale samozřejmě plánujeme, je ji 
potřeba znovu udělat. 
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Řidiči pozor, zimní pneumatiky už jsou od dnešního dne povinné

Pneuservisy zažívají nápor aut

Sezona v akvaparku byla nejhorší za posledních pět let

náš rozhovornáš rozhovor
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Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Prá-
vě dnes začíná platit povinnost mít 
na osobních autech za určitých 
podmínek přezuté zimní pneu-
matiky. Podle novely silničního 
zákona se jedná o případy, kdy se 
na pozemní komunikaci nachází 
souvislá vrstva sněhu, led nebo 
námraza, nebo když lze vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám 
předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy může vy-
skytovat souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza. Povinnost platí od 
1. listopadu do 31. března.

Jak tedy určit, jestli je nutné 
přezouvat? Podle policistů po-
kud řidič zvažuje, zda musí mít 
jeho vozidlo na plánovanou cestu 
zimní pneumatiky, nebo zda si-
tuace umožňuje vyjet na letních 
pneumatikách, měl by přihlédnout 
k několika základním aspektům. 
Těmi jsou zejména aktuální ven-
kovní teplota, sněhové srážky, 
případně déšť, doba a cíl cesty. 
Zohlednit je nutné samozřejmě 
předpověď počasí, která avizuje, 
jak se budou povětrnostní pod-
mínky vyvíjet. I přes uvedené in-
formace doporučují všem řidičům, 
kteří usedají za volant často, aby 
své vozidlo na zimní pneumatiky 

K

Muž spáchal
sebevraždu 

Blansko - Se životem se rozhodl 
ve čtvrtek 26. října v odpoledních 
hodinách skončit osmapadesátile-
tý muž v Blansku. Byl nalezen již 
mrtev. Při ohledání místa činu po-
licisté zjistili, že se muž zastřelil. 
Okolnosti sebevraždy jsou před-
mětem dalšího šetření.  (hrr)

Z kůlny zmizelo 
různé nářadí

Malá Lhota - Zloděj navštívil 
v noci na pondělí 24. října kůlnu 
rodinného domu v Malé Lhotě. 
S sebou si odnesl věci za zhruba 
12 tisíc korun. Ztratila se motoro-
vá pila, svářečka a vrtačka. Lapko-
vi nyní hrozí až dva roky za mříže-
mi.  (hrr)

Předpisy řadě
řidičů příliš 

neříkaly
Blanensko a Boskovicko - 

Jednadvacet přestupků odhalili 
blanenští policisté během doprav-
ně bezpečnostní akce, která se 
odehrála v úterý 25. října. Muži 
zákona se zaměřili především 
na hlavní tah Brno-Svitavy, ale 
také na další významnější silnice 
okresu, jako Jedovnice - Blansko 
- Lipůvka nebo na silnici číslo 150 
vedoucí od Boskovic k hranicím 
prostějovského okresu.

Nejčastějším prohřeškem, kte-
rého se řidiči dopustili, bylo ne-
dodržení předepsané rychlosti. 
Radary zaznamenaly celkem sedm 
přestupků. V dalších případech ři-
diči nepoužili bezpečnostní pásy, 
předjížděli na plné čáře nebo na 
silnice vyjeli s vozidly ve špatném 
technickém stavu. Na pokutách 
tak „hříšníci“ za volantem zaplatili 
více než 12 tisíc korun.  (hrr)

Mladík se 
pěkně vybarvil

Kunštát - Policistům, kteří 
v noci v sobotu 22. října prováděli 
silniční kontrolu v Kunštátě, uvízl 
v síti devatenáctiletý mladík, který 
si zřejmě myslel, že mu všechno 
projde. 

Dechovou zkoušku na alkohol 
sice neodmítl, ale test, zda neřídí 
pod vlivem drog, už ano. Nechtěl 
ani lékařské vyšetření v nemocni-
ci. Přiznal však, že si před jízdou 
dal marihuanu. Navíc nepředložil 
řidičský průkaz. Následně poli-
cisté zjistili, že ho vlastně nikdy 
ani neměl. Mladému muži v tom-
to případě hrozí sankce ve správ-
ním řízení pětadvacet až padesát 
tisíc korun.  (hrr)

Zloděj ukradl
desítky tisíc

Boskovice - Sobota 22. října 
se stala smolnou pro majitele ro-
dinného domku v Boskovicích. 
Neznámý zloděj z něj totiž ukradl 
132 tisíc korun v hotovosti. Poli-
cisté po pachateli pátrají.  (hrr)

Přišel o auto
a další věci

Letovice - Doslova beze stopy 
zmizelo v noci na pátek 21. října 
osobní auto Škoda Octavia, které 
bylo zaparkované u jednoho z by-
tových domů v Letovicích. V autě 
byl navíc náhradní zdroj do aku-
mulátorové vrtačky a propagační 
materiály. Zloděj tak způsobil ško-
du za téměř 300 tisíc korun.  (hrr)

Ze skříňky 
si vzal mobil

Blansko - O mobil značky Sam-
sung přišel ve čtvrtek 20. října stu-
dent jedné z blanenských škol. Te-
lefon nechal uzamčený ve skříňce 
v šatně. Zatím neznámý zloděj se 
ale do skříňky dostal a přístroj si 
vzal. Způsobil tak škodu za asi 
šest tisíc korun.  (hrr)

Sprejery chytili 
přímo při činu
Adamov - Přímo při činu zadr-

želi policisté společně s městskými 
strážníky v Adamově dva sprejery, 
kteří se vydali v noci z pátku na 
sobotu 15. října tvořit na budovu 
tamní výrobní haly. Jednalo se dva 
muže ve věku kolem třiceti let. 
Na zdi vytvořili „nástřiky“ o roz-
měrech 5 x 1,7 a 4 x 1,7 m. Navíc 
ještě přidali nápis dlouhý více než 
11 metrů.   (hrr)

V bytě odhalili 
pěstírnu konopí

Blanensko - Z trestného činu 
nedovolené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotrop-
ními látkami je podezřelý dvaa-
dvacetiletý muž z Blanenska. Ve 
středu 19. října ho zadrželi blanen-
ští kriminalisté a v jeho bytě od-
halili pěstírnu konopí. Jednalo se 
o takzvanou indoorovou pěstírnu, 
v níž bylo 16 rostlin konopí. Pod-
le policistů je to v letošním roce 
v našem okrese první větší podob-
ný případ.  (hrr)

Vandal rozbíjel 
okna domů

Šebetov - V Šebetově řádil zatím 
neznámý vandal. V pátek 14. října 
večer postupně rozbil okna u jed-
noho rodinného a dvou bytových 
domů. Ve všech případech házel 
nalezené kameny. U rodinného 
domku rozbil vnější část skleněné 
výplně v jednom z oken, u dalšího 
celé dvojité sklo, u dalších dvou 
oken pak vnější skleněné výplně. 
Způsobil tak škodu za více než 13 
tisíc korun.  (hrr)

Vloupal se 
do domu

Chrudichromy - Do rodinného 
domku v Chrudichromech zavítal 
zloděj. Pachatel vnikl do budovy, 
kde ukradl příruční pokladnu, ve 
které bylo 74 tisíc korun. Zloději 
hrozí za provedený čin odnětí svo-
body až na pět let.  (hrr)

Na tahu Brno-Svitavy
operovaly passaty

přezuli automaticky. Vyhnou se 
tak nepředvídaným situacím, které 
může počasí přinést, a následným 
komplikacím.

Policie v souvislosti se zimními 
pneumatikami neplánuje masivní 
celoplošné akce, neznamená to 
ale, že se řidiči nemohou s kontro-
lou setkat. „Od prvního listopadu 
budou v našem okrese probíhat 
namátkové kontroly, a to hlavně 
ve dnech, kdy bude sněžit, bude 
hrozit ledovka a podobně. Za po-
rušení povinnosti použít za stano-

vených podmínek zimní pneuma-
tiky mohou policisté řidiči uložit 
v blokovém řízení pokutu do dvou 
tisíc korun. Pokud by další jízdou 
na nevyhovujících pneumatikách 
mohlo dojít k ohrožení bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provozu, 
jsou navíc oprávněni zakázat řidi-
či další jízdu. Při kontrolách bude 
policisty zajímat nejen druh pne-
umatiky, ale samozřejmě také její 
stav,“ řekl David Chládek z Pre-
ventivně informační skupiny bla-
nenské policie.

Rekonstrukce blanenského zámku se rozbíhá
Blansko - Zámek by měl být 

jednou z dominant města. Shodli 
se na tom blanenští zastupitelé. 
V rámci plánované nové podoby 
centra města bude zahájena v nej-
bližší době další etapa jeho rekon-
strukce. 

„V současné době probíhá vý-
běrové řízení na dodavatele,“ 
prozradil místostarosta Jiří Crha. 
V první etapě před několika lety 
byla opravena mimo jiné venkov-
ní fasáda, okna a střecha. Peníze 
na ni šly v té době z převážné části 
z takzvaných norských fondů Ev-
ropské unie. „Momentálně bude-
me využívat fi nancí z regionálního 
operačního programu. To by mělo 

být asi osm milionů korun z plá-
novaných třinácti. Věříme, že po 
výběrovém řízení může být tato 
částka nižší,“ doufá Crha. 

Co bude předmětem rekonstruk-
ce? „Fasáda na nádvoří, dlažba 
bude vyměněna za žulovou. Ob-
jevily se názory, že to druhé není 
třeba, že je pěkná. Na vysvětlenou 
ale musím říci, že celý projekt je 
koncipován jako bezbariérový 
a proto je to třeba. Vybudován bude 
z těchto důvodů i výtah do vyšších 
pater,“ poukazuje Crha. Ve vnitř-
ních prostorách zámku bude nové 
sociální zařízení, proběhne i sanace 
zdiva. Rovněž v interiéru se počítá 
s drobnými opravami.  (bh)

Blanensko a Boskovicko - Po-
licisté si posvítili na řidiče jedou-
cí po frekventované silnici I/43 
z Brna do Svitav. Tentokrát jim 
pomáhali i speciálně upravené 
passaty vybavené technikou, díky 
níž jsou schopny lépe zadokumen-
tovat celkové chování řidičů a tak 
odhalit piráty silnic. Tyto vozy 
většinou operují na dálnicích. Pro 
řidiče nedopadla kontrola příliš li-
chotivě.

„Policisté zkontrolovali celkem 
96 řidičů a odhalili u nich 60 pře-
stupků. Nejčastějším prohřeškem 
bylo nedodržení předepsané rych-
losti, kterého se dopustilo 38 řidi-
čů. Bezohlednost lidí za volantem 
se ukázala zejména ve dvou přípa-

dech, kdy v obcích, kde je nejvyš-
ší povolená rychlost 50 km/h, jel 
jeden řidič 92 a další 84 kilometrů 
za hodinu. Věc proto bude dál řešit 
správní orgán,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Kromě toho policisté při kont-
role odhalili jednoho muže, který 
usedl za volant, přestože neměl 
řidičské oprávnění. Ve čtyřech 
případech auta předjížděla v mís-
tech, kde je to zakázáno. Dvanáct 
řidičů nepoužilo při jízdě bezpeč-
nostní pásy, další dva zase za jíz-
dy telefonovali. Na silnici vyjela 
také tři auta ve špatném technic-
kém stavu. Celkem tak policisté 
uložili blokové pokuty za více 
než 55 tisíc korun.  (hrr)

Šatny už září novotou
Blansko - Velkorysá několikaletá rekonstrukce Dělnického domu se 

chýlí ke konci. Toto kulturní zařízení mohou v současné době závidět 
Blansku i mnohem větší města. Svoji podobu nyní změnily i šatny pro 
účinkující. Ty dostaly novou podlahu, omítky, rozvody elektřiny, vody 
a vytápění. Je tam i jiný nábytek a sociální zařízení. Samozřejmostí je 
nové vymalování. „Hodnota díla je více než osm set tisíc korun, část-
kou sto tisíc přispěl kraj,“ vypočetl místostarosta jiří Crha. (bh)

 

Zateplením budovy úřadu
ušetří peníze za energie 

Boskovice - Budova městského úřadu v Boskovicích na náměstí 
9. května se dočká zateplení. Vedení boskovické radnice se totiž roz-
hodlo odstranit nedostatky energetického auditu. S projektem se chce 
ucházet o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

Podle starosty Jaroslava Dohnálka by se měla zateplit fasáda a vy-
měnit okna. Akce přijde zhruba na čtyři miliony korun, z toho by do-
tace mohla činit až dva a půl milionu. Konkrétní podmínky budou ale 
známé až po zveřejnění výzvy.  (hrr)

Změnu zákona dobře vnímají 
pneuservisy. „Zatímco dříve se 
fronty tvořily hlavně při napadení 
prvního sněhu, letos se všechno 
uspíšilo. Máme plno a na přezutí 
auta se u nás musí čekat. Pokud 
řidič pneumatiky nemá a chce 
koupit nové, musí se připravit na 
zhruba týdenní lhůtu,“ uvedl maji-
tel letovické Motorovky Josef Bla-
ha. Podle něj je na trhu pneumatik 
nedostatek a postupně se zvyšuje 
i jejich cena. „Jediné gumy, které 
jsou nyní hladce k sehnání, jsou 
čínské, ale ty my nebereme,“ 
upřesnil Blaha. Jak říká, i když 
není žádný „sportovní“ jezdec, 
tak by si na zimu letní pneumatiky 
nenechal. „Jde o bezpečí a jízdní 
komfort. Na trhu se objevují také 
celoroční gumy, ale ty jsou urči-
tým kompromisem a příliš bych je 
nedoporučoval,“ dodal. 

A řidiči? Nic náhodě napří-
klad neponechal Břetislav Strnad 
z Úsobrna. „Zimní pneumatiky 
používám již řadu let. Po osob-
ní zkušenosti, kdy jsem kdysi na 
prvním sněhu vrazil na letních 
gumách do zdi, i když jsem zimní 
měl, už raději přezouvám s před-
stihem. Změna zákona mně nijak 
nevadí, pneumatiky jsem vyměnil 
už v pátek, takže jsem připrave-
ný,“ popsal Strnad.

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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Miss Zrcadlo Talent Michaela Oplocká:Miss Zrcadlo Talent Michaela Oplocká:
Ráda vytvářím nové věci, které někdo oceníRáda vytvářím nové věci, které někdo ocení
Pavel Šmerda

Osmnác  letá studentka Vyšší 
odborné školy tex  lní v Brně Mi-
chaela Oplocká má spoustu zájmů. 
Při fi nálovém večeru soutěže Miss 
Zrcadlo 2011 zaujala diváky i po-
rotu ukázkou krasojízdy, ale také 
 m, že sobě a dalším fi nalistkám 

ušila šaty pro jednu z disciplín. I za 
to si právem odnesla  tul Miss Zr-
cadlo Talent. 

Jak ses dostala k ši   šatů pro 
fi nalistky soutěže Miss Zrcadlo?

Původně jsem měla šít šaty pro 
ředitelku soutěže Petru Dvořáko-
vou. Na jedno soustředění jsem je 
přivezla a protože se holkám líbily, 
tak se rozhodlo, že bych je mohla 
ušít pro všechny.

Bavilo tě ši   už jako malou?
Jako malá jsem si sice navrhova-

la a vymýšlela různé oblečení, ale 
nebyl to můj sen stát se jednou 
módní návrhářkou, ani jsem ne-
měla v plánu jít na oděvní školu. 
Už na základce mě bavilo kreslení, 
proto jsem chtěla jít na uměleckou 
školu do Uherského Hradiště. Tam 
jsem se naštěs   nedostala a tak 
jsem zvolila oděvní školu, abych i 
nadále kreslila. Tam mě ši   začalo 
opravdu bavit.

Jaké školy si vystudovala, příp. 
co studuješ?

Vystudovala jsem Střední ško-
lu módy a designu v Prostějově 

Česká televize natáčí novou výpravnou pohádku O pokladech

a nyní studuji Vyšší odbornou 
školu tex  lní v Brně, obor tex  lní 
a oděvní design.

Četl jsem, že se účastníš i sou-
těží...

Dvakrát jsem se zúčastnila sou-

těže Doteky módy, ve které jsem 
se sice za  m neumís  la, ale chtě-
la bych určitě dále zkoušet šít ko-
lekce do soutěží. Myslím si, že už 
mám více zkušenos   a každá další 
je pro mě dobrá.

Jaké šaty ráda šiješ?
Ráda šiji jednoduché šaty, nejlé-

pe v an  ckém stylu, ale nebráním 
se ani složitějším střihům a nároč-
ným šatům. Šila jsem také bohaté 
šaty na maturitní ples.

Kam chodíš na nápady?
Nikdy nevíte, kdy dostanete ná-

pad. Ve škole nám říkali, ať máme 
u sebe vždy tužku a papír, aby-
chom mohli kdykoli něco nakres-
lit, protože když si to nezazname-
náte, už si na svůj nápad nemusíte 
vzpomenout. Například má první 
kolekce mě napadla na lodi na 
dovolené u moře. Také se hodně 
dívám na internet a do časopisů, 
vždy je třeba jít s módou.

Jaké máš ráda materiály?
Mám ráda materiály, ze kterých 

se snadno šije, které nekloužou 
a neřasí se. Ale také ráda šiji z ši-
fonu, protože je krásně splývavý, 

ale hrozný pro nastříhání. Satén 
se krásně leskne, ale občas se 
řasí. Organza je také úžasná, ale 
podobně jako u šifonu se špatně 
stříhá.

Pro koho šaty navrhuješ a ši-
ješ?

Šaty ráda navrhuji a šiji pro 
sebe.:) Také se snažím něco šít pro 
svůj obchůdek, který mám na in-
ternetových stránkách www.fl er.
cz/mis-opl. Nezapomínám ani na 
svoji rodinu a přítele a začínám šít 
i pro známé na zakázku.

Čemu by ses chtěla v budoucnu 
věnovat?

Určitě bych se chtěla věno-
vat navrhování a šití, protože je 
to můj koníček. Chtěla bych šít 
společenské i svatební šaty. Je 
to náročná práce, ale zároveň 
krásná. Ráda vytvářím nové věci, 
které někdo ocení a bude je rád 
užívat.

Michaela Oplocká
Věk: 18 let
Škola: Vyšší odborná škola tex-

 lní v Brně, obor tex  lní a oděvní 
design.

Výška/váha: 170 cm, 55 kg
Zájmy: ši  , kreslení, cestování, 

kolečkové brusle, plavání

Dotazník Michaely Oplocké
Co považuješ za největší vynález?
Mobilní telefon, protože je to rychlý dorozumívací prostředek.
Jakou vlastnost zoufale postrádáš a které by ses chtěla naopak 
zbavit?
Co zoufale postrádám, opravdu nevím, ale vlastnost, které bych se 
chtěla zbavit je, že chodím všude pozdě.
Co by si chtěla v životě dokázat?
Chtěla bych být úspěšná a známá.
Které domácí práce   vadí nejméně a nejvíce?
Nevadí mi umývání nádobí, ale vadí mi umývání oken a u  rání pra-
chu.
Koho považuješ za největší osobnost?
Opravdu nevím, je hodně významných osobnos  , ale koho považo-
vat za největší, to netuším.
Kde by si chtěla strávit vysněnou dovolenou?
Na Havajských ostrovech.
Oblíbené jídlo: kuře na paprice s těstovinami, zeleninový salát 
s kuřecím masem
Nápoj: jablečný džus
Kvě  na: růže
Herec/herečka: Keira Knightley
Zpěvák/zpěvačka: Enrique Iglesias

Fashion by Michaela Oplocká
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Petr Nárožný, David Švehlík, Pavel Liška, Jan Budař, Josef Polášek, 
Vojtěch Dyk, Adam Kraus, Markéta Frösslová, Tomáš Töpfer a další se 
představí v novém pohádkovém příběhu o složité cestě za pokladem 
i k vlastnímu srdci. V pohádce O pokladech nechybí humor ani napě  . 
V těchto dnech ji natáčí Česká televize v režii Víta Karase. Filmaři rozbalili 
svoje „nádobíčko“ např. v Kutné Hoře, na Hrubé Skále, v Harrachově, ale 
také na zámcích v Lysicích a v Boskovicích. 

Pohádkový příběh začíná v městečku, kde probíhají přípravy na di-
vadelní představení. Hra O pokladu vypráví místní pověst o obrovském 
bohatství skrytém hluboko v zemi. Mnozí ho touží najít, ale kdo se pro 
něj vypraví, už se nikdy nevrá  . V představení vystupují i dvě sestry, 
Kačenka (M. Frösslová) a Barborka (J. Pidrmanová), ale také muzikant 
Jakub (A. Kraus), Barborčin žárlivý milý. Téma hry přiláká i lakomého zá-
meckého pána Bořivoje Hájka z Hájku (D. Švehlík), s ním přijíždí i jeho 
bratr Ignác (V. Dyk), výstřední vynálezce a badatel. Kdesi v podzemí, 
u skutečného pokladu, sedí jeho tři strašidelní strážci (P. Liška, J. Budař, 
J. Polášek) a čas si krá   vymýšlením všelijakých kratochvílí, ze kterých 
Vládce podzemí (P. Nárožný) nemá žádnou radost. Jeho trpělivost přete-
če v okamžiku, kdy nudící se strážci zasáhnou do lidských osudů – kvůli 
sázce, jak dopadne láska Jakuba a Barborky. Na nebezpečnou výpravu se 
vydávají tři hledači pokladu: Barborka, Jakub a pan Bořivoj. Každý z nich 
má jiný důvod, každého čekají cestou jiné zkoušky a nástrahy...  (pš)

Pubertální dcera šéfredaktora 
Davida Matáska v seriálu Redak-
ce nebo vodačka ze seriálu Proč 
bychom se netopili, která zamotá 
hlavu hlavnímu hrdinovi v po-
dání Lukáše Vaculíka. Především 
z těchto dvou rolí znají diváci mla-
dou půvabnou herečku Markétu 
Frösslovou. Při natáčení nové po-
hádky v Lysicích si ochotně našla 
čas na krátký rozhovor

Jakou roli máte v nové pohád-
ce O pokladech? 

Hraji Kačenku, což je holka 
z města, která... No, vžycky se bo-
jím, abych moc neprozradila  pří-
běh. Tak alespoň popíšu svoji po-
stavu. Je taková zmatená, hodná 

Markéta Frösslová: Pohádky se mi, 
vůbec nevím proč, zatím vyhýbaly

a má indispozici. Jakou, to bych si 
nechala pro sebe.(smích)

Kolikátá je to Vaše pohádka? 
Je to moje premiéra v pohádce.

Čím to, že se Vám pohádky za-
 m „vyhýbaly“? 

Netuším. Taky jsem si už říkala, 
proč tomu tak je. Pravděpodobně 
budu mít nějaký problém. (smích) 
Asi nejsem úplně typická předsta-
vitelka princezen, ale to mně ne-
vadí. I tahle role je fajn, zábavná. 
Alespoň pro mě. 

Jaké pohádky máte ráda? 
Jako malá jsem milovala Prin-

ceznu se zlatou hvězdou na čele. 
Chtěla jsem mít také takovou zla-
tou hvězdu. Mám ráda i pohád-
ku Obušku, z pytle ven. Milovala 
jsem, jak tam pan Pešek jí nevidi-
telnou jitrnici. A pak samozřejmě 
Tři oříšky pro Popelku.

V Lysicích jste poprvé? Jak se 
Vám líbí zdejší zámek? 

Jsem tady poprvé a je to zde 
nádherné, moc krásné prostředí. 
 Pavel Šmerda

Markéta FrösslováMarkéta Frösslová
Markéta se narodila 2. 7. 1987. 

Od šes   let zpívala ve světozná-
mém pěveckém sboru Bambini 
di Praga, na základní škole na-
vštěvovala drama  cký kroužek 
a od 11 let hrála v Divadle Radar. 
Po absolutoriu šes  letého špa-
nělského gymnázia nastoupila 
na DAMU, kde studuje činohru. 
Mezi její záliby patří sport - lyže, 
tenis, jízda na kole a v neposled-
ní řadě tanec.

Jiří Ployhar 
chce hrát 

krále
V pohádce O pokladech hraje 

prvního tajemníka. Jiří Ployhar, 
nezapomenutelný Mrázek ze se-
riálu Redakce, touží po roli krále, 
kterého by všichni milovali. 

Co můžete říct o své postavě 
v pohádce O pokladech?

Moje postava je první tajem-
ník. Snažím se, aby pan Bořivoj, 
jeden z bratrů, pánů, měl splněná 
všechna přání. Jak to tak v po-
hádkách bývá, jeden bratr je vždy 
lepší a druhý horší. Já se snažím 
o to, abych splnil všechna přání 
tomu horšímu.

Hrajete tedy zápornou roli?
Ne, to ne. Není mi jedno, jak se 

Bořivoj chová a co dělá. Vnímám, 
že není úplně v pořádku, mrzí mě 
to a chtěl bych, aby se polepšil.

Co Vy a pohádky? 
Počítal jsem to cestou sem 

z penzionu a vyšla mi sedmá po-
hádka.

Jaké role hrajete? 
Většinou jsou to lidové posta-

vy, které jsou ponižované, nebo 
jsou zlé a chtějí ponižovat. 

A Vaše vysněná role?
Vím, že svojí image a věkem 

už prince asi hrát nebudu, ale 
rád bych si někdy střihl třeba 
charisma  ckého krále, kterého 
by všichni milovali. Hlavně ženy. 
(smích)  (pš) 

Michaela Oplocká při fi nále Miss Zrcadlo. Foto Lenka Opluš  lováMichaela Oplocká při fi nále Miss Zrcadlo. Foto Lenka Opluš  lová

 Foto archiv Foto archiv

David Švehlík (vpravo) při natáčení.  Foto Rudolf Jung.David Švehlík (vpravo) při natáčení.  Foto Rudolf Jung. Jiří Ployhar (vlevo) a Markéta Frösslová.  Foto Pavel ŠmerdaJiří Ployhar (vlevo) a Markéta Frösslová.  Foto Pavel Šmerda
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Připravujeme novou stálou expozici, říká Dagmar Hamalová 

Muzeum obsadili dělníci
Radim Hruška

Boskovice - V Muzeu Boskovic-
ka začaly práce na nové stálé expo-
zici. Projekt, na který se podařilo 
získat dotaci, zahrnuje rekonstrukci 
stálých expozic a zlepšení zázemí 
pro návštěvníky. Jeho předpokláda-
né ukončení je v říjnu 2012. Celko-
vé náklady projektu činí zhruba 4,2 
milionu korun. 

V prostorách muzea budou 
opraveny omítky, podlahy, stropy 
a elektroinstalace. Součástí projek-
tu je také dobudování prostor mul-
tifunkčního sálu. Zkvalitní se i pro-
stor muzejní zahrady. „Dlouhodobě 
jsme tam plánovali zajištění plotem 
a bránou, výsadbu nové zeleně 
a umístění drobného mobiliáře, 
zejména laviček,“ uvedla ředitelka 
muzea Dagmar Hamalová. 

Podle ní je hlavním cílem akce 
celkově rozšířit prostory stálé ex-
pozice. Kromě stávajících přiby-

dou ještě další dva výstavní sály. 
Tematicky pak bude expozice za-
měřena na dějiny regionu a města 
od nejstarší doby až co nejblíže 
k současnosti. Od roku 2008 pro-
bíhala odborná i veřejná diskuse 
k zaměření expozice, výsledkem je 
konsensus, že je nutné Boskovice 
a Boskovicko představit prostřed-
nictvím více témat, jak z pohledu 
historie a archeologie, tak prostřed-
nictvím přírodovědných oborů.  

„Do prvního sálu jsme začle-
nili krátce přírodu regionu s dů-
razem na krajinný ráz Boskovic-
ké brázdy. Druhá místnost bude 
věnovaná pravěku – archeologii. 
Největší výstavní sál představí 
nejstarší dějiny od raného středo-
věku až k současnosti. V souladu 
s podmínkami dotace se budeme 
věnovat také tématu židovství – 
zmíníme nejvýznamnější místní 
židovské osobnosti i ty, které mají 
vztah k regionu. Existuje také celá 

řada studentských projektů, které 
se vztahují k historii a židovským 
tématům, ty bychom chtěli prezen-
tovat v závěru expozice. Jde napří-
klad o  projekty Naděje, Machcít 
ha-Šekel, či festival Unijazz,“ při-
blížila Hamalová.

Projekt zahrnuje také propagační 
materiály ke stálé expozici. Tomu-
to budou v muzeu věnovat velkou 
pozornost. Budova rezidence se 
totiž nachází na důležité turistické 
trase, takže kolem projdou turisté 
směřující na hrad a zámek. Je také 
poblíž jednoho z hlavních vstupů 
do židovské čtvrti. „Toto chceme 
využít a pomoci tak k propagaci 
památek. Expozice bude částečně 
zaměřena na školy, ale hlavní cílo-
vou skupinou zůstává návštěvník 
turista nebo návštěvník z města 
a regionu. Připravujeme však také 
program přizpůsobený dětem pod-
le jednotlivých věkových skupin,“ 
dodala Dagmar Hamalová.

V muzeu nezapomněli ani na 
zdravotně znevýhodněné návštěv-
níky. Počítá se s tím, že tam budou 
instalovány popisky pro nevidomé 
a takové exponáty, na které si bu-
dou moci sáhnout a využít tak více 
smyslového vnímání. Samostatnou 
kapitolou je pak bezbariérový pří-
stup, který z velké části závisí na 
vybudování potřebného výtahu.

„V současné době řešíme pro-
jekt a žádost o dotace na usnadnění 
přístupu pohybově postižených lidí 
do stálé expozice muzea. Konkrét-
ně se jedná o vybudování výtahu. 
Aktuálně se dokončuje stavební 
dokumentace a připravuje žádost 
o dotaci z programu Ministerstva 
kultury ČR v rámci podprogramu 
Mobilita. Případné stavební úpravy 
by se dotkly i nově budované ex-
pozice, bylo by proto dobré, aby se 
celá akce zvládla do jejího otevře-
ní,“ upřesnila boskovická místosta-
rostka Jaromíra Vítková.

Vítání sv. Mar  na se v Blansku koná už popáté
Bohumil Hlaváček

Blansko - Již popáté. Nápad, 
který dostali nadšenci z odboru 
cestovního ruchu, se stal tradi-
cí a jednou z nejzajímavějších 
a nejpozitivněji hodnocených akcí 
blanenské nejen turistické sezony. 
Uspořádat přivítání patrona města 
svatého Martina a s historickým 
průvodem ho provést městem, na-
víc navázat na to doprovodné akce. 
Stalo se. A hned první ročník měl 
obrovský úspěch. Letos se akce 
uskuteční v sobotu 12. listopadu. 
Předcházet jí bude páteční pochod 
světýlek s večerním komorním 
koncertem, bohatý program se 
uskuteční i v neděli. 

Co se bude v Blansku dít v so-

Kvalita medu bude v letošním roce dobrá

botu? „Už od devíti hodin bude 
zahájen historický jarmark v zá-
meckém parku se stylovými krám-
ky a nezbytným svatomartinským 
vínem. V deset hodin uvodí slav-
nostní atmosféru vytrubování Par-
dubických pozounérů z blanenské 
radnice,“ prozradil Jiří Kučera, 
hlavní duše akce. Průvod se vydá 
od kostela městem v 11 hodin. 
Čtvrthodinu před polednem bude 
svatý Martin s doprovodem uví-
tán starostou před zámkem. Ná-
sledovat bude bohatý program, 
který vyvrcholí v 18 hodin ohňo-
strojem. „Velkým lákadlem bude 
určitě koncert legendární skupiny 
Olympic v Dělnickém domě od 
půl osmé, v Katolickém domě se 
od osmi koná Svatomartinská zá-

bava,“ zve Kučera. V zámeckém 
sklepení bude po celý den připra-
vena nabídka svatomartinského 
i svařeného vína, k mání budou 
domácí zabijačkové speciality. 
Pracovníci zámku nabízí v od-
poledních hodinách mimořádné 
prohlídky historických interiérů 
s výkladem. 

Nedělní program zahájí v 8.45 
hod. slavnostní bohoslužba v kos-
tele sv. Martina, kde bude od 14.30 
hod. i varhanní koncert. Muzika 
Grajcar z Dolních Bojanovic bude 
hostem Besedy u cimbálu v 16 
hod. v Katolickém domě. „Celou 
akci zakončí v šest večer loučení 
se sv. Martinem s vypouštěním 
lampionů se vzkazem pro patrona 
města,“ uvedl Kučera. 

Silnice u pošty
je uzavřená 

Blansko - Od minulého pon-
dělka je již průjezdná Masaryko-
va ulice v Blansku, kde proběhla 
kompletní rekonstrukce vozovky, 
přilehlých chodníků a parkovacích 
míst. Skončila tím první etapa pra-
cí v této lokalitě, další pokračování 
je plánováno na příští rok. Do kon-
ce října byla podle plánu dokon-
čena i podobná akce v Mánesově 
a Čelakovského ulici. Pracuje se 
nadále v Hybešově ulici v úseku 
od ulice Bartošovy po vyústění na 
Masarykovu ulici u hlavní pošty. 
„Zde se provádí rekonstrukce sto-
ky jednotné kanalizace a vodovod-
ních řadů. Otevření komunikace je 
plánováno ke konci ledna následu-
jícího roku,“ uvedl místostarosta 
Jiří Crha. (bh)

C     
Most se kvůli havarijnímu
stavu dočká rekonstrukce

Boskovice - Most v boskovické lokalitě Na Šmelcovně se dočká 
opravy. O jeho rekonstrukci rozhodl fakt, že je v havarijním stavu 
a stavební zásah už nelze odkládat. Pokud by se nic nedělo, most by 
neprošel pravidelnou kontrolní prohlídkou naplánovanou na příští rok 
a musel by být uzavřen.

Vzhledem k tomu, že stavba nového díla by přišla na zhruba pět mi-
lionů korun a nejde na ni získat dotaci, rozhodlo vedení města o prove-
dení pouze nejnutnějších opatření k zachování funkčního stavu mostu 
na dalších zhruba deset let. 

„Radní se nakonec rozhodli ke snížení stálého zatížení na mostě od-
straněním části postupně nanášených vrstev. Zřídí se nová provizorní 
vozovka. Pravý opěrný pilíř bude staticky zajištěn a dojde k instalaci 
zábran proti pádu osob. Tyto zásahy umožní zvýšit zatížitelnost mostu 
na asi dvaadvacet tun. Ten tak vyhoví soupravám přivážejícím dřevo 
na pilu. Náklady na stavbu budou kolem 624 tisíc korun včetně zpraco-
vání projektové dokumentace,“ přidal podrobnosti mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.  (hrr)

Polský kamion 
zablokoval 
silnici I/43

Svitávka - Polský kamion za-
blokoval v noci ze středy na čtvr-
tek 19. října silnici I/43 u Svitávky. 
„Souprava tahače z Polska s návě-
sem naloženým televizory narazila 
do podjezdu pod železničním mos-
tem ve Svitávce-Sasině. Uvízlý 
kamion zablokoval mezinárodní 
komunikaci I/43. Řidiče soupravy 
zdravotníci převezli na vyšetření 
do nemocnice,“ řekl mluvčí jiho-
moravských hasičů Jaroslav Haid. 

Nehoda byla hasičům ohláše-
na ve 23.09 hodin, na místě za-
sahovala profesionální jednotka 
ze stanice v Boskovicích. Hasiči 
soupravu zabezpečili proti případ-
nému vzniku požáru a pomocí 10 
kilogramů sorbentu na vozovce 
zlikvidovali unikající provozní ka-
paliny. V rámci likvidačních prací 
se postarali také o úklid komuni-
kace. Protože k překládce nákla-
du a vyproštění kamionu pomocí 
těžké techniky byli povoláni pra-
covníci specializované fi rmy, ha-
siči 38 minut po půlnoci ukončili 
zásah a odjeli na základnu.  (pš)

Obora - Medu je dostatek a jeho 
kvalita je dobrá. Takovou zprávu 
hlásí včelaři. Více prozradil ředitel 
společnosti Včelpo Obora Panagi-
otis Margaritopoulos. 

Jak je to letos s množstvím 
medu? 

Po celé republice je snůška 
medu nadprůměrná. 

A co se týká kvality? 
Záleží na lokalitě a včelaři. 

Mohu ale potvrdit, že celková 
kvalita je dobrá.

Kterých medů je nejméně a 
kterých naopak nejvíce?

Kvůli klimatickým podmínkám 
je málo jednodruhových medů, 

tedy např. čistých akátových nebo 
slunečnicových medů. Zato květo-
vých a smíšených medů je poměr-
ně dost. Bohužel po celé republice 
se vyskytl problém melecitózního, 
tzv. betonového medu, který je 
sice stravitelný, ale nelze ho z me-
dometu vytočit, tudíž je jako med 
nepoužitelný. 

Jak je to s cenou? Bude nižší 
nebo vyšší než v loňském roce? 

Nadprůměrný rok snůšky medu 
s sebou nese i snížení cen u včelařů 
prodávajících ze dvora. Ale nevě-
řím tomu, že cena medů v maloob-
chodní síti půjde markantně dolů. 
Po neúrodě medu za poslední čtyři 
roky zpracovatelé a plniči medů 
potřebují investovat do stávajících 

nebo nových technologií a další 
snížení marže by bylo pro ně brz-
dou v rozvoji podnikání, u někte-
rých skoro likvidační.

Pojďme k vaší společnos  . Jaké 
novinky ve výrobním programu 
máte připraveny v letošním roce? 

Jak jsem se již zmínil, problém 
melecitózního medu se dotýká 
skoro každého včelaře. My při-
cházíme s technologií, jak se ho 
zbavit a rámky použít na další 
medové snůšky. Jedná se o čis-
tou technologií, tzn. bez přídavku 
chemie. 

Společnost Včelo získala i letos 
několik ocenění. Můžete je připo-
menout?

Letos jsme jako jedni z mála na 
světě certifi kovali košer med, přes-
něji KOSHER BOSKOWITZER 
HONIK. V produktu jsme zdůraz-
nili region plnění se silnou historii 
židovství. Tento exkluzivní výro-
bek má tzv. dvojitou certifi kaci, což 
je skutečně světový unikát. Dále 
jsme byli oceněni prvním místem 
Regionální agrární komorou za 
výrobek Honey Vit Směs medů 
s mateří kašičkou a pylem. Jedná 
se o optimální složení bioaktivních 
látek podporující imunitní systém 
a pomáhá optimalizovat hormonál-
ní procesy. V průběhu roku byl naší 
společnosti Včelpo, respektive za 
naše produktové portfolio, udělen 
certifi kát Top Czech Quality. 

 Pavel Šmerda

Slavnost. U příležitosti 90. výročí otevření blanenského kina se před představením českého pohádkové-
ho muzikálu V peřině v 3D formátu uskutečnila beseda s herečkou Kateřinou Hrachovcovou.
 Foto Bohumil Hlaváček

Letovičtí vyberou také letos 
osobnost roku v anketě 

Letovice - Také v letošním roce vyhlásili letovičtí radní anketu 
o osobnost roku. Titul mohou lidé a kolektivy získat za celoživotní zá-
sluhy nebo za dosažení mimořádného úspěchu. Nominovat lze jednot-
livce a kolektivy, kteří přispěli k propagaci a prezentaci města. Oceně-
na může být i osobnost, jejíž životní činnost má zřetelný časový přesah 
a úzký vztah k městu.

„Návrhy očekáváme od občanů města a jeho místních částí v oblas-
tech kulturní, školské, sportovní, sociální, zdravotní či životního pro-
středí. Musí obsahovat jméno, příjmení, titul nominovaného kandidáta, 
který je občanem Letovic, součástí kolektivu, který ve městě působí, či 
rodákem města Letovice, dále jeho stručnou charakteristiku a zdůvod-
nění případného ocenění,“ uvedl letovický starosta Vladimír Stejskal.

Uzávěrka nominací je pětadvacátého února příštího roku. Vyhlášení 
proběhne v květnu v rámci Hudebních slavností 2012.  (hrr)

Tělocvična gymnázia bude
mít konečně lepší zázemí 

Rájec-Jestřebí - Studenti rájeckého gymnázia a lidé, kteří využívají 
tělocvičnu tamní střední školy, se musejí převlékat na chodbě. „Chy-
bí nám tam zázemí, tedy šatny včetně sociálního zařízení. Po dohodě 
s městem se chceme v příštím roce pustit do jeho zbudování,“ prozradil 
ředitel školy Stanislav Laštůvka. 

Město každoročně přispívá škole částkou 250 – 300 tisíc korun „Do-
hodli jsme se, že část peněz, které jsme dostali na letošní rok, převe-
deme do příštího roku. Do stavby se pustíme někdy v dubnu, podle 
předběžných odhadů bude stát okolo 700 tisíc korun. Její součástí bu-
dou šatny, sociální zařízení, sprchy i samostatný vstup z venku pro lidi, 
kteří tělocvičnu využívají v odpoledních a večerních hodinách,“ dodal 
ředitel.  (pš)

Pieta. U příležitos   státního svátku Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu položili starosta obce Drnovice Petr Ducháček a mís-
tostarostka Pavla Nesnídalová věnec u pomníku padlých na místním 
hřbitově.  Foto Pavel Šmerda

Průvod sv. Mar  na. Foto Bohumil HlaváčekPrůvod sv. Mar  na. Foto Bohumil Hlaváček



Marta Antonínová

Jedovnice - Ukázkové počasí le-
tos doprovázelo první den velkého 
rybářského svátku – výlovu jedov-
nického rybníka Olšovce. I přes so-
botní ranní mráz začala třicítka ry-
bářů a jejich pomocníků svou práci 
už před rozedněním, jako obvykle 
pod vedením porybného Josefa 
Kocmana. A mnozí příznivci rybo-
lovu si přivstali a nenechali si tuto 
jedinečnou podívanou ujít.

„Výlov ukázal, že letošní rok 
rybám přál. Na stáncích jich byl 
dostatek ve vysoké kvalitě. Občas 
se sice tvořily fronty, ale kdo chvil-
ku vydržel, odnesl si rybu podle 
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Rodinám nabízíme pestrou škálu jednorázových i pravidelných ak  vit, říká Ivona Kubíková

Klub rodičů má nově vybavené prostory

Výlov rybníka: U Olšovce byl velký zájem o dravé ryby

Pavel Šmerda

Kunštát - Občanské sdružení 
Chocholík – Klub rodičů v Kun-
štátě, které poskytuje podporu 
a službu rodinám, zejména pak 
rodičům na mateřské a rodičov-
ské dovolené a jejich dětem, slaví 
první narozeniny. A jako dárek si 
nadělilo prostřednictvím dota-
ce z projektu Našim nejmenším 
z programu Podpory rozvoje ven-
kova vybavení dvou místností 
kunštátské klubovny. 

„Na počátku byla nutnost vy-
tvořit příjemný i praktický pro-
stor s výraznými estetickými 
a mravními podněty, poněvadž 
původní stav aktivitám sdružení 
nevyhovoval. A tak během prázd-
nin vznikla za pomoci pracovníků 
MAS Boskovicko Plus a velkého 
přispění místních dobrovolníků 
a hasičů vstupní místnost s šatna-
mi a zcela nový prostor kuchyně 
s dětským herním koutem,“ řekla 
členka rady sdružení Martina Ho-
sová. 

Prostředí klubovny mohl tím 
pádem začít využívat i Kunštátský 
kulíšek, což je ojedinělý projekt 
řešící problematickou situaci ba-
byboomu ve městě. „O to víc nás 

realizace této akce těší. Jsme rádi, 
že nově vybavené prostory již ten-
to školní rok slouží organizacím 
pracujícím s dětmi,“ doplnila Ho-
sová. 

Občanské sdružení Chocholík 
– Klub rodičů v Kunštátě existu-
je téměř dva roky, ale teprve poté, 
kdy jeho členové získali adekvát-
ní prostory v bývalých jeslích, se 
rozhodli zahájit ofi ciální činnost. 
„Od října loňského roku pracu-
jeme jako rodinné centrum, které 
nabízí rodinám s dětmi pestrou 
paletu nejrůznějších pravidelných 
i jednorázových aktivit se zřetelem 
k činnostem podporujícím harmo-
nii člověka a přírody, společnosti 
a životního prostředí. S dětmi pra-
cujeme na rozvoji socio-emočním 
a připravujeme je na dětský ko-
lektiv v MŠ. Zároveň se snažíme 
rozvíjet psychomotorické funkce, 
jemnou motoriku formou hry, cvi-
čením a využíváním hudebních 
nástrojů, v neposlední řadě vý-
tvarnými aktivitami inspirovaný-
mi přírodou a světem kolem nás,“ 
upozornila předsedkyně sdružení 
Ivona Kubíková s tím, že rodičům 
nabízí vzdělání formou seminářů 
a přednášek. Maminkám a nejen 
jim navíc různé rukodělné dílny. 

Ofi ciální název, který plánuje 
využít část boskovické lokality 
Doubravy, je Ztracený svět Bos-
kovice – přírodní zábavný park. 
Záměr počítá s několika okruhy 
rozdělení zábavných aktivit. Nos-
nou částí má být expozice Ztrace-
ný svět na kryté i venkovní ploše 
pojednávající o vývoji a rozmani-
tosti života od nejstarších fosilií až 
po předky savců, ptáků a primá-
tů. Významnou částí parku bude 
přírodní lanové centrum a v ne-
poslední řadě se počítá také s do-
plňkovou zábavou jako je umělá 
lezecká stěna, dráha pro šlapa-
cí tří a čtyřkolky, půjčovna kol 
a vozíků, ve spolupráci s městem 
pak skatepark a oddychové místo 
s turistickou cedulí na rozcestí tu-
ristických tras. Nedílnou součástí 
bude vybudování infrastruktury 
jako jsou parkoviště a zázemí pro 
návštěvníky a provozní prostory, 
s jejichž realizací se počítá v místě 
stávající skládky.

„Nejvýraznější stavbou celého 

Jak by měl vypadat zábavný park v Doubravách?

Podoba použitých modelů. Foto archivPodoba použitých modelů. Foto archiv

„Podnikáme výlety za příro-
dou, památkami a do okolí. Na-
ším cílem je poskytovat podporu 
a službu rodinám, zejména pak 
rodičům na mateřské a rodičov-

ské dovolené a jejich dětem. Na-
bádáme je k aktivnímu přístupu 
k rodičovství, poznávání nového 
a k rozšiřování rodičovských zku-
šeností, vědomostí a dovedností. 

Podporujeme vzájemnou pomoc 
a seberealizaci formou dobrovol-
nictví. Obohacujeme děti o nové 
kamarády, vztahy a zkušenosti,“ 
doplnila Hosová. 

Chocholík pořádá pravidelně 
čtvrteční dopoledne s programem 
„Rarášci“. Pro děti je k dispozici 
vybavená herna, pro maminky čaj 
nebo káva, nechybí půlhodinový 
program s pohádkou nebo povídá-
ním, hrou či cvičením, zpíváním, 
hrou na hudební nástroje a kreativ-
ním tvořením. 

„Každý týden máme jiné téma. 
Zaměřujeme se na celkový rozvoj 
dětí, klademe důraz na aktivity 
posilující vztah dítěte a rodiče. 
Důležitý je princip dobrovolnos-
ti – jak dětí, tak rodičů, respek-
tujeme individualitu,“ vysvětlila 
Ivona Kubíková. K pravidelným 
aktivitám patří i úterní tvořivý 
kroužek „Barvínci“, úterní dopo-
ledne pro maminky s nejmenšími 
dětmi „Pimprlátka“ a čtvrteční od-
polední herna. Sdružení se podílí 
také na organizaci řady akcí jako 
je Svatomartinský lampiónový 
průvod, výtvarných dílen, bazár-
ku dětského oblečení aj. „Nově 
v tomto školním roce plánujeme 
přednášky pro rodiče, např. o ko-
jení nebo o efektivním rodičov-
ství. Nebudou chybět ani zábavné 
akce, třeba v červnu ke dni otců, 
protože na tatínky se občas zapo-
míná,“ dodala Kubíková. 

Společné foto při oslavě prvních narozenin Občanského sdružení Chocholík. Foto Pavel ŠmerdaSpolečné foto při oslavě prvních narozenin Občanského sdružení Chocholík. Foto Pavel Šmerda

Pokračování ze str. 1
Podle autorů petice je základ-

ní otázkou, jestli se prodá nebo 
neprodá obecní les. „Reagujeme 
na to, že záměr na vybudování 
dinoparku prošel zastupitelstvem 
velmi rychle a téměř jednohlasně. 
Veřejnost přitom neměla k dispo-
zici žádné konkrétní údaje. Zprvu 
jedinou informací byl rozhovor 
s ředitelem Real Company v tisku, 
který mimo jiné hovořil o největ-
ším dinoparku ve střední Evropě. 
My jako občané jsme pouze navo-
dili veřejnou diskuzi. Nejde o nic 
jiného, než aby se veřejnost roz-
hodla, jestli chce prodat pro tento 
záměr veřejný les nebo ne,“ uvedl 

jeden ze spoluautorů petice Jiří 
Hrubý.

Jak řekl, k petici se připojilo 
2 546 lidí, z toho 1 715 vlastno-
ručním podpisem a 831 prostřed-
nictvím internetu. Celkem 2 112 
petentů jsou občané Boskovic, 
dalších 434 lidé z blízkého okolí 
i vzdálenějších míst – často se jed-
ná o lidi, kteří v Boskovicích žijí 
a nemají zde trvalé bydliště, nebo 
o rodilé Boskováky, kteří se sice 
odstěhovali, ale do města se vracejí 
a mají k němu stále vazby. Petice 
už byla doručena na městský úřad 
a budou se jí zabývat zastupitelé. 

„Všichni lidé, kteří k petici svůj 
hlas připojili, jejím prostřednictvím 

především vyjádřili svůj názor, že 
by v diskutované lokalitě v Doub-
ravách chtěli uchovat její přírodní 
charakter a neměnit stávající les 
na místo určené k jinému využití. 
Věříme, že jasně vyjádřený postoj 
občanů města bude pro jeho vede-
ní důležitým podnětem při rozho-
dování o osudu tohoto unikátního 
prostoru,“ uvedli iniciátoři petice.

Na nesouhlas části veřejnosti 
s prodejem lesa zareagovala také 
společnost Real Company, která 
do doby než se uklidní situace, 
pozastavila práce na přípravě pro-
jektu. „Respektujeme právo na 
vyjádření souhlasu či nesouhlasu 
s předkládaným projektem a vítá-

me konstruktivní diskusi. Bohužel 
jsme do dnešního dne neobdrželi 
žádné dotazy nebo podněty, které 
by vedly k debatě nad plánovaným 
záměrem. S politováním sledujeme 
diskuse zejména na sociálních sí-
tích, kde jsou mnohými účastníky 
prezentovány zkreslené informace 
a polopravdy o celém projektu. 
Bohužel na základě těchto infor-
mací byla sepsána i vlastní petice 
Nechceme dinosaury,“ řekl ředitel 
Real Company Martin Chvátal.

O tom, jak se situace vyvine, 
rozhodnou boskovičtí zastupitelé 
pravděpodobně v polovině pro-
since, kdy by se měl schvalovat 
samotný prodej lesa.

Ztracený svět budí v Boskovicích řadu emocí

areálu je dvoupatrová hala. V pří-
zemí se počítá s pokladnami pro 
jednotlivé atrakce, obchody se su-
venýry, občerstvením a prostorem 
pro posezení, sociálním zázemím 
(toalety), přednáškovou místnos-
tí s možností využití pro školy 

(promítání dokumentárních fi lmů, 
možnost využití pro výuku včetně 
prezentací apod.), sklady a tech-
nickým zázemím. V prvním patře 
této haly bude umístěna expozice 
pohyblivých modelů druhohorních 
a třetihorních živočichů, expozice 

jednotlivých vývojových stadií 
člověka a interaktivní tabule po-
pisující vývoj života na zemi. 
Součástí krytých expozic bude 
také výstava originálů a replik 
archeologických nálezů z období 
druhohor a třetihor se zvláštním 
zřetelem na archeologické nále-
zy z Moravského krasu a regionu 
Boskovicka,“ přiblížil Chvátal. 

Venkovní část se bude snažit 
přiblížit návštěvníkům především 
svět gigantů, prvních savců, ptá-
ků a dávných lovců. Jednotlivé 
exponáty budou zakomponovány 
do přírody a budou tvořit takzvaná 
bioramata, která představí výjevy 
z prehistorického života.

Celý park je koncipován v ryze 
přírodním duchu tak, aby vhodně 
doplnil již fungující přírodní zá-
bavný park Westernového městeč-
ka a nenarušil harmonický soulad 
přírody a zábavy. V různých mís-
tech areálu budou zřízena odpo-
činková místa a přístřešky s mož-
ností posezení.   (hrr)

Vyberte vánoční strom pro Brno 
Křtiny - Už potřetí se rozběhla hlasovací akce, při níž můžete i vy 

rozhodnout o tom, jaký strom bude o Vánocích stát na brněnském ná-
městí Svobody.

„Hlasování začalo v úterý 19. října a skončí 13. listopadu. Pro letošní 
Vánoce jsme vybrali tři stromy od jedenácti do šestnácti metrů. Jsou to 
dva smrky, nejvyšší je jedle ojíněná. Všichni kandidáti na Strom republi-
ky rostou v revíru Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který 
se i v letošním roce stal ofi ciálním partnerem Brněnských Vánoc,“ uvedl 
zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavel Mauer a připomenul, že je to právě 
Školní lesní podnik Masarykův les, který pro letošní Brněnské Vánoce 
dodává v pořadí již 87. vánoční strom. 

„Jak se zdá, právě jedle ojíněná je letošním favoritem. Všechny tři 
stromy rostou v Bílovickém polesí v blízkosti Myslivny Lišky Bystrouš-
ky. Zájemci si mohou jejich fotografi e prohlédnout na www.ticbrno.cz, 
navíc tam najít i podrobné mapy a souřadnice stromů, následně využít 
pěkného počasí k procházce a na vlastní oči tyto stromy vidět v jejich 
přirozeném prostředí,“ řekl Pavel Mauer. 

Vybraný strom pak bude 14. listopadu pokácen, vypraven do Brna 
a 16. listopadu postaven na náměstí Svobody.  (ama)

Soutěž o vstupenky na Soutěž o vstupenky na 
koncert Petra Bendeho koncert Petra Bendeho 
V Dělnickém domě v Blansku se v pondělí 5. prosince od 

19.30 hodin uskuteční Vánoční koncert zpěváka Petra Bendeho. 
Společně s ním se posluchačům představí pěvecký sbor Gym-
názia Blansko Perličky, Cimbálová muzika Grajcar, speciálním 
hostem bude zpěvák Slávek Janoušek. Ve spolupráci s pořada-
telem akce jsme pro vás připravili soutěž o vstupenky na tento 
koncert. 

Otázky:
1. Před kolika lety začal Petr Bende s vánočními koncerty?

2. Jak se jmenuje nejnovější album Petra Bendeho?

3. Jak se jmenují členové jeho kapely křestními jmény?

Svoje odpovědi nám pište na adresu Zrcadlo Blanenska a Bos-
kovicka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail redak-
ce.zrcadlo@centrum.cz do 1. prosince. Ze správných odpovědí 
vylosujeme čtyři výherce, kteří se mohou těšit na 2x2 vstupenky. 
Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, vstupenky si mů-
žete zajistit v předprodeji v informační kanceláří Blanka v Blan-
sku a v MIS Boskovice. (zbb)

svých představ,“ řekl Leoš Blažek, 
jednatel společnosti Olšovec. „Za-
znamenali jsme opět velký zájem 
o dravé ryby, sumci i candáti šli na 
odbyt,“ dodal. 

Zájemci kupovali ryby na oka-
mžitou spotřebu, ale mnozí se 
i předzásobili na blížící se svátky. 
„Nezapomněli jsme na ty, kteří 
i o Vánocích mají rádi čerstvé kap-
ry. Dostatečné množství jsme slo-
vili a přepravili na rybník Vrbový. 
Týden před Vánocemi pak budou 
jedovničtí kapři k dispozici na na-
šich obvyklých prodejních místech. 
Samozřejmě v Jedovnicích, v Blan-
sku, v Adamově a jinde,“ upřesnil 
Leoš Blažek. 

I letos našli rybáři v síti sumce 
albína. Putoval do jiného rybníka 
a do Olšovce se zase na jaře vrátí. 
Od loňska zase trochu vyrostl a tak 
věřme, že se za rok, tento novodo-
bý symbol jedovnického výlovu, 
zase objeví.

Na své si v Jedovnicích přišli 
i milovníci rybích pochoutek. Stán-
ků nabízejících nejrůznější spe-
ciality přibylo zejména na hrázi. 
„Někteří prodejci si od nás koupili 
ryby z předvýlovu a byli tak schop-
ni připravit řadu čerstvých pochou-
tek nejen z jedovnického kapra, ale 
i z amura a dalších ryb,“ vysvětlil 
Leoš Blažek s tím, že to mnozí ná-
vštěvníci Jedovnic ocenili. 

S přibývajícím světlem přichá-
zelo na hráz a břeh rybníka stále 
více lidí. Cesty a cestičky lemo-
valy desítky stánků nabízejících 
nepřeberné množství nejrůznější-
ho zboží. Auta zaplňovala každé 
volné prostranství. „Když jsme 
se blížili k Jedovnicím, měli jsme 
strach, že ani nezaparkujeme, ale 
nakonec jsme měli štěstí. Na vý-
lov si pro rybu jezdíme každým 
rokem,“ řekla Věra Vyhňáková 
z Adamova. 

I letošní velký zájem o jedovnic-
kého kapra potvrdil, že oprávněně 
drží značku Moravský kras - regi-
onální produkt, která je odrazem 
jeho vysoké kvality. PorybnýPorybný  Josef Kocman. Josef Kocman.   Foto Marta AntonínováFoto Marta Antonínová



Jak vybrat 
podlahu

Pokračování z minulého čísla

Třívrstvé laminátové podlahy
Jsou velmi oblíbené díky své cenové 

dostupnos  , snadné montáži pomocí 
zámkového spoje a možnos   jedno-
duché výměny jednotlivých dílců. Při 

nákupu laminátové podlahy bychom 
si měli dát opravdu pozor na kvalitu 
materiálu, neboť jsou u těchto podlah 
největší kvalita  vní rozdíly. Materiál by 
měl snést velké za  žení, spoje desek 
by měly být navoskované, aby nevrzaly 
a hrany by měly být naimpregnované, 
aby nebobtnaly při styku s vodou. Ne-
méně pozornos   bychom měli věno-
vat izolačním podložkám plovoucích 
podlah. Životnost výrobci udávají min. 
10 let, ale švédská fi  rma Pergo dává 

na laminát celoživotní záruku. 
Cena cca 400/m2.

Vícevrstvé PVC
Design, slušná cena, odol-

nost a pružnost jsou největ-
šími devizami podlahoviny 
z polyvinylchloridu. Současné 
moderní PVC už dávno není 
co bývalo a nabízí obrovské 
množství dekorů a pokud je 
takováto podlaha odborně 
položena, tak je od plovoucí 
podlahy téměř k nerozeznání. 
Nejen že účinně tlumí kro-
čejový hluk, ale jeho velkou 
výhodou je, že nemá problém 
při kontaktu s vodou. Záruka 
na odborně položený materiál 
činí 20 let. Cena cca 400/m2.

Pryžové podlahy
Vyrábějí se z umělého i přírodního 

kaučuku. Jsou měkké a pružné. Vyzna-
čují se dlouhou životnos  . Výborně 
tlumí kročejový hluk. Snadno se čis   
a není na nich vidět vrypy po podpad-
cích či botách s hrubou podrážkou. 
K dostání je množství dekorů, vzorů 
a barev. Životnost pryžové podlahy je 
minimálně 30 let. Cena cca 650/m2.

Koberce
V dnešní době jsou na ústupu pře-

devším z důvodu zadržování nečistot 
a náročnější údržbě. Je proto nevhodný 
pro alergiky. Jinak ale nabízí výbornou 
tepelnou pohodu a zvukovou izolaci. 
Využívá se především v ložnicích a pra-
covnách. Životnost koberců je přibližně 
15 let. Cena cca 500-1200/m2. 

Přírodní linolea
Surovinami pro výrobu jsou recyklo-

vatelné přírodní látky. - lněný olej., 
korková moučka, pryskyřice, vápenec 
a pigmenty. Jsou zespoda opatřené 
vrstvou tex  lie. Udržují se prachovým 
mopem nebo mokrou cestou. Jsou 
vhodné pro astma  ky, protože se z nich 
uvolňuje lněný olej, který zabraňuje 
množení bakterií na povrchu. Životnost 
je cca 50 let. Cena od cca 500/m2.
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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

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

 stolařské potřeby
spojovací materiál
potřeby pro řemeslníky
potřeby pro kutily
elektrické ruční nářadí 

Českobratrská 3, Letovice (za Albertem)
www.stolmat.cz    info@solmat.cz     tel.: 515 538 885

Nově otevřená prodejna

 PORAĎTE NÁM PŘI ROZŠIŘOVÁNÍ SORTIMENTU

SLEVY PRO
ŘEMESLNÍKY!

Během pár týdnů přijdou první 
mrazy. Máte dům a nes  hli jste ještě 
všechno „zazimovat“? Poradíme, na 
kterých pět věcí byste neměli rozhod-
ně zapomenout.

Podzim je ten pravý čas na gene-
rální údržbu každého domu. Zimní 
období to  ž může představovat pro 
stavbu jistá rizika, jejichž následků 
byste se na jaře pracně zbavovali. Na 
co tedy pamatovat a čemu věnovat 
pozornost?

1. Zkontrolujte okapy
Pamatujte na to, že lis  , které vám 

do okapu v posledních týdnech napa-
dalo, bude přes zimu pracovat, hnít 
a tlít. Výsledek? Pro vás nic příjemné-
ho. Okapy se ucpou, voda nebo tající 
sníh se v nich bude udržovat a okap 
zreziví. V lepším případě jej budete 
po zimě muset přetřít a zrevitalizovat, 
v tom horším vyměnit. Navíc, pokud 
nebude mít sníh kam odtékat, bude se 
vám hromadit na střeše, a to její život-
nos   příliš nepřidá. 

Okap zanešený lis  m představuje 
nejen budoucí starost, ale i riziko. Kro-
mě vyčištění se před prvními mrazy po-
dívejte i na napojení okapů k domu. Je 
důležité, aby pevně držely. Těžký sníh 
nebo led by je mohl odtrhnout od zdí, 
ohrozit vás a samozřejmě vám opět 
přidělat práci na jaře.

2. Revize komínu
Pokud ve svém domě topíte 

v kamnech na tuhá paliva, je potře-
ba, abyste před zimou nechali zkont-
rolovat komín. V případě, že takovou 
kontrolu podceníte, nehrozí vám jen 
pos  h (jednou ročně komín musíte 
nechávat kontrolovat ze zákona), ale 
i úraz nebo otravu. U komínů, který-
mi se odvádí spaliny od spotřebičů 
na tuhá paliva, může dojít k zaplnění 
komínového průduchu sazemi a tu-
hými úsadami až k sopouchu, potom 
se spaliny vrací do prostoru se spo-
třebičem. 

Protože ve spalinách je oxid uhelna-
tý, může dojít k přiotrávení až k otravě. 
Druhým nebezpečím je, že nečištěním 
průduchu komína může dojít ke vzníce-

ní sazí, které při hoření mohou dosáh-
nout vysokých teplot. V takovém přípa-
dě pak hrozí požár domu. Pokud máte 
vyvložkovaný komín, i ten potřebuje 
údržbu. Kontroly proto nepodceňujte 
a ještě před prvními mrazy objednejte 
kominíka.

3. Správné utěsnění 
Přestože se to na první pohled ne-

zdá, špatně těsnící okna vám mohou 
přes zimu sebrat velké množství tepla. 
Ušetřete si čas a nechte okna a pře-
devším jejich těsnost zkontrolovat. 
Kontrolu můžete provést sami. Nech-
te kontrolovaná okna v průvanu dvou 
místnos   a prsty zkontrolujte únik 
vzduchu. Část vám napoví i vlnící se 
záclona. Pokud zjis  te, že kolem spár 
oken vzduch skutečně uniká, pořiďte 
si izolační pásku. Tou stačí okna oble-
pit. V nejlepším případě se hodí kom-
pletní výměna oken, ta vás ale vyjde 
mnohem dráž.

Na podzim byste měli zkontro-
lovat také to, zda okna dobře těsní. 
Pokud už máte nová okna a stále se 
vám v zimních měsících orosují, ne-
věste hlavu. Kondenzovaná voda, 
která po tabuli okna stéká, nezname-
ná, že byste měli vadná okna. Podle 
odborníků si lidé odvykli přes zimu 
větrat. Teplý vzduch uvnitř místnos   
pak není ochlazován a může způsobit 
orosení. Proto se nebojte a občas vy-
větrejte.

4. Pozor na plyn
Máte plynový sporák, plynovou 

karmu nebo kamna na plyn? Rozhod-
ně si v listopadu pozvěte na návštěvu 
odborníka z plynáren. Tento odborník 
zkontroluje rozvody plynu a potrubí po 
celé jejich délce, ověří, zda plyn nikde 
neuniká, a spotřebiče seřídí.

Pokud máte takzvané wa  y, i na ty 
si pozvěte odborníka, který vám je před 
zimou vyčis  . Během měsíců, kdy jste 
topení nepotřebovali, se ve wa  ách 
usazuje prach a nečistoty. Nemluvě 
o tom, že z předešlého topného ob-
dobí jsou zanešeny spalinami. Ušetříte 
 m peníze, protože znečištěné topení 

má mnohem větší spotřebu. Stejný 
postup dodržte i v případě karmy, kte-
rá je umístěná většinou v koupelnách. 
Každoroční revizi rozhodně nepodce-
ňujte. Karma je nebezpečná především 
v tom, že unikající plyn necí  te a velmi 
snadno se můžete otrávit kysličníkem 
uhelnatým.

5. Na co ještě nezapomenout 
Opatrně se zachovejte v přípa-

dě, že svůj dům na delší dobu přes 
zimu opouš  te. Podle odborníků se 
nevypla   vypínat vodu ani topení. 
Tuhé mrazy by to  ž mohly způsobit 
popraskání trubek. V případě své ne-
přítomnos   proto topení zcela nevy-
pínejte. Když byt úplně nevymrzne, 
měly by vodovody zůstat v napros-
tém pořádku.

Co nesmíte doma podcenit před zimou



Odvykání kouření pomocí biorezonance,
život pomocí kineziologie one brain

Principem antinikotinové terapie pomoci biorezonance je cíle-
né odstranění té informace, která nutí kuřáka kouřit. V konečném 
efektu kuřák přestane mít potřebu kouřit, a když kouřit nechce tak 
ho k tomu nic nenutí. S toho vyplývá, že nemá klasické abstinenční 
příznaky jako nutkavá potřeba kouřit, poruchy spánku, neklid, po-
dráždění, vztek, nervozita, obtížné soustředění apod. Tato metoda 
je bezbolestná, nemá negativní účinky na organizmus, protože pra-
cuje v jemném spektru elektromagnetického vlnění (biorezonance). 
Antinikotinová terapie se provádí tak, že se kuřák napojí položením 
rukou na dvě deskové elektrody spojené vodiči s přístrojem a do de-
tekční zkumavky přístroje se vloží vzorek slin a nedopalek cigarety 
k určení identity závislosti kuřáka a tím se vytvoří vstupní informa-
ce. Takto získanou informaci na základě zvoleného programu pří-
stroj změní na opačnou a vrací klientovi pomoci modulační podlož-
ky zpět. Dojde tak k vynulování potřeby kouřit. V poradně životního 
stylu Jany  Mandokové je účinnost této terapie 84%. Biorezonanční-
ho přístroje můžete využít nejen k odvykání kouření, ale i k terapii 
na alergie, k hubnutí, vytestování  zdravotního stavu a následné te-
rapie apod. V nabídce je také kineziologie ONE BRAIN-vyhledávání a odstraňování příčin stresu a nemocí pomocí svalů. 
Řeší potíže s chováním a řečí u dětí, vztahové problémy, závislosti, deprese apod. Tato metoda je vysoce ceněna a v zemi 
původu Americe je také hrazena pojišťovnami. V Evropě se přidaly země jako Holandsko a Maďarsko.

levně. Může být poškozená a také 
ve špatném stavu. Nabídněte, 
prosím, na tel.: 776 377 176.

Koupím párek korel. Za ro-
zumnou cenu. Tel.: 739 905 250.

RŮZNÉ
Doučování angličtiny! Stu-

dentka VŠ Aj nabízí doučování 
angličtiny. Doubravice nad Svi-
tavou a okolí. Cena 150 Kč/60 
min. Tel.: 774 673 366.

Daruji za odvoz dvě válendy 
a kuchyňský stůl. Tel.: 732 117 
089 Lysicko.

Odvezu jakékoli množství za-
chovalých střešních tašek 2-fal-
cových, nejlépe Bohunice. Tel. 
773 275 035.

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

Rodina hledá byt nebo dům, 
platba hotově. Tel.: 722 940 998.

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–
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). 
DINERO zprostředkuje půjčky 

a hypotéky i na konsolidaci splátek, 
vyplacení dluhů i exekucí a dražeb 
od více investorů. Kompletní 
realitní a právní služby. Volejte 
739 443 544, www.dinero.cz.

Zahradnictví živa Lysice nabízí 
velký výběr ovocných stromků 
a keřů - kvalitní sazenice, kla-
sické odrůdy i novinky, zákura na 
ujmutí rostlin. S výběrem odrůdy 
vám poradíme, stromky vždy za-
balíme a pomůžeme i s naložením. 
Z okrasných nově - barevné 
jehličiny na kmíncích - velmi 
pěkné. Tel.: 608 734 126.

PŮJČKA NA COKOLIV! Ne 
linka 900... Spolupracuji s jed-
ním věřitelem. Tel.: 733 224 414, 
732 547 490.

!!!PŮJČKA PRO VŠECHNY!!!
AKCE: 100 tis za 1 898 Kč
Bez poplatku předem, bez

registru, i MD, DŮCH, NEZ
Volejte: 775 774 616

V BANCE VÁM ŘEKLI 
NE!, INTERNET VÁS 
ZKLAMAL? Nežádejte přes 
internet, nevolejte na linky 
900. !AKCE! Úvěr - 120.000 
Kč, Úvěr - 240.000 Kč. 
Hypotéky - 3.000.000 Kč. 
!AKCE! Pracuji pro více 
věřitelů, zam, OSVČ, důch., 
ženy na MD, GARANCE 
VYPLACENÍ DO 48 HO-
DIN!!!, Tel.: 737 397 180.

PRODEJ
Prodám podkrovní byt 3+1, 

Blansko, 109 m2, 10 let starý. 
Výjimečná nabídka, bydlení na 
úrovni s krásným výhledem. 
Tel.: 602 786 025.

Prodám 4 ks zimních 
pneu na plechových discích 
vhodné na Fiat Marea, bra-
vo, brava. Cena 2000 Kč, tel.: 
724 568 537.

Prodám dětskou postýlku 
HENSVIK z Ikea, barva bílá, 

nepoužitá, včetně matrace zn. 
TROPICO BABY Super. Cena 
1 500 Kč. Bez matrace 1 200 Kč. 
Zašlu foto. Tel.: 777 964 213.

Prodám svářecí soupravu 
/autogen/, kompletní i s vozí-
kem, levně. Tel.: 604 517 482.

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

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

Prodám elektonickou prsní 
odsávačku značky MEDELA 
cena 1 800 Kč prsní ruční odsá-
vačka cena 400 Kč, nosička na 
dítě značky Chicco, barva mod-
rá, 0-9 kg cena 350 Kč kočar 
3-kombinace, barva šedooranžo-
vá, pláštěnka, síťka proti hmyzu, 
nánožník, otočná rukojeť, plně 
funkční, po dvou dětech, cena 
1 000Kč, Dětská autosedač-
ka, barva modrá, cena 300 Kč, 
Dětský skateboard ke kočáru, 
nosnost 20 kg, cena 400 Kč. Do-
hoda možná, tel.: 605 873 156, 
720 238 082.

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

Prodám stavební míchač-
ku, obsah 3 kolečka. Tel.: 
773 275 035.

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

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

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

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

Prodám rok starý plynový 
ohřívač vody ARISTON THER-
MOS 100 lt, elektrický radiátor 
EOS GUNTHER 2000 W a 4 ks 
plynové topidlo WAW zn. Ga-
mat 4000. Ceny dohodou. Mobil 
737 647 155.

Prodám letiště, 2 noční stolky 
po boku, uložný prostor, čelo. 
vzor černo-fialovo-šedý.Velmi 
zachovalé.cena 1500,-kč Blan-
sko tel: 604 389 346.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+kk - novo-

stavba, na sídlišti Zborovce v 
Blansku, cena 8 500,- vč. inkasa, 
tel.: 607 117 564.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částeč-
né rekonstrukci, cena 6000,- Kč 
+ inkaso. Tel. č.: 777 901 661.

Pronajmu častečně zaříze-
ný byt 2+1 v Boskovicích v ul. 
Otakara Kubína. Byt je po čás-
tečné rekonstrukci. Cena 6 000 
Kč + inkaso 3 000 Kč. Tel.: 
606 253 545

Dlouhodobě pronajmu ga-
ráž v Blansku u Sýpky. Tel: 
775 223 137.

KOUPĚ
Koupím krmnou pše-

nici nebo ječmen, tel.: 
723 830 686.

Koupím brusle, pán-
ské i dámské. Telefon.: 
602 786 025

Koupím JAWU 250 
nebo moped ATADION 
S - 11 i nepojízdné. Tel.: 
732 957 641 po 16 hod.

Koupím Škoda Fa-
vorit, r. v. 1993 - 1995, 
v dobrém stavu, bez koro-
ze, najeto do 115 000 km. 
Tel.: 604 274 812.

Koupím maringotku 
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1. Lečo s klobáskami, chléb 59,-, 2. Vepřové výpečky, restované brambory se žampiony 69,-, 3. Kuřecí nudličky s cibulí a česnekem, dušená rýže 69,-, 4. Vepřový steak, hranolky, zelenina, nivový dresink 79,-, 
5. Svíčková a smetaně, houskový knedlík 79,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem a šunkou 79,-, 7. Smažený vídeňský řízek (vepřový), mačkaný brambor, okurkový salát 85,-.

1. Těstoviny s boloňskou omáčkou, sýr 59,-, 2. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 4. Játrová směs speciál (slanina, cibule, ořechy, česnek), hranolky 75,-, 
5. Kuřecí v česnekovém těstíčku, vařený brambor, tatarka, zelenina 79,-, 6. Obědový salát s hermelínem, brusinkami a grilovaným ananasem 79,-.

1. Fazole na smetaně, vařené vejce, vařený brambor 59,-, 2. Smažený Hermelín plněný vysočinou,opékaný brambor, tatarka 65,-, 3. Lipovská sekaná, vařený brambor, okurek 65,-, 
4. Vepřové přírodní nudličky, sázené vejce, opékaný brambor 69,-, 5. Kuřecí směs po čínsku, šunková rýže 75,-, 6. Obědový salát s tuňákem, vejcem a krutony 79,-, 7. Pikantní masová směs v chlebě 79,-.

1. Špagety pesto s kuřecím masem 59,-, 2. Hovězí po orientálsku, dušená rýže 59,-, 3. Vepřové na smetaně, houskový knedlík 65,-, 4. Smažený kuřecí řízek s česnekem, mačkaný brambor, okurek 75,-, 
5. Vepřový plátek na brusinkách a česneku, opékaný brambor, zelenina 79,-, 6. Italský těstovinový salát s kuřecími kousky 79,-.

1. Hovězí na houbách, dušená rýže 59,-, 2. Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, opékaný brambor 65,-, 3. Vepřové výpečky, bramborová kaše, okurek 65,-, 4. Sládkův guláš, houskový knedlík 75,-, 
5. Pečená kuřecí křidélka, česnekový dip, vařený brambor, zelenina 79,-, 6. Obědový salát se smaženými kuřecími kousky, dresink 79,-.

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 31. 10. do pátku 4. 11., 59 až 79  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

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

Navštivte naši prodejnu:

O možnostech výhodného  nancování na splátky se 
informujte u autorizovaného prodejce Husqvarna. Zpro-
st edkovatel vykonává zprost edkovatelskou innost pro 
spole nost ESSOX, s.r.o., a ostatní v itele.

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Akce platí 
do 31. 10. 2011. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , a proto si vyhrazuje 
právo zm nit design, speci  kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Zima m že být krásná, 
když jste dob e p ipraveni!

HUSQVARNA 236

Výkon 1,4 kW, délka lišty 14" / 35 cm, 

hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

Sou ástí nabídky je tri ko Husqvarna.

Ak ní cena:

4.990 K
B žná cena: 5.990 K   

HUSQVARNA 359

Výkon 2,9 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmot-

nost bez lišty a et zu 5,5 kg.

Sou ástí nabídky jsou náhradní et z, rukavice 

s protipo ezovou ochranou a sekyra v celkové 

hodnot  1.992 K .

Ak ní cena: 

16.990 K
B žná cena: 
18.990 K

HUSQVARNA 450 e-series
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.Sou ástí nabídky je náhradní et z a Gardena Combisystem sada v celkové hodnot  1.179 K .

Ak ní cena: 
11.990 K

B žná cena: 
13.490 K

HUSQVARNA 346XP® 
Výkon 2,7 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5 kg.
Sou ástí nabídky je dvoutaktní olej XP ® (4 litry) a kanystr Combi v celkové hodnot  1.667 K .

Ak ní cena:
16.490 K

B žná cena: 
18.990 K

HUSQVARNA 125BVX

Objem válce 28 cm3, výkon 0,8 kW, hmotnost 

4,35 kg, kapacita foukání vzduchu 12,03 m3 / min.

Sou ástí nabídky jsou chráni e sluchu v hodnot  486 K .

Ak ní cena:

7.990 K
B žná cena: 9.190 K

HUSQVARNA ST 261E
Motor Briggs & Stratton, objem válce 250 cm3, 
ší ka záb ru 61 cm, hmotnost 102 kg.
Sou ástí nabídky jsou d ev ná násada, smeták na 
terasy a smeták na ulici z ady Combisystem Gardena v celkové hodnot  1.095 K .

Cena:
39.990 K

Husqvarna Boskovice, Hálkova 2,
Tel.: 777 064 455, 516 456 297,

www.tlamka.cz

Navštivte naši 
prodejnu

Příští výtisk Zrcadla vyjde v úterý 15. listopadu, bude zdarma 
distribuován do schránek v Blansku a Boskovicích.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce



úterý 1. listopadu 2011 SERVIS / INZERCE8
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 1. listopadu úterý 1. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Čím jste vy, byli jsme i my, čím jsme my, 
budete i vy, povídání s M. Doleželem. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Zrození podzimního stromu, výtvarné 
ak  vity. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Ac  vity 3.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bastardi 2.
Jedovnice v 19 hod. WesternStory.
Šebetov v 19.30 hod. Auta 2.

středa 2. listopadu středa 2. listopadu 
AKCEAKCE

Letovice - Městský klub důchodců Tyršova ve 14 hod.: Odpoledne plné her 
aneb Umíme si ještě hrát?

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Ac  vity 3.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bastardi 2.

čtvrtek 3. listopadučtvrtek 3. listopadu
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Klub mladých důchodců - beseda 
s Ivanem Mar  nkem na téma To by se veterináři stát nemělo.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 17 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Doubravice v 18 hod. Zrození Planety opic.

pátek 4. listopadu pátek 4. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 9 hod.: Burza středních škol. 
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Seznámení s masážemi kojenců a batolat, 
v 10.15 hod.: Vaříme zdravě. 
Blansko - Knihovna v 18.30 hod.: Semaforské inspirace v Blanenském di-
vadle, výstava a radostný večer k osmdesá  nám Jiřího Suchého, účinkují 
členové Blanenského divadla.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19.30 hod: Talk show T. Matonohy a jeho přátel. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Za sušenou vodou, hraje ochotnický sou-
bor TeaTrum Velké Opatovice.
Vranová - Kulturní dům v 19 hod.: Kaviár nebo čočka, hraje Divadelní spolek 
Nahoď Vranová.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 17 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.

Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Jedovnice v 19 hod. Kung Fu Panda 2.
Šebetov v 19.30 hod. Super 8.
Velké Opatovice v 17 hod. Kung Fu Panda 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Skyline.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: Slavnostní koncert k 65. výročí založení 
PS Janáček.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Prodejní výstava akad. malíře Ser-
geje Kuliny - obrazy a plas  ky, vernisáž. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Euroindiáni, vernisáž výstavy. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko-Klepačov - Kulturní dům ve 20 hod.: Halloweenská párty, hraje Trio 
Amethyst. 
Svinošice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje K-Band. 

sobota 5. listopadu sobota 5. listopadu 
AKCEAKCE

Letovice - Sportovní hala ve 14 hod.: Běh okolo přehrady Kře  nky, prezen-
tace od 11 hod, vyhlášení výsledků v 16 hod. 

Svatohubertské slavnosti podruhé
Rodina Mensdorff -Pouilly zve veřejnost na druhý ročník Svatohubertských 
slavnos  , které se odehrají v sobotu 5. listopadu v areálu boskovického 
zámku. Ve 12 hod. je na programu Svatohubertská mše v zámecké kapli, 
ve 13.15 hod. proběhne zahájení s mysliveckými trubači, ve 13.45 hod. vy-
stoupí sokolnická skupina Seiferos, od 14.30 hod. zazní myslivecké písničky 
v podání Benešovské 12-ky, v 15 hod. bude následovat přehlídka plemen 
loveckých psů a program uzavře v 16 hod. losování tomboly. V doprovod-
ném programu bude k vidění výstava loveckých trofejí, skákací hrad a další. 
Po celé odpoledne bude připraveno bohaté občerstvení a budou probíhat 
prohlídky zámku.  (hrr)

Blansko - ZŠ Dvorská v 16.30 hod.: Pochod podzimním lesem. 

DIVADLODIVADLO
Vanovice - Kulturní dům v 18 hod.: Ať žijí duchové, představení v podání 
ochotnického divadla ze Svitávky.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Lví král 3D.
Blansko ve 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice ve 14 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 16.45 hod. Met. opera live in HD: Richard Wagner/Siegfried.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Černá Hora - Zámeček v 15 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Jarmily Loren-
cové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Mar  nská zábava, hraje Medium. 
Pamě  ce - Kulturní dům v 18 hod.: Večer s cimbálovkou, hraje Ječmínek.
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Pohoda. 
Rozseč - Kulturní dům ve 20 hod.: Rozsečské Božkov Rumobraní 2011, hraje 
Metaxa.

neděle 6. listopadu neděle 6. listopadu 
AKCEAKCE

Boskovice - Kostel Všech svatých v 15 hod.: Výsadba stromu v rámci projek-
tu Strom Anežky České.
Jedovnice - Kulturní dům v 15 hod.: Do šedých podzimních dnů s humorem 
aneb Jak lépe přežít podzimní plískanice, představení lidového vypravěče 
Slávka Kubíka a harmonikáře a zpěváka Fanoše z Veřovic.
Kř  ny - Kostel Jména Panny Marie v 10.30 hod.: Svatohubertská mše. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Lví král 3D.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 17 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

pondělí 7. listopadu pondělí 7. listopadu 
AKCEAKCE

Boskovice - Zámecký skleník v 18 hod.: Kudy chodí duše, když spíme?, před-
náška PhDr. Patricie Anzari, CSc.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nákaza.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.

úterý 8. listopadu úterý 8. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Vitamíny a minerály, povídání s Jitkou Po-
kornou. 
Doubravice - Pěkná modrá v 10 hod.: Pletení z pedigu. 
Letovice - Městský klub důchodců Tyršova ve 14 hod.: Prezentace výrobků 
fi rmy Alfachem.

DIVADLODIVADLO
Velké Opatovice - Kino v 9 hod.: Jak Krakonoš Jíru napravil, hraje HP Praha.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nákaza.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Jedovnice v 19 hod. Captain America: První avenger.

středa 9. listopadu středa 9. listopadu 
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům ve 14.15 hod.: Výroční setkání členů Nového sdru-
žení zdravotně pos  žených.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bastardi 2.
Boskovice v 17 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Juha.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Karel Fleischlinger & barokní a ro-
man  cké kytary.

čtvrtek 10. listopadučtvrtek 10. listopadu
DIVADLODIVADLO

Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Honza nebojsa, hraje Divadlo Kuba Hav-
líčkův Brod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bastardi 2.

Boskovice v 17 hod. Arthur a souboj dvou světů.
Boskovice v 19.30 hod. Anonym.
Doubravice v 18 hod. Super 8.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19 hod.: Večer s Petrou Černockou a skupinou 
Pozdní sběr. 

pátek 11. listopadu pátek 11. listopadu 
DIVADLODIVADLO

Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Manželské iluze, divadelní představení, 
hrají Pavel Trávníček, Marta Richterová a David Suchařípa. 
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Ani Krampol není dokonalý, Jiří Krampol 
v otázkách Michala Herzána.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Blansko ve 20 hod. Vyměřený čas.
Boskovice v 17 hod. Arthur a souboj dvou světů.
Boskovice v 19.30 hod. Anonym.
Šebetov v 19.30 hod. Zrození Planety opic.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Barbar Conan.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Koncert v rámci cyklu Hudba na blanenském 
zámku. 

sobota 12. listopadu sobota 12. listopadu 
AKCEAKCE

Martinské hody ve Vískách
Agrocentrum Ohrada ve Vískách zve všechny přátele chutného jídla a dob-
ré pohody na 7. Mar  nské hody. Začínají v sobotu 12. listopadu ve 14.20 
hod. a budou pokračovat až do neděle. V sobotu budou k dispozici specia-
lity šé  uchařů agrocentra, ochutnávka slivovice z poslední sklizně a od 19 
hod. živá hudba. V neděli bude pokračovat nabídka Mar  nských specialit. 
Hlavními lákadly víkendu budou Mar  nské husy, vepřová kolínka na česne-
ku a Mar  nské rohlíčky s mákem.  (hrr)
 
Velké Opatovice - Orlovna v 9 hod.: Turnaj ve stolním tenise, prezentace 
v 8.30 hod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Blansko ve 20 hod. Vyměřený čas.
Boskovice v 17 hod. Arthur a souboj dvou světů.

Boskovice v 19.30 hod. Anonym.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Evangelický kostel v 16 hod.: Mátlův akademický sbor: Kantáty 
Bohuslava Mar  nů.
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Olympic, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Výstava fotografi í Markéty 
Kratochvílové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Mar  nské hody, hraje Pohoda. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Mar  nské hody. 
Novičí - Kulturní dům ve 20 hod.: Poslední leč, hraje ABC Svitavy. 

neděle 13. listopadu neděle 13. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 15 hod.: Posezení u cimbálu s cimbálovou muzi-
kou Grajcar. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Blansko ve 20 hod. Vyměřený čas.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Malý Blesk.
Boskovice v 17 hod. Arthur a souboj dvou světů.
Boskovice v 19.30 hod. Anonym.

pondělí 14. listopadu pondělí 14. listopadu 
AKCEAKCE

Boskovice - Knihovna v 16.30 hod.: Beseda se spisovatelem Pavlem Kosa  -
kem.  Pokračování na str. 16
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Ráječtí fotbalisté inkasovali ve dvou utkáních po sobě hrozivých třináct branek do své sítě

Blansko se v derby s Ráječkem rozešlo smírně
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
O uplynulém víkendu v krajském 
přeboru naplno bodovalo pouze 
Ráječko. To doma porazilo Po-
divín 2:1. V první půli mělo hru 
zcela ve své režii. Do vedení šlo 
ve 29. minutě, kdy Jan Sehnal pro-
měnil pokutový kop po faulu na 
Tenoru. Soupeř se v šatně oklepal 
a převzal otěže utkání. V 64. minu-
tě Martečík po rohu hlavou srov-
nal. V závěru Olympii přálo ště-
stíčko. V posledních okamžicích 
zápasu napřáhl z hranice vápna 
domácí Tenora a rozhodl. „Druhá 
půle, to bylo z naší strany trápení. 
Když ale vezmu zápas jako celek, 
asi byla naše výhra zasloužená,“ 
pokyvoval hlavou trenér Lubomír 
Zapletal. 

Smolné utkání odehrály Bosko-
vice v Rajhradě. Od 7. minuty ved-
ly díky Starovi 0:1. V závěru půle 
musel do sprch hostující Šafařík. 
Rajhrad zabral a Podaný vyrovnal. 
Hosté v 75. minutě odpověděli Ja-
níčkem a sahali po bodech. Krát-
ce na to ale přišla druhá červená, 
uviděl ji Jan Horák.  Rajhrad ve hře 
proti devíti nakonec uspěl. Pět mi-
nut před koncem vyrovnal a šťast-
ný gól Fialy ve čtvrté minutě na-
stavení rozhodl o tom, že Bosko-
vice nakonec odjely s prázdnou.

Blansko potvrdilo roli remízo-
vého krále i v Rousínově. I ten-
tokrát předvádělo svoji typickou 
atraktivní hru. Proti silnému pro-
tivníkovi se ale Aposu nepovedlo 
skórovat a zápas skončil bez bra-
nek. „Dali jsme podle mého regu-
lérní gól, který bohužel rozhodčí 
neuznal, i když jinak pískal velice 
dobře. Opět se potvrdilo, že se nám 

hraje lépe venku. Z Rousínova je 
remíza dobrá, odtud se body určitě 
příliš vozit nebudou,“ zhodnotil 
průběh kouč Michal Kugler. 

V utkání v Kyjově Ráječtí in-
kasovali šest branek. „Výše pro-
hry je značná, myslím ale, že do-
mácí měli velké střelecké štěstí, 
spadlo jim tam, jak se říká, skoro 
vše, co kopli na branku,“ pokrčil 
smutně rameny hostující lodivod 
Jiří Záleský.

Další výsledky: Ivančice – No-
vosedly 0:0, Zbýšov – Vracov 1:4, 
Bzenec – Znojmo 0:1, Kuřim – M. 
Krumlov 1:2.

Hrálo se minulý víkend
Slušná návštěva více než tří set 

diváků viděla v sobotu další der-
by krajského fotbalového přebo-
ru. Ráječko domácí na Kolbence 
zaskočilo soustředěným neustra-
šeným výkonem. Blanenský fa-
vorit si s jeho hrou nevěděl rady 
a ve druhé půli šli dokonce hosté 
díky sólu Jana Sehnala ala Messi 
do vedení. Nutno podotknout, že 
mu pomohla nedůrazná domácí 
obrana. Olympia nečekaně sahala 
po třech bodech. Po ruce Bartoše 
ale srovnal z penalty na koneč-
ných 1:1 Bubeníček. Boskovice 

doma remizovaly bez branek 
s Bzencem. V neděli góly v Rájci 
v zápase s Rousínovem naopak 
padaly. A hned sedm, pohříchu 
všechny do domácí sítě. Výše de-
baklu 0:7 je děsivá.

FK Apos Blansko - SK Olym-
pia Ráječko 1:1 (0:0). Branky: 
66. (PK) Bubeníček - 59. Sehnal J. 
Blansko: Juran - Bubeníček, Mar-
tinec, Šplíchal, Beneš - Janíček, 
Kolář (74. Sedláček) - Doležel, 
Zouhar (85. Pernica), Hájek – Se-
hnal M. Ráječko: Kučera - Ko-
pecký (90. Žilka), Maška, Bartoš, 
Koutný - Starý (85. Badura), Kup-

ský, Sehnal V., Jarůšek (46. Štrajt) 
- Tenora, Sehnal J.

Boskovice - Slovan Bzenec 0:0. 
Diváků: 110. Boskovice: Švéda - 
Müller, Preč, Horák Jakub, Horák 
Jan, Adamec, Martínek, Janíček, 
Václavek, Ošlejšek, Stara. 

Rájec-Jestřebí - Framoz Rousí-
nov 0:7 (0:3). Branky: 10., 32. a 36. 
Sedláček, 57. a 62. Havel, 81. Králí-
ček, 88. Benda. Diváků: 122. 

Další výsledky: Moravský 
Krumlov - Zbýšov 1:0, IE Znojmo 
- Ivančice 2:1, Novosedly – Kyjov 
1:0, Podivín – Kuřim 1:2, Vracov 
– Rajhrad 1:1. 

 1. Vracov 14 10 2 2 39:16 32
 2. Znojmo 14 8 4 2 30:18 28
 3. Rousínov 14 8 1 5 25:17 25
 4. Blansko 14 6 7 1 25:18 25
 5. Novosedly 14 7 3 4 17:17 24
 6. Kyjov 14 7 2 5 23:14 23
 7. Bzenec 14 7 2 5 20:12 23
 8. M. Krumlov 14 6 3 5 16:17 21
 9. Ráječko 14 6 2 6 14:14 20
 10. Rajhrad 14 4 6 4 20:21 18
 11. Boskovice 14 4 6 4 22:26 18
 12. Kuřim 14 4 3 7 24:27 15
 13. Ivančice 14 3 4 7 21:20 13
 14. Podivín 14 3 3 8 24:36 12
 15. Rájec 14 2 3 9 11:31 9
 16. Zbýšov 14 1 1 12 8:35 4 

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - V kraj-
ské hokejové lize se oproti loň-
skému roku role vyměnily. Za-
tímco Blansko přes první letošní 
prohru, kterou zaznamenalo v so-
botu, patří k týmům z horních 
pater tabulky, Boskovice zatím 
tápají. Loňský vítěz tvoří nový 
tým, kterému se zatím výsledko-
vě příliš nedaří.

Uherský Ostroh – SK Miner-
va Boskovice 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Brumov-Bylnice 2:3 (0:1, 0:2, 
2:0), Štěpánek, Jedlička..

Zápas začal útočnou hrou. Gólu 
se jako první dočkali hosté, když 
po Jedličkově zaváhání po brejku 
dorážel puk Novák. Z druhé branky 
se radovali ve 27. minutě ve vlast-
ním oslabení znovu po blanenské 
hrubce, ze třetí ve 34. minutě tak-
též při blanenské přesilovce. Finiš 
Blanska ve třetí třetině přišel pozdě 
a Brumov si odvezl všechny body. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Grewis Plumlov 2:1 s.n. (0:0, 
1:1, 0:0), Chlup 2. 

Boskovičtí hledají loňskou formu

Blansko – Brumov-Bylnice 2:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Brumov-Bylnice 2:3.  Foto Bohumil Hlaváček

RAFK R    3
FC B    2

Poločas: 0:1. Branky: 58. Podaný, 85. Polák, 90. Fiala A. - 7. Stara, 75. 
Janíček. ČK: Šafařík, Horák Jan (oba Boskovice). Boskovice: Klimeš – 
Müller, Martínek, Vykoukal, Horák Jak.. – Šafařík, Horák Jan – Stara, Preč, 
Adamec – Janíček. Diváků: 150.

F  R   0
FK A  B    0

Blansko: Bednář - Bubeníček (57. Šíp), Martinec, Šplíchal, Hájek - Ko-
lář (79. Sedláček), Zouhal, Doležel, Kugler (65. Janíček), Beneš – Sehnal. 
Diváků: 120.

FC K  1919   6
MKZ R -J   2

Poločas: 3:0. Branky: 28. Kučera, 41. Rezek, 44. (PK) Horňák, 71. Va-
cula, 74. vlastní Macík, 80. Hesek - 65. Opletal, 82. Kovář. Rájec: Klíma - 
Keller, Macík, Palkaninec, Straka - Kovář, Opletal, Sedlák, Macháček (60. 
Hrůza), Navrátil (71. Geschwanter) – Ostrý. Diváků: 150.

SK O  R   2
S  P    1

Poločas: 1:0. Branky: 29. (PK) Sehnal J., 89. Tenora - 64. Martečík. Rá-
ječko: Kučera - Badura, Maška, Bartoš, Koutný - Sehnal J., Tenora, Kup-
ský, Starý (67. Štrajt) - Jarůšek, Neděla (85. Žilka). Diváků: 160.FK Apos Blansko - SK Olympia Ráječko 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekFK Apos Blansko - SK Olympia Ráječko 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Domácí diváci se úvodní bran-
ky dočkali až ve 32. min. Mi-
nerva hrála přesilovou hru, po 
Provazníkově střele od modré se 
puk odrazil od betonu hostujícího 
brankáře a Milan Chlup ho poho-
tově ze vzduchu sklepl do brány. 
Uplynulo sotva půl minuty a bylo 
srovnáno. Když o vítězi utkání 
nerozhodlo ani šedesát minut, 
na řadu přišly samostatné nájez-
dy. O dva body pro domácí tým 
se zasloužil ve třetí sérii přesnou 
střelou Chlup. 

HC Uničov – HK Blansko 
Dynamiters 2:3 (0:0, 1:1, 1:2), 
Grünwald, Jedlička, Tesař.

Hosté přivezli zvenku všechny 
tři body. Po bezbrankové první 
třetině šli do vedení Uničovští. Na 
Grünwaldovo vyrovnání v úvodu 
poslední dvacetiminutovky do-
kázali ještě odpovědět Andělem, 
ale pak přišly chvíle blanenských 
zkušených matadorů. Ve 43. mi-
nutě vyrovnal bek Dan Jedlička, 
aby rozhodující zásah zazname-
nal v 54. minutě navrátilec Pavel 

Tesař po kombinaci s Jedličkou 
a Hrůzou. 

HC Moravské Budějovice – 
SK Minerva Boskovice 6:4 (3:1, 
2:1, 1:2), Šedý 3, Harmim. 

Na ledě vedoucího týmu soutěže 
sehráli Boskovičtí kvalitní utkání. 
Ani hattrick Šedého jim však k bo-
dům nepomohl. Alespoň malou 
náplastí tak mohou být pochvalná 
slova domácího trenéra Rudolfa 
Cakla. „Postavení v tabulce neod-
povídalo kvalitě soupeře, o čemž 
jsme se, myslím, přesvědčili 
a v utkání jsme se docela natrápili. 
Boskovice měly sice horší rozjezd 
do sezony, ale postupně mužstvo 
za pochodu doplňují a podle mě 
půjdou hodně nahoru,“ složil hos-
tům poklonu Cakl. 
  1.  M. Budějovice  5  4  0  1  0  40:16  13 
  2.  Plumlov  5  3  1  1  0  23:13  12 
  3.  Brumov  5  4  0  0  1  16:11  12 
  4.  Blansko  5  3  0  1  1  18:15  10 
  5.  Kroměříž  5  3  0  0  2  22:22  9 
  6.  Uh. Ostroh  5  2  1  0  2  14:12  8 
  7.  Uničov  5  2  0  0  3  19:15  6 
  8.  Warrior Brno  5  2  0  0  3  19:21  6 
  9.  Velká Bíteš  5  2  0  0  3  18:21  6 
  10.  Uh. Brod  5  2  0  0  3  14:22  6 
  11.  Boskovice  5  0  1  0  4  8:20  2 
  12.  V. Meziříčí  5  0  0  0  5  14:37  0

Úspěch. Hned s pě   umístěními na stupních vítězů se vrá  la z krajského přeboru základních a středních škol v přespolním běhu z Hodonína výprava okresu Blansko. Vítězný pohár přivezly starší dorostenky z Gymnázia 
Boskovice, jejich mladší spolužačky byly druhé. Tře   místa vybojovali chlapci ze SPŠ Jedovnice, SOŠ a SOU Boskovice a ZŠ Salmova. Foto Bohumil Hlaváček * Běh. Vítězem atle  ckého závodu Hořická rokle se stal letos Aleš 
Palko z Biatlonu Říčany, Vojtěch Grün z Okrouhlé byl tře  . Na startu nechyběla mládež. Foto Michal Král

Svitávka - Letos budou svitávečtí Radim Hasoň a Jiří Hrdlička jen ná-
hradníky pro MS v kolové. Rozhodlo se o tom na mistrovství republiky 
v sálové cyklistice, kde si vítězné trikoty oblékli jejich největší rivalové 
Pavel Šmíd a Petr Skoták z Favoritu Brno. Ti na fi nálovém turnaji, kam 
se probojovali nejlepší čtyři dvojice z extraligy, nejprve porazili 11:1 
a 7:4 Pavla Loskota s Radimem Lepkou ze Svitávky, Hrdlička s Haso-
něm plzeňský pár Kydlíček, Štěrba 7:4 a 6:2. Ve fi nále vyhrál v prvním 
utkání utkání Favorit 6:2. Ve druhém Svitávka vedla ještě krátce před 
koncem o tři branky, Šmíd se Skotákem ale v posledních sekundách vy-
rovnali na 6:6 a radovali se z prvenství a zisku práva startu na šampioná-
tu v japonské Kagošimě.

Dařilo se omladině. Jedenáct týmů se v sobotu zúčastnilo mezinárod-
ního turnaje v Přerově, kde se bojovalo o body o účast na ME v kolové. 
Filip Zahálka s Markem Topolářem hájící barvy SC Svitávka 1, nedali 
ostatním dorostencům žádnou šanci a s přehledem převálcovali všechny 
ostatní soupeře. I druhé místo patřilo Svitávce, když Hrdlička se Staň-
kem hájící barvy MO Svitávka podlehli jen vítězům.  (bh)

Hasoň s Hrdličkou na MS nejedou

Nejlepší dorostenci.  Foto archivNejlepší dorostenci.  Foto archiv



Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko, Zbraslavec - Repub-
likové a krajské soutěže ve stol-
ním tenisu již běží naplno.

1. liga ženy: Slovan Bohnice – 
TJ ČKD Blansko 8:2, Jirůšková, 
Ševčíková 1. TTC Litoměřice B – 
TJ ČKD Blansko 4:6, Jirůšková, 
Ševčíková 3. 

Jedno vítězství a jednu porážku 
vezou ze středních Čech blanen-
ská děvčata. V sobotu nestačila na 
Slovan Bohnice, v neděli vydřela 
nejtěsnější výhru v Litoměřicích.

2. liga ženy: TJ ČKD Blan-
sko B – SKST Dubňany B 5:5, 
Trávníčková 3, Slezáková 2. TJ 
ČKD Blansko B - Sokol Čejč A 
4:6., Trávníčková 3, Slezáková 1. 

První bod za remízu s rezer-
vou Dubňan vybojoval B tým žen 
v druhé lize. Ve druhém utkání 
bohužel nestačil na Sokol Čejč. 
Oporou týmu byla Karla Tráv-
níčková, která vyhrála všech šest 
svých utkání. Naopak smolařkou 
víkendu byla Lenka Hrouzová, 
která tři utkání prohrála nejtěs-
nějším poměrem 2:3.

2. liga muži: Jiskra Holice – TJ 
ČKD Blansko 10:8, Dudík 3,5, 
Kvíčala 2,5, Čák 1,5, Přikryl A. 
0,5. US Steinerová Choceň – TJ 
ČKD Blansko 10:7, Dudík 4,5, 
Přikryl A. 1,5, Kvíčala 1. 

Porážka v Holicích velmi mrzí. 
Hosté totiž vedli 6:2 a 8:3, do-
mácí ale šňůrou sedmi vítězství 
utkání otočili. Přitom Blansku 
perfektně vyšel začátek, vyhrálo 
obě čtyřhry a junior Kvíčala obě 
svoje úvodní dvouhry. Bohužel 
se příliš nedařilo Přikrylovi, který 
ve dvouhře nedokázal zvítězit ani 
jednou. V neděli pak Blansko na-
stoupilo v repríze loňského fi nále 
3. ligy v Chocni. Bohužel jediný, 
kdo dokázal se soupeřem držet 
krok, byl Luboš Dudík. 

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – Průkopník Brno 10:3, Miku-
la, Voráč 3,5, Kvíčala J. 2, Pro-
cházka 1. TJ ČKD Blansko B – 
SK Slatina 10:3, Mikula, Chajda 
3,5 Kvíčala J. 2,5 Voráč 0,5. 

První utkání se rozhodlo hned 
na začátku, kdy za nerozhodného 
stavu po čtyřhrách dokázal Voráč 
porazit loni nejlepšího hráče divi-
ze Adámka a Procházka dvojku 
hostí Seďu, proti kterému odvrá-
til za stavu 5:10 v pátém setu pět 
mečbolů. Obě vyhrané čtyřhry 
a bezchybný výkon všech hráčů, 
to byl recept na hosty ze Slatiny. 
Skvěle zahráli především Kvíčala 
a Chajda, kteří svojí bojovností 
a nesmírnou touhou po vítězství 
strhli ke skvělému výkonu celý 
tým.

KS II: Zbraslavec – Nové Brá-
nice 10:4, Křepela R. 3, Bezděk 

2,5, Krása st. 2,5, Cetkovský, 
Krása ml. 1. Zbraslavec – Silův-
ky 9:9, Křepela R. 4, Křepela L., 
Bezděk 2, Cetkovský 1. 

První utkání Zbraslavce se od 
začátku vyvíjelo podle předpokla-
dů. Z úvodních šesti zápasů hosté 
vyhráli pouze jednu čtyřhru. Ve 
zbylém průběhu prvního utkání si 
domácí mohli dovolit i poněkud 
lehkovážnější přístup a hosté si 
proto připsali zisk několika bodů. 

Druhé utkání proti lídrovi ta-
bulky bylo podle očekávání zcela 
odlišné. Úvodní čtyřhry zvládli 
lépe hosté a s následnou jednou 
vyhranou dvouhrou se ujali vedení 

0:3, domácí však hned vzápětí tře-
mi výhrami vyrovnali. Oba celky 
předváděli kvalitní hru a utkání 
tak v závěru gradovalo. Domácí se 
díky bojovnosti Luboše Křepely 
ujali vedení 8:6. Hosté ale třemi 
výhrami v řadě ještě jednou stav 
otočili. V posledním zápase zařídil 
vyrovnání ve výborné formě hrají-
cí Radim Křepela, který nezaváhal 
ani v posledním ze svých sedmi 
zápasů.

Holásky – TJ ČKD Blansko C 
10:6, Kutil L. 3,5, Kutil Š. 2,5. 
MS Brno D – TJ ČKD Blansko C 
10:3, Procházka, Kutil L., Hrou-
zová 1. Podrobnosti nedodány. 
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Derby v Jedovnicích: Remíza

K   
Úřední začátek muži 14.00, dorost 11.45 (pokud není uvedeno jinak).

Sobota 5. listopadu
Krajský přebor: Boskovice – IE Znojmo. Blansko – Kyjov (13.30).
I.A třída: Bosonohy – Bořitov.
II. třída: Rudice – Olešnice.
III. třída: Ostrov – Kotvrdovice. Kunštát B – Ráječko B. 
IV. třída: Vilémovice B – Bukovina. Doubravice B – Lomnice. 
KP dorost: Bystrc – Boskovice (10.00, 12.45).
I. třída dorost: Řečkovice – Lipovec. 

Neděle 6. listopadu
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Ivančice. Moravský Krumlov – Ráječko.
I.B třída: Černá Hora – Lipovec. Kunštát – FKD.
II. třída: Boskovice B – Jedovnice. Drnovice – Doubravice. Vysočany – 
Skalice. Šošůvka – Sloup. Letovice – Blansko B. Olomučany – Kořenec. 
III. třída: Lipůvka – V. Opatovice. Vilémovice – Knínice. Vranová – Bořitov 
B. Benešov – Vavřinec. Vísky – Lysice. 
IV. třída: Adamov – Jedovnice B. Olomučany B – Rozstání (11.00). Lažany 
– Lažánky. Cetkovice – Svitávka. Voděrady – Kořenec B (10.00, v Kořenci). 
Valchov – Skalice B. 
Divize dorost: Blansko – Humpolec (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Medlánky. Kunštát – Rousínov.
II. třída dorost: Kotvrdovice – Jedovnice (10.30). Skalice – Adamov (10.30). 
Lipůvka – Sloup (11.30). Č. Hora – Ráječko. Cetkovice – V. Opatovice. Vo-
děrady – Vísky (ve Vískách). Letovice – Svitávka. Drnovice – Olešnice. 

Úřední začátek muži 13.30, dorost 11.15 (pokud není uvedeno jinak).
Sobota 12. listopadu

Krajský přebor: Kuřim – Boskovice. Blansko – IE Znojmo.
I.A třída: Šaratice – Bořitov.
II. třída: Olomučany – Olešnice. Rudice – Blansko B. Drnovice – Bosko-
vice B. 
III. třída: Kunštát B – Vavřinec. Vranová – Kotvrdovice. Ostrov – Knínice. 
Vilémovice – Lipůvka (14.00). 
IV. třída: Jedovnice B – Lažany. 
KP dorost: Kuřim – Boskovice (9.00, 11.15).
II. třída dorost: Ráječko – Lipůvka (13.30). Adamov – Kotvrdo-
vice (10.00).

Neděle 13. listopadu 
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Novosedly. Zbýšov – Ráječko.
I.B třída: Kunštát – Lipovec. Černá Hora – Bohdalice.
II. třída: Jedovnice – Kořenec. Letovice – Sloup. Šošůvka – Skalice. Vyso-
čany – Doubravice. 
III. třída: V. Opatovice – Lysice. Vísky – Ráječko B. Benešov – Bořitov B. 
IV. třída: Lažánky – Vilémovice B. Bukovina – Olomučany B (v Buko-
vince). Rozstání – Adamov. Svitávka – Doubravice B. Lomnice – Valchov. 
Skalice B – Voděrady (10.00). Kořenec B – Cetkovice (10.00). 
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – MCV Brno. Kunštát – Lipovec.
II. třída dorost: Jedovnice - Č. Hora. Sloup – Skalice. V. Opatovice – Drno-
vice. Olešnice – Letovice (13.30). Svitávka – Voděrady. Vísky – Cetkovice.
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I.B třída: Bez bodů pro týmy z našeho regionu

I.A 
Bořitovští drží svůj prapor 

při premiéře v I.A třídě nadále vel-
mi statečně. Minulý víkend pře-
kvapili v tuto dobu vedoucí tým 
Vojkovic na jeho půdě a uzmuli 
mu všechny tři body po výhře 1:2. 
Tuto neděli doma remizovali se 
Šlapanicemi.

Sokol Bořitov – SK Šlapanice 
2:2 (1:2), Šmerda, Bezděk. Bo-
řitov: Vaňura – Feifer, Mareček, 
Jelínek, Kolínek – Vavřík, Knies, 
Šmerda, Vlk – Šeliga, Bezděk. 

Již v 5. minutě zkušený Šmerda 
nakopával míč při standardce ostře 
z boku do vápna hostí a ten bez 
teče skončil ve šlapanické svatyni. 
Hosté srovnali z penalty po faulu 
Vaňury a po další výstavní střele 

šli do vedení. Ve druhé půli srov-
nal hlavou kanonýr Bezděk. 

Další výsledky: Slovan – Miku-
lov 3:1, Jevišovice – Šaratice 0:4, 
Čebín – Líšeň B 1:3, Hrušovany – 
Bosonohy 3:3, Dobšice – Vojkovice 
2:2, Miroslav – Slavkov 0:1.  (bh) 
 1. Šaratice 12 6 4 2 29:14 22
 2. Bosonohy 12 6 4 2 29:23 22
 3. Vojkovice 12 6 3 3 22:14 21
 4. Dobšice 12 5 5 2 32:21 20
 5. Líšeň B 12 6 2 4 25:21 20
 6. Slavkov 12 6 1 5 26:22 19
 7. Bořitov 12 4 5 3 26:25 17
 8. Šlapanice 12 4 4 4 20:17 16
 9. Slovan 12 3 5 4 24:26 14
 10. Miroslav 12 4 2 6 14:18 14
 11. Jevišovice 12 4 2 6 15:21 14
 12. Hrušovany 12 4 1 7 21:31 13
 13. Čebín 12 3 3 6 12:19 12
 14. Mikulov 12 2 1 9 11:34 7

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Z  
Zdravím všechny poctivé fandy, příznivce fotbalu. Jsem dlouholetý 

rozhodčí, vždy jsem se snažil řádně plnit svoje povinnosti. Hodně jsem už 
toho prožil, ale to, co se mi teď na podzim přihodilo pod nynější komisí 
rozhodčích, nemohu jen tak přejít, protože cítím velkou křivdu. Těžko ale 
něco proti tomu udělám. 

Jedná se o tuto věc. Řídím se delegacemi na utkání zveřejněnými 
v Týdnu u nás. Nemám ve zvyku se omlouvat a vždy jsem delegace plnil. 
Jinak jsem dostupný na mobilu. Bohužel jsem však měl poruchu, na což 
mám doklad od opravy. Dotyčný volající mne neslyšel. Nemohl jsem tedy 
nic vědět o dodatečné změně v delegacích. 

Komise mne potrestala, nic si vysvětlit nenechala a hrubě mně tak 
uškodila. Nevím, jestli takové jednání použila jen proti mně. Kdybych byl 
vinen, uznám to. V tomto případě se však cítím poškozen a prosím o ná-
pravu ze strany komise. Rozhodčích moc není, rád bych ještě pomohl, 
pokud bych mohl. Jaroslav Stloukal, Vavřinec

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - 
Hned tři domácí výhry 5:1, naopak 
Doubravice na svém hřišti pětkrát 
inkasovala. Jedovnice se protrápi-
ly k remíze s rivalem z Olomučan, 
Sloup byl rád za těsnou výhru. To 
je bilance nedělního kola okresní-
ho přeboru.

Jedovnice – Olomučany 1:1 
(0:1), Kunc – Štrajt. 

Domácí neproměnili jasnou 
šanci ve 12. minutě a soupeř do-
stal křídla. Jeho převahu přetavil 
ale jen v jednu vstřelenou branku 
Štrajt ve 44. minutě. Olomučany 
byly lepší i po změně stran, v 72. 
minutě ale Kunc vyrovnal. Jedov-
nice pak zatlačily, na skóre se však 
již nic nezměnilo.

Kořenec – Rudice 5:1 (3:1), 
Novotný A., Pukl 2, Kuda – Čech-
man, ČK: Kyzlink (R). 

Zápas byl rozhodnut záhy. Hned 
v úvodu přišla po faulu hostující-
ho gólmana penalta a krátce nato 
se situace opakovala. Pro Rudici 
však smolně v tom, že oba poku-
tové kopy znamenaly branky v je-
jich síti a po dvou žlutých kartách 
i vyloučení strážce její svatyně. 
Do ní musel naskočit patnáctile-
tý Matuška a přestože se v ostré 
premiéře mezi dospělými neměl 
za co stydět, Kořenec již výhru 
nepustil. 

Olešnice – Letovice 5:1 (0:0), 
Boček 3, Kubíček 2 – Tesař. 

Do letovické sestavy zdecimo-
vané zraněními a nemocemi mu-
seli naskočit dorostenci. Ti dlouho 

statečně drželi prapor svého muž-
stva. V 51. minutě ale poprvé in-
kasovali a Olešničtí se rozstříleli. 
Čestný úspěch hostí zaznamenal 
až v posledních okamžicích utkání 
Tesař. 

Blansko B – Šošůvka 5:1 (4:0), 
Majer 2, Pokorný, Juránek, Matuš-
ka – Doležel.

Hned od začátku bylo jasné, kdo 
je na hřišti pánem. Na náhradním 
hřišti v Údolní ulici padaly krás-
né branky. Série vítězných utkání 
Blanska se protáhla již na sedm. 
Šošůvka dala svůj gól až za stavu 
5:0 a byla ráda, že neinkasovala 
vyšší příděl. 

Sloup – Vysočany 2:1 (2:0), Pe-
tržel 2 – vlastní, ČK: Beneš (V). 

Po první půli se zdálo, že zápas 
bude jasnou záležitostí pro domácí 
tým. Petržel dal vedoucí gól hned 
v 7. minutě, pak zachraňoval po 

Mikuláškově sólu Trubák. Střelec 
první branky zvýšil v 32. minutě 
na 0:2. V 67. minutě po skrumá-
ži ale dali Vysočanští s přispěním 
domácích kontaktní gól a ožili. 
Sloupští pak byli spokojeni za hu-
benou výhru.

Skalice – Drnovice 1:1 (1:0), 
Bílek – Haničinec. 

V první půli, která měla slabší 
úroveň, se dostala Skalice do ve-
dení z ojedinělé standardní situace. 
Ve druhé byli lepší hosté. S chutí 
hrající kanonýr Crhák, kterému se 
v den utkání ráno narodila dcera, 
sklepl Haničincovi a bylo to 1:1. 
Nebylo mu ale dopřáno se radovat 
z vítězství svého celku, když v dal-
ších šancích jich úspěšný nebyl.

Doubravice – Boskovice B 0:5 
(0:1), Zoubek P. 2, Kopecký Š., 
Bárta, Fojt, ČK: Sáňka J. ml. (D).

Výsledné skóre utkání je pro 

domácí tým velice kruté, zápas 
byl daleko vyrovnanější než napo-
vídá výsledek. Doubravičtí nevy-
užili několik šancí a pak je srazila 
udělená červená karta ve 30. mi-
nutě. Přesto do půlky inkasovali 
jen jednou. Po návratu z kabin ale 
při snaze zvrátit stav hráli až příliš 
otevřeně a Boskovičtí nemilosrd-
ně trestali.

Hrálo se minulý víkend
Dvakrát se z plného bodového 

zisku radovali hosté, Olešničtí 
v Šošůvce a blanenské béčko ve 
Vysočanech. Sloup v Drnovicích 
bral jen bod za remízu. Jedovnice 
nestačily na Doubravici. 

Výsledky: Doubravice – Jedov-
nice 2:0 (2:0), Daněk Jan, Vach 
Miloš. Boskovice B – Skalice 6:0 
(2:0), Bárta V., Zoubek P. 2, Fojt, 
vlastní. Drnovice – Sloup 4:4 (4:2), 
Haničinec 2, Crhák, Setnička Jan 
– Kleveta, Zouhar, Trefi l, Petržel. 
Vysočany – Blansko B 0:1 (0:1), 
Pokorný Martin. Šošůvka – Oleš-
nice 1:3 (0:2), Bezděk – Kubíček 
2, Daniel. Letovice – Kořenec 1:0 
(0:0), Stőhr Petr. Rudice – Olomu-
čany 1:1 (0:1), Čechman – Pokoj.
  1.  Sloup  12  8  2  2  35:14  26 
  2.  Blansko B  12  8  1  3  31:14  25 
  3.  Jedovnice  12  6  4  2  27:17  22 
  4.  Doubravice  12  7  0  5  18:17  21 
  5.  Boskovice B  12  6  2  4  31:21  20 
  6.  Olešnice  12  5  5  2  26:19  20
  7.  Olomučany  12  5  4  3  16:19  19 
  8.  Vysočany  12  4  2  6  20:15  14 
  9.  Šošůvka  12  4  2  6  26:34  14 
  10.  Rudice  12  3  5  4  16:27  14 
  11.  Kořenec  12  3  4  5  14:19  13 
  12.  Drnovice  12  2  4  6  21:32  10 
  13.  Letovice  12  2  2  8  17:30  8
  14.  Skalice  12  1  3  8  12:32  6

Blansko B – Šošůvka 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Šošůvka 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Čer-
ný víkend v I.B třídě. Načal ho 
Kunštát v sobotu a po dopolední 
nedělní prohře Černé Hory v Drno-
vicích ho dokončil doma Lipovec.

Kohoutovice – Kunštát 2:1 
(1:0), Boček. Kunštát: Loukota I. 
– Loukota O., Horák, Hruška, Mi-
hola – Zámek (77. Hnilička), Král, 
Boček, Truhlář – Šmerda (70. No-
votný), Španěl.

Hosté měli smůlu, zápas byl 
zralý na remízu. V první půli do-
stali nešťastný gól do šatny po 
nedorozumění gólmana s obránci. 
Po změně stran chtěli vyrovnat, 
ale při otevření hry inkasovali po-

druhé v 71. minutě. Hned po pěti 
minutách sice snížil Boček, avšak 
přes setrvalý tlak Kunštátu se již 
skóre nezměnilo.

FK Drnovice – Černá Hora 
2:1 (0:1), Čepa. Černá Hora: Mok-
rý – Kapoun, Měcháček, Štrof (74. 
Luksch), Tatíček – Širůček, Jonáš 
(70. Jelínek), Čepa, Čech – Mazal, 
Honsnejman. 

Hosté šli do vedení v 17. mi-
nutě. Po vyšachování obrany při-
hrával na branku Čepovi Mazal. 
Když jasnou tutovku v první půli 
neproměnil Honsnejman a ve dru-
hé přišly vniveč tři další šance 
hostí, následoval zákonitý trest. 

V 74. minutě bylo vyrovnáno 
a krátce před koncem Drnovičtí 
dali vítězný gól.

Lipovec – Rousínov B 0:1 
(0:1). Lipovec: Pernica – Zouhar 
V., Sedlák J., Marušák (55. He-
bert), Vágner – Horáček L., Ma-
tuška, Sedlák M., Kunc – Zouhar 
M., Horáček R.

Lipovec zahájil tlakem, ale pak 
přišel brejk hostí a rozhodující 
branka celého utkání. Zápas byl na-
dále vyrovnaný, domácí se v něm 
dostali do více šancí, z žádné ale 
nedokázali dosáhnout na vyrovná-
vací gól. Lipovečtí se tak propadli 
opět ke dnu tabulky. 

Další výsledky: Medlánky – 
Ivanovice 1:0, Ochoz – Svratka 
4:0, Veverská Bítýška – Tišnov 
2:3, Bohdalice – Švábenice 3:3. 
 (bh)
  1.  Bohdalice  12  8  3  1  38:24  27
  2.  Kohoutovice  12  8  1  3  31:18  25
  3.  Kunštát  12  7  2  3  25:15  23
  4.  Tišnov  12  7  2  3  20:16  23
  5.  Medlánky  12  5  4  3  23:18  19
  6.  Ivanovice  12  5  2  5  23:23  17
  7.  Černá Hora  12  5  1  6  20:20  16
  8.  Ochoz  12  4  3  5  19:19  15
  9.  Rousínov B  12  4  2  6  12:16  14
  10.  Švábenice  12  3  4  5  25:19  13
  11.  Drnovice  12  3  3  6  14:27  12
  12.  Svratka  12  4  0  8  16:32  12
  13.  Lipovec  12  3  2  7  23:28  11
  14.  V. Bítýška  12  3  1  8  19:33  10 

Zbraslavci se v krajské soutěži daří

Zbraslavec – Silůvky 9:9.  Foto Radim KřepelaZbraslavec – Silůvky 9:9.  Foto Radim Křepela



Burza středních škol v regionu

Projekt se snaží přiblížit 
technické a řemeslné obory

Boskovická škola André Ci-
troëna se jako jediná v našem 
regionu zapojila do projektu 
Moje volba – moje budoucnost. 
Jeho cílem je přiblížit žákům 
vycházejícím ze základních 
škol technické a řemeslné obo-
ry. V rámci vyučování se zú-
častňují specializovaných be-
sed s odborníky přímo z praxe 
i exkurzí do firem a také oboro-
vých dnů, při nichž si sami vy-
zkoušejí prakticky daný obor. 
Důraz je kladen na představení 
výrobních procesů co nejvíce 
zblízka. Snahou je ukázat nejen 
moderní, ale také starší provozy, 
aby žáci mohli srovnávat vývoj 
v daných oblastech, ukázat jim 
i zákulisí firmy – tedy školící 
místnosti, jídelny, šatny. Měli 
by poznat také administrativní 
prostory. Exkurze by měla být 
vedena především odborníkem, 
který bude mít přehled nejen 
o výrobních procesech, ale také 
o postavení zaměstnanců ve 
firmě, budoucnosti firmy, znát 
požadavky kladené na zaměst-
nance a další.

SOŠ a SOU André Citroëna 
v Boskovicích se stala v rámci 
projektu jedinou školou v regi-

onu, která funguje jako takzva-
né poradenské pracoviště pro 
výběr povolání a spolupracuje 
s vybranými základními škola-
mi Jihomoravského kraje. 

Jakýmsi vyvrcholením pak 
byly oborové dny, kdy se žáci 

prakticky seznámili s řemeslem 
a konkrétní profesí. Jeden tako-
vý se odehrál i na boskovické 
škole André Citroëna. Zúčastnili 
se ho žáci několika škol z celé-
ho kraje – mimo jiné z Břeclavi 
a Hodonína.

VOŠ ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola mají co nabídnout

„Škola díky 
tomu, že není 
monotématická, 
je schopna regi-
onu nabídnout 
pestrou škálu 
vzdělání. Poté, 
co za čtyři roky 
skončí oděvnic-

tví a zemědělské obory, se základ-
ním nosným prvkem stává veteri-
na, protože jsou v Jihomoravském 
kraji jen tři. Vedle toho jsou důle-
žité také informační technologie. 
Velký zájem je o hotelnictví a tu-
rismus, kde je kladen důraz na pra-
xi. Zvedá se i poptávka po našem 
jediném učebním oboru – číšník. 
Loni jsme přijali osmnáct učňů, 
letos šestadvacet a v současné 
době před podáváním přihlášek se 
o obor zajímá řada rodičů. Stejně 
tak roste zájem o vyšší odbornou 
školu. A co je pozitivní, i na tom-
to stupni vzdělání si studenti váží 
toho, že mohou studovat a jejich 
odchody jsou minimální,“ uvedl.

Bývalá Národohospodářská 
škola nabízí hned několik oborů 
střední školy - Informatika v eko-
nomice, Obchodní akademie, Ho-
telnictví a turizmus, Veterinární 
prevence, Agropodnikání a Ku-
chař číšník. Mimo to mohou zá-
jemci studovat na vyšší odborné 
škole obory Podnikání a mana-
gement a Diplomovaná všeobec-
ná sestra. Na škole probíhá také 
bakalářské studium v oborech 
Finance a Management obchodní 
činnosti.

Pokud se žáci ptají, proč by se 
měli zajímat právě o  VOŠ ekono-
mickou a zdravotnickou a Střed-
ní školu v Boskovicích, tady je 
několik důvodů. „Škola nabízí 
dlouholetou tradici, kvalifikovaný 
a zkušený pedagogický sbor, vel-
mi dobré materiální vybavení pro 
výuku, klidné a vlídné prostředí 
školy, dobré autobusové a vlako-
vé spojení, dobrou uplatnitelnost 

na trhu práce, úzkou spolupráci 
s firmami v regionu pokračování 
ve studiu na nástavbovém a vyš-
ším odborném studiu a další,“ vy-
počítal Pavel Vlach

Kromě toho mají studenti 
k dispozici informační centrum 
s knihovnou a celodenní práci 
s výpočetní technikou a interne-
tem, vlastní e-mailovou adresu, 
ubytování v domově mládeže 
a celodenní stravování, sportovní 
a kulturní vyžití, možnost účasti 
na zahraničních akcích nebo se 

Širokou nabídku oborů si pro studenty připravila Vyšší od-
borná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola v Bos-
kovicích. S pestrostí je spokojen také ředitel školy Pavel Vlach.

Organizace školního roku 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začalo ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 

31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 29. června 2012. 

Podzimní prázdniny připadly na y středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 

2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.

Jarní prázdniny vy délce jednoho týdne jsou v okresech Blansko, Brno-venkov, Vyškov, 
Prostějov stanoveny od 6. 2. do 12. 2. 2012, v okrese Svitavy od 12. 3. do 18. 3. 2012

a v okrese Žďár nad Sázavou od 27. 2. do 4. 3. 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.

Hlavní prázdniny budou trvat y od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

zapojit do různých soutěží a pře-
hlídek.

Lepší obrázek si možní zájem-
ci o studium mohou udělat přímo 
na místě v rámci pořádaných dnů 
otevřených dveří. Ten první se 
odehraje už v pátek 11. listopadu 
v době od 8 do 16 hodin. Pro žáky 
a jejich rodiče je připravena pro-
hlídka školy a všechny potřebné 
informace o možnostech studia. 
Současně bude probíhat zajímavý 
doprovodný program. Po celý den 
budou také k dispozici žáci i uči-
telé školy, kteří ochotně zodpoví 
veškeré dotazy. Další dny otevře-
ných dveří budou probíhat 2. pro-
since a 6. ledna 2012.

Rozhodnutí
na celý život

SOŠ a SOU Blansko
škola moderních technologií

Nabídka vzdělání od 1.9.2012
Možnost případného přechodu mezi 4-letými a 3-letými obory umožní každému žáku 
získat doklad o středním vzdělání a úspěšný rozvoj podle jeho schopností

4 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
26-41-L/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
- splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.
23-45-L/01 PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 
- rozšířená výuka programování CNC strojů pomocí PC
Žákům maturitních oborů umožníme zapůjčení vhodných notebooků po dobu studia.

3 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
26-51-H/01 ELEKTROMECHANIK 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - stipendium až 12.000,- Kč
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
- svářečský průkaz zdarma v hodnotě až 12 000,- Kč
- stipendium až 12 000,- Kč
65- 51- H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

 NÁSTAVBOVÁ STUDIA
Pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, strojírenských a gastronomických
Moderní technologie v SOŠ a SOU Blansko jsou podpořeny z fondů EU v celkové výši 62 mil. Kč.

Dny otevřených dveří
pátek    4. 11. 2011    8.00 - 15.00 hod. sobota 17. 12. 2011   8.00 - 12.00 hod
středa 23. 11. 2011 12.00 - 17.00 hod. středa  18.   1. 2012 12.00 - 17.00 hod.
Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením – cena 1  000,- Kč/měsíc 
Přihlášky ke studiu a virtuální prohlídka školy na www.sosblansko.cz, 

adresa: Blansko, Bezručova 33
Kontakt: Jitka Blažková, tel. 516 419 621, mobil: 606 200 883 

e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz
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Střední�odborná�škola�a�Střední�odborné�učiliště�
Masarykova�škola�práce

Tyršova 500, 679 61 Letovice
Tel.: 516 474 878, Fax: 516 474 879, e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz

Nabízíme�pro�školní�rok�2012/2013�vzdělávání�v�těchto�oborech:

1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
• 36-47-M/01 Stavebnictví 
• 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

2. Tříleté obory s výučním listem 
• 33-56-H/01 Truhlář(ka)
• 36-67-H/01 Zedník

3. Dvouleté denní nástavbové studium (určeno absolventům 3-letých oborů)
• 64-41-L / 51 Podnikání 

Srdečně Vás zveme na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v termínech:
14. 11. (8.00-13.00), 26. 11. (9.00-13.00), 8. 12. (8.00-16.00) 2011, 19. 1. 2012 (8.00-16.00) 

Přihlášky do všech uvedených oborů – do 15.3.2012
Podrobnější informace získáte na adrese: http://www.stredni-skola.cz

POZOR�-�NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
K�1.�7.�2012�dochází�ke�sloučení�

Střední�uměleckoprůmyslové�a�technické�školy�Velké�Opatovice
s�naší�školou,�výuka�všech�oborů�bude�od�1.�9.�2012�probíhat�v�Letovicích.�

Tato�škola�nabízí�obory:

1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
• 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – přihláška do 30.11.2011
• 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – přihláška do 30. 11. 2011
• 26-42-L/01 Mechanik elektrotechnik (silnoproud) – přihláška do 15.3.2012

2. Tříleté obory s výučním listem 
• 82-51-H/04 Umělecký keramik – přihláška do 30.11.2011
• 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud – přihláška do 15.3.2012

3. Tříleté dálkové nástavbové studium (určeno absolventům 3-letých oborů)
• 64-41-L/51 Podnikání – přihláška do 20. 3. 2012

Podrobnější�informace�získáte�na�adrese: http://www.ssupt.cz

• informace o studiu
• informace o pfiijímacích zkou‰kách
• prohlídka ‰koly
• kulturní program

Podrobnûj‰í informace na tel.: 516 411 189, 516 411 190
nebo na reditel@gymbk.cz, www.gymbk.cz

Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
pofiádá pro Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

a jejich rodiãe

Den otevfien˘ch 
dvefií

v pátek 4. listopadu 2011
v době od 9.00 do 17.00 hodin

Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.
Táborská 185, 615 00 Brno

ve školním roce 2012/2013 
otevírá tyto obory:

Multimediální tvorba
■	 talentová	zkouška,
profilace	Grafický	design,	Filmová	tvorba,
Intermedia.

Ekonomika podnikání-Provoz a řízení kulturních subjektů
■	 bez	talentových	zkoušek,
profilace	Výtvarný	atelier,	Hudební	atelier,
Dramatický	atelier,	Multimediální	atelier.

info: www.ssum.cz, tel.: 547 221 376

Letovická�střední�škola�brzy�změní�název�
i�oborovou�nabídku,�tradice�zůstane

Naše čtenáře jsme již informovali o sloučení letovické Masarykovy školy práce se 
Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou ve Velkých Opatovicích, ke kterému 
dojde k 1. 7. 2012. V období letních prázdnin dojde k sestěhování škol a od 1. září 2012 
bude probíhat výuka v Letovicích.

„Rok 2011, který je pro naši školu jubilejní (škola oslavila 80. výročí), je zároveň ob-
dobím příprav na změny související se sloučením“, říká ředitelka Sylvie Ducháčková.

Které�změny�to�budou?
Sloučený subjekt ponese nový 

název – „Masarykova střední ško-
la“. Jsme rádi, že náš návrh zři-
zovatel akceptoval a že v době 
předlouhých názvů a složitých 
zkratek bude naše škola označena 
jasně a stručně. Podstatné ovšem 
budou změny v naplněnosti ško-
ly, musíme připravit prostory pro 
výuku dalších asi 100 žáků ně-
kolika oborů. U teoretické výuky 
žádné zásadní problémy nebudou. 
Za účelem zajištění dostatečných 
prostor pro praktickou část výuky 
probíhají jednání, máme připrave-
no několik variant a jistě nám po-
může také město Letovice a zřizo-
vatel-Jihomoravský kraj. Vždyť 
je-li cílem sloučení především 
úspora prostředků, je třeba zahá-
jit výuku v našich budovách hned 
od začátku příštího školního roku. 
Současně dojde k posílení kapaci-
ty našeho domova mládeže a po-
kud by i tak nedostačovala, máme 
dohodnutou možnost ubytování 
studentů také v dalších prostorách 
v Letovicích. Připravuje se samo-
zřejmě projekt sloučení, který bu-
deme předkládat zřizovateli. 

Co� otázka� personálního� za-
bezpečení�výuky?

Řešení této otázky bude do 
značné míry závislé na výkonech 
sloučeného subjektu, tedy na tom, 
jaký bude mít počet žáků. Věřím, 
že obě školy udělají maximum pro 
to, aby tento počet byl co nejvyšší. 
Jinak samozřejmě počítáme s tím, 
že maximálně využijeme zkuše-
ností stávajících kvalifikovaných 
pracovníků obou škol. Také vě-
řím, že přijmou-li obě školy roz-
hodnutí zřizovatele o sloučení 
jako nevyhnutelný fakt, který ani 
jedna ze škol nezavinila a kte-
rý naopak může být impulsem 
k dalšímu rozvoji, podaří se nám 
vytvořit spolupracující, přátelský 
tým a klidné prostřední pro stu-
denty. 

Jaká� je� současná� nabídka�
oborů?

Naše škola tradičně nabízí obo-
ry stavební a dřevařské, tzn. matu-
ritní Stavebnictví a Nábytkářská 
a dřevařská výroba a tříleté s výuč-
ním listem Truhlář a Zedník. Pro 
vyučené žáky pak máme v nabídce 
dvouleté denní nástavbové studium 
Podnikání. Naši žáci stavebních 
i dřevařských oborů jsou dlouho-
době velmi úspěšní v odborných 
soutěžích a my věříme, že na tuto 
tradici i v nové situaci navážeme 
a rozšíříme ji o další úspěšné obo-
ry opatovické školy. Ta pro příští 
školní rok nabízí umělecké obory: 
maturitní obor Výtvarné zpraco-
vání keramiky a porcelánu, Umě-
leckořemeslné zpracování kamene 
a keramiky a tříletý s výučním lis-
tem Umělecký keramik – do těch-
to oborů se podává přihláška dříve 
a obory technické: maturitní Me-
chanik elektrotechnik (silnoproud) 
a tříletý s výučním listem Elektri-
kář–silnoproud. Nástavbové stu- 
dium nabízí také, ale v tříleté dál-
kové formě. Je třeba také říct, že 
školy žákům oboru Zedník a Elek-
trikář-silnoproud poskytují prospě-
chové stipendium. 

Blíží�se�období�podávání�při-
hlášek,�jak�bude�probíhat�přijí-
mací�řízení?

Vzhledem k tomu, že do 30. 6. 
2012 fungují obě školy jako do-
posud, přijímací řízení do tohoto 
data bude probíhat na jednotli-
vých školách a tam se také budou 
podávat přihlášky ke studiu. Do-
poručuji všem uchazečům sledo-
vat internetové stránky obou škol, 

kde kromě nabídky oborů a termí-
nů dnů otevřených dveří najdou 
také informace týkající se právě 
přijímacího řízení. Uchazeči by 
také neměli zapomenout na to, 
že do uměleckých oborů (tj. obor 
Výtvarné zpracování keramiky 
a porcelánu, Uměleckořemeslné 
zpracování kamene a keramiky a  
obor Umělecký keramik) je nutné 
podat přihlášku už do 30. listopa-
du 2011.

Skončily�letité�dohady,�o�slou-
čení� je� rozhodnuto,� máte� ra-
dost?

Ne, radost nemám. Je to vždyc-
ky smutné, když z některého měs-
ta či obce zmizí škola. Není divu, 
že se tomu jejich představitelé 
vždy bráni, protože absence ško-
ly se na charakteru a životě obce 
negativně odrazí. Bohužel, žijeme 
v době, kdy nedostačují finance 
nejen pro školy. Nemohu tedy mít 
radost ze samotného aktu slouče-
ní. Jsem ale ráda, že když už se 
k němu zřizovatel rozhodl, zvo-
lil sloučení právě s naší školou, 
protože v jiných městech našeho 
okresu je vzdělávací nabídka více 
než dostatečná. 

Co�byste�vzkázala�současným�
i� budoucím� žákům� obou� škol�
a�jejich�rodičům?

Nebojte se změny, my udělá-
me všechno pro to, abychom její 
případná negativa zmírnili na mi-
nimum a naopak, aby pozitivních 
dopadů bylo co nejvíce. Těšíme se 
na spolupráci s vámi!

Blanenské� gymnázium� se�
nachází ve středu města na 
Seifertově ulici. Jeho výhodná 
poloha a přímé dopravní spo-
jení s okolními obcemi (např. 
Boskovicemi, Letovicemi, 
Sloupem, Adamovem, Černou 
Horou, Lipovcem atd.) při-
spívají k snadné�dostupnosti�
školy�i�pro�dojíždějící�žáky.
Gymnázium bylo založe-

no v roce 1949, v průběhu let 
podstatně změnilo svoji tvář 
i charakter. Dnes studentům�
nabízí moderně vybavené 
laboratoře biologie, chemie 
a fyziky, počítačové učeb-
ny s přístupem k internetu, 
učebny s interaktivní tabulí 
a dataprojektory a také velkou 
tělocvičnu, kterou studenti 

využívají i k mimoškolním 
sportovním aktivitám. Přímo 
v budově gymnázia je školní 
kuchyně s prostornou jídelnou 
a studentské bistro. 

V současné době navštěvu-
je naši školu téměř 600 žáků 
ve dvaceti třídách čtyřletého 
a osmiletého gymnázia. V prů-
běhu studia mají postupně 
možnost�profilace, tj. výběru 
volitelných předmětů podle 
svého zájmu a budoucího za-
měření. V maturitním ročníku 
převažují semináře a volitelné 
předměty nad povinnými. Vel-
kou pozornost věnujeme cizím 
jazykům. Všichni žáci se od 
prvního ročníku učí angličtinu 
a během studia si volí další cizí 
jazyk – němčinu, francouzšti-
nu, španělštinu nebo ruštinu. 
Výuku cizích jazyků vhodně 
doplňují poznávací zájezdy do 
zahraničí a mezinárodní jazy-
kové projekty. 

Naši studenti dosahují tra-
dičně výborných výsledků 
v okresních, krajských a ce-
lostátních kolech odborných 
a sportovních soutěží. S tím 
souvisí i dlouhodobě více než  
95�%�úspěšnost�v�přijetí�na-
šich� absolventů� na� vysokou�
školu. Po jejím ukončení se 
někteří studenti rádi vracejí na 
svoji školu, např. v rámci pro-
jektových dnů, a pořádají pro 
studenty vyššího gymnázia za-
jímavé přednášky a semináře. 
Úspěšná,�moderní,�zajíma-

vá škola – tak můžeme bez 
nadsázky označit blanenské 
gymnázium.

gymnázium�Blansko

Den 
otevřených 
dveří
4. listopadu 2011  31. ledna 2012
od 9.00 do 17.00 h  od 12.00 do 17.00 h

Gymnázium

Blansko

ÚSPÌŠNÁ

MODERNÍ

ZAJÍMAVÁ

BEZPEÈNÁ
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Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240,  679 02 Rájec-Jestřebí

Vážení�rodiče,�žáci�7.�a�9.�tříd�ZŠ,�máte�zájem�o�šestileté�
nebo�čtyřleté�gymnázium�a�hledáte�kvalitu�ve�vzdělávání?

Nabízíme Vám školu, která:

◆	má	vynikající	hodnocení	České	školní	inspekce	(Inspekční	zpráva	r.	2009)
◆	je	výborně	hodnocena	žáky	školy	a	jejich	rodiči	(Mapa	školy	r.	2008,	2010)	
◆	má	vlastní	hodnotící	systém,	který	má	výrazně	motivující	funkci
◆	realizuje	projekty	OP	VK	„Terénní	výuka	k	environmentální	výchově“	a	„Inovační	
přístup	k	aktivizaci	studentů	v	rámci	mezipředmětových	vztahů	humanitních	
oborů	–	český	jazyk,	dějepis	a	latinský	jazyk“

Informační den bude v pátek 20. 1. 2012. 

Bližší informace:  e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz 
Tel.: 516 432 181, 603 588 369 web: www.gymnaziumrajec.cz

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov

tel.: 582 351 977, tel., fax: 582 346 244
e-mail: souobch@pvskoly.cz, http://souobch.pvskoly.cz

Tříleté obory vzdělání - výuční list
■ výrobce kožedělného zboží (žákovské stipendium, jediný 

obor vyučovaný v ČR)
■ řezník-uzenář (žákovské stipendium)

Čtyřleté obory vzdělání - maturita
■ obchodník
■ kosmetické služby
Dny otevřených dveří:    6. prosince 2011 9.00-16.00 hod.
 19. ledna 2011 12.00-16.00 hod.

Burza škol v Prostějově: 16. listopadu 2010 (KaSc Prostějov) 

Střední odborná škola Fortika
 Lomnice u Tišnova

           Státní škola nabízí studium  

oboru 64-42-M/01 HOTELNICTVÍ
Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní 
zkouškou.

Dny otevřených dveří: 2. 12. 2011 a 6. 1. 2012
(po telefonické domluvě kdykoliv)

Další nabídka školy
◆ kurzy: barmanský, cukrářský, studené kuchyně, 

sommeliérský, baristický, kurz vyřezávané zeleniny, 
 kurz cestovního ruchu
◆ možnost zahraniční praxe v Itálii, Anglii, Řecku a Tunisku
◆ vlastní domov mládeže

Kontakt: tel.: 549 450 295 nebo 739 217 637
 E-mail: fortika@fortika.cz 
Adresa:  Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
 www.fortika.cz

Gymnázium, Jevíčko 
A. K. Vitáka 452
tel.:	461	327	805,	fax:	461	327	831	
e-mail:	info@gymjev.cz
www.gymjev.cz 

Pro	školní	rok	2012-2013	otevíráme	
1	třídu	čtyřletého studia s humanitním zaměřením 

(30	žáků)	
a 

1	třídu čtyřletého studia se všeobecným zaměřením 
(30	žáků).	

Vyučujeme anglický, ruský, francouzský, německý 
a latinský jazyk. Nabízíme kurzy španělského jazyka. 
Široký	výběr	volitelných	předmětů	pro	žáky	3.	a	4.	ročníků.	
Možnost	navštěvovat	sportovní	kroužky,	zájezdy	do	diva-
dla	a	na	plavání,	ZUŠ	v	sousedství	gymnázia.	Zahraniční	
výměnné	pobyty	 (Anglie,	Německo,	Benelux,	Rakousko,	
Francie).	 Gymnázium	 je	 fakultní	 školou	 Přírodovědecké	
fakulty	UP	v	Olomouci.	Vlastní domov mládeže (internet 
a sociální zařízení na pokojích a) a školní jídelna. Cena 
ubytování	je	1000,-Kč/měsíc,	cena	oběda	22,-Kč,	celoden-
ní	stravování	60,-Kč.	Dny otevřených dveří 11. 11. 2011 
a 2. 2. 2012 od 08:00 do 16:00.

Gymnázium	
Jevíčko

GYMNÁZIUM,�VYŠKOV,
KOMENSKÉHO�NÁMĚSTÍ�16
Komenského�nám.�16,�Vyškov

www.gykovy.cz
Tel.: 517 307 010 e-mail: info@gykovy.cz
Odloučené�pracoviště: 
Purkyňova 39, Vyškov  Tel.: 517 326 746, 517 343 166

Pro�školní�rok�2012/2013�škola�nabízí�žákům�
studijní�obory�ukončené�maturitní�zkouškou:

-�GYMNÁZIUM�8LETÉ� pro�30�žáků
(po�absolvování�5.�třídy�ZŠ)
- GYMNÁZIUM�4LETÉ� pro�60�žáků
(po�absolvování�9.�třídy�ZŠ)

DEN�OTEVŘENÝCH�DVEŘÍ
21.�2.�2012�–�nižší�třídy,�Purkyňova�39

28.�2.�2012�–�vyšší�třídy,�Komenského�nám.�16

Nižší�třídy�gymnázia�budou�od�1.�9.�2012� 
přemístěny�na�Komenského�náměstí.

Škola�má�navázaná�přátelství�se�zahraničními�školami.

STŘEDNÍ�ŠKOLA�ZDRAVOTNICKÁ
A�ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ

náměstí�Svobody�50,�Vyškov
www.szsvyskov.cz

Tel.: 517 350 641  e-mail: skola@szsvyskov.cz 
Odloučené�pracoviště: Komenského 7, Vyškov
Tel.: 517 348 255, 517 348 848 obrtelova@sosvyskov.cz 

Pro�školní�rok�2012/2013�škola�nabízí�žákům�
studijní�obory�ukončené�maturitní�zkouškou:

-�ZDRAVOTNICKÝ�ASISTENT� pro�30�žáků
-�ZDRAVOTNICKÉ�LYCEUM� pro�30�žáků�
-�OBCHODNÍ�AKADEMIE� pro�30�žáků
-�AGROPODNIKÁNÍ� pro�30�žáků

DEN�OTEVŘENÝCH�DVEŘÍ
1.�listopadu�2011�od�9.00�do�17.00�hod.

UBYTOVÁNÍ:�Domov�mládeže,�nám.�Svobody�50
STRAVOVÁNÍ:�zajištěno�v�obou�budovách�školy

Žákům�oboru�agropodnikání�umožníme�v�rámci�učebních�osnov
získání�řidičského�oprávnění�pro�skupiny�vozidel�B�a�T�zdarma
Škola�má�navázaná�přátelství�se�zahraničními�školami.

Příští�školní�rok�
bude�ve�znamení�optimalizace

Poté, co krajští zastupitelé 
schválili optimalizaci středních 
škol v kraji, jich z třiceti zůstane 
polovina. Po učilištích přijdou na 
řadu gymnázia. Podle náměstka 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Stanislava Juránka je tento postup 
nezbytný, protože střední školy 
z důvodu nedostatku žáků často 
snižují své nároky tak, aby jim 
vyhověli všichni žáci, i ti méně 
nadaní. Představitelé kraje jsou 
přesvědčeni, že tento trend není 
správný a některé školy by se opět 
měly stát  výběrovými.

Stanislav Juránek také upozor-
nil na fakt, že školy jsou dnes ob-
sazené ze 75 procent, a kdyby se 
místa nerušila, byla by za tři roky 
obsazenost pětapadesátiprocentní. 
Sloučením by se měl počet míst 
ve školách snížit asi o 2 000 míst, 
půjde však o ta, která už dnes zů-
stávají po každoročních zápisech 
nenaplněná. Jak zdůraznil, školy se 
neruší, ale sestěhovávají. 

„To, co jsme chtěli zachovat, 
je zachování dobrého vzdělání ve 
všech regionech Jihomoravského 
kraje. Oborové nastavení se určitě 
podařilo. Systémově jsme vyřešili 
záležitost obchodních akademií 
v celém kraji,“ uvedl.  Podle ná-
městka Juránka by Jihomoravský 
kraj bez optimalizace příští rok 

doplácel na provoz škol 187 mili-
onů korun. Tato částka by během 
čtyř let narostla až na 550 milio-
nů korun, tedy desetinu krajského 
ročního rozpočtu. „Naším cílem 
je, abychom nachystali pro příští 
politickou reprezentaci kraje nej-
lepší materiál, aby mohli pokračo-
vat v optimalizaci. Věřím, že se to 
během příštích dvou let podaří a že 
jihomoravské školství bude patřit 
k nejlepším v České republice,“ 
dodal náměstek Juránek.

Předseda Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost krajské-
ho zastupitelstva Jiří Janda uvedl, 
že i po tomto kroku zůstává v kraji 
nabídka 11 800 míst na středních 
školách pro 8 500 žáků vycháze-
jících z devátých tříd. „K tomu je 
třeba ještě připočítat dalších asi 
2 500 až 3 000 míst na školách 
soukromých, obecních a církev-
ních. Z těchto čísel jednoznačně 
vyplývá, že optimalizace bude po-
kračovat,“ zdůraznil.

Proces optimalizace probíhá již 
od vzniku kraje. V průběhu roku 
2001 převzal kraj 278 školských 
příspěvkových organizací, k 1. 9. 
2011 jich zřizuje 209. Počet střed-
ních škol se z původních 115 v roce 
2001 snížil na stávajících 87 a pře-
sto je v průměru čtvrtina kapacit 
středních škol neobsazených.

 

Obor: Bezpečnostně právní činnost, zaměření ochrana osob a majetku,  
kód: 68-42-M/01 
4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou, pro žáky z 9. tříd ZŠ

SOŠ OOM je odborná škola policejně právního charakteru s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy (maturita z profesní sebeobrany), uplatnění u PČR, armády, VŠ 
tělových. zaměření.
Školné: 6 000 – 8 500 Kč půlročně
Další formy studia na SOŠ OOM:
- 3leté dálkové studium pro vyučence (ukončené maturitou) – výuka 2-3x měsíčně
- 3leté distanční studium pro vyučence (ukončené maturitou) – s využitím e-learningu

Střední odborná škola ochrany 
osob a majetku Brno

 
 
 
 
 

St ední odborná škola ochrany 
osob a majetku Brno  

 
Obor: Bezpe nostn  právní innost, zam ení ochrana 
osob a majetku, 
kód: 68-42-M/01 
4leté denní studium ukon ené maturitní zkouškou, pro 
žáky z 9. t íd ZŠ 
SOŠ OOM je odborná škola policejn  právního charakteru s 
rozší enou výukou t lesné výchovy (maturita z profesní 
sebeobrany), uplatn ní u P R, armády, VŠ t lových. zam ení. 
Školné: 6 000 – 8 500 K  p lro n  
Další formy studia na SOŠ OOM: 
- 3leté dálkové studium pro vyu ence (ukon ené maturitou) – 
výuka 2-3x m sí n   
- 3leté distan ní studium pro vyu ence (ukon ené maturitou) 
– s využitím e-learningu 

BLIŽŠÍ INFORMACE: SOŠ OOM, Zoubkova 20, 634 00  Brno 
Tel.: 547 356 826, http://www.sosoom-brno.cz, e-mail: 
info@sosoom-brno.cz 
 
 
 
 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE:  SOŠ OOM, Zoubkova 20, 634 00 Brno
Tel.: 547 356 826, http://www.sosoom-brno.cz, e-mail: info@sosoom-brno.cz

Žáky základních škol 
a jejich rodiče 

zveme na
burzY 

STředních 
škol, 

které se konají v Blansku 
(Dělnický dům) 

dne 4. 11. 2011
a v Boskovicích

(Sokolovna)
dne 11. 11. 2011

SOUKROMÁ STřední ŠKOLA
POdnIKÁní A MAnAGeMenTU, o. p. s.

havlíčkova 16, Boskovice

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
/63-41-M/01/

Kontakt: 
tel.: 516 452 911

e-mail: ssps.boskovice@seznam.cz
www.ssspm.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 11. od 8-16 h, 2. 12. od 10-16 h, 6. 1. 2012 od 

12-16 h., 9. 3. 2012 od 12–16 h., 25. 6. 2012 od 8-16 h.

přijímá	chlapce	a	dívky	z	9.	tříd	ZŠ
do	čtyřletého	studijního	oboru	

vyučovaného	od	1.	9.	2010	podle	ŠVP.	

Zaměření na: 
● management obchodu
● management informačních a komunikačních technologií

● Vynikající výsledky maturitních zkoušek
 potvrzených společností CERMAT
 
● v rámci kraje a skupiny oborů (z 15
 škol obdobně oborově zaměřených): 
 v Čj se naši maturanti umístili na 4. místě 
 z 15 škol a v Aj na 8. místě z 15 škol.

● mezinárodní spolupráce mezi 
 naší školou a školami v Maďarsku,
 Rakousku a na Slovensku

● individuální přístup k výuce žáků,
 projektová výuka

● velmi dobré propojení teoretické 
 výuky s praxí



Tesco v Ivančicích 
nabídne až 85 míst

Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov se 
v září udržela na srpnové úrovni 7,4% a na tamním 
pracovním úřadě bylo registrováno téměř osm tisíc 
uchazečů o práci. Nyní mají obyvatelé nejen tohoto 
regionu možnost najít uplatnění v novém hyper-
marketu Tesco v Ivančicích. 

Zájemci se mohou o práci ucházet od 11. října 
v náborovém centru Tesco, které sídlí v Ivančicích 
na adrese Kounická 72, nebo na místním úřadě 
práce. Ivančický hypermarket Tesco nabídne až 85 
volných míst.

V hypermarketu naleznou uplatnění zájem-
ci o pozice pokladních, prodavačů a doplňovačů. 
Nový obchod hledá ale také nákupčí, koordinátory 
pokladní zóny, pracovníky kontroly cen a marke-
tingu, skladníky i pracovníky finančních a zákaz-
nických služeb. Tesco přijímá zaměstnance jak na 
plný a částečný úvazek, tak i brigádníky. „Věříme, 

že vzhledem k počtu nezaměstna-
ných v tomto regionu, místní otevře-
ní náborového centra v Ivančicích 
vítají. Předpokládáme také, že o pra-
covní uplatnění v novém Tescu bude 
zájem i proto, že nabízíme různé for-
my úvazků a přijímáme brigádníky,“ 
říká Monika Pantůčková, ředitelka 
budoucího hypermarketu v Ivanči-
cích. 

Zájemci o práci mohou přijít osob-
ně do náborového centra Tesco, pří-

padně na Úřady práce okresu Brno-venkov s kon-
taktním pracovištěm v Ivančicích, kde si vyplní 
dotazník uchazeče o zaměstnání. Každý po přijetí 
projde vstupním školením, které má část teoretic-
kou a praktickou a probíhá na již otevřených ob-
chodech. 

Zaměstnanci mohou využít řady výhod. Kromě 
pracovního oblečení a příspěvku na jeho údržbu se 
jedná o odměny při pracovních výročích, příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění, stravenky, 
věrnostní odměny podle odpracovaných let, až šest 
dnů rekondičního volna, slevy a zvýhodněné služby 
u obchodních partnerů nebo propracovaný systém 
školení. Ti, kteří mají chuť a potenciál vykonávat 
vyšší pozice, mají možnost kariérního růstu. 

Tesco nabídne v letošním roce v souvislosti s ote-
víráním obchodů po celé ČR až 900 pracovních míst. 
Společnost tak pokračuje ve stabilním růstu, přičemž 
vloni ve svých nových ob-
chodech vytvořila 970 pra-
covních pozic. Tesco v sou-
časné době zaměstnává 
téměř 15 000 lidí, z nichž 
94% tvoří Češi.
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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

R     B   BR     B   B

pátek 11. 11.
až

neděle 13. 11.
Blansko

Bližší informace: Blanenská
informační kancelář „Blanka“,

Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, 
tel. 516 410 470, 

e-mail: infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz

 Po celý víkend svatomartinské 
menu ve vybraných blanenských 

restauracích.

Za podpory: Mediální partneři:

PÁTEK 11. listopadu

16.00 h, Centrum „PRO“ Blansko

Pochod světýlek ke sv. Martinovi

Od Centra „PRO“ ke kostelu sv. Martina, kde je připraven program 

s překvapením a v 18.00 h setkání se sv. Martinem. 

19.00 h, zámek – Plaisir des Dames / Komorní soubor Baroque Blond Ensemble 

17. ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku

SOBOTA 12. listopadu

9.00  h, zámecký park

Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku

Tradiční rukodělné zboží, regionální produkty, stylové občerstvení, Svatomartinské víno

10.00 h, radnice, nám. Svobody – Slavnostní fanfáry před radnicí, Pardubičtí pozounéři

11.00 h, kostel sv. Martina – Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku

11.45 h, zámecký park – Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny 

Program na pódiu: 

12.00 h – Slavnostní salvy a polední zámecké vytrubování, 13.00 h – Vyhlášení výsledků soutěže 

o nejlepší historický kostým, 13.10 h – Magna Mysteria, písně gotiky a renesance, 13.30 h – 

Štvanci, Jízdní rytířský turnaj na počest sv. Martina, 14.30 h – Drahan a Drahánek, pásmo písní 

a tanců blanenských folklórních souborů, 15.30 h – Miloš Pernica, kytarový koncert, 16.15 h – 

Millites Templi, šermířsko – divadelní představení, 16.45 h – Magna Mysteria, písně gotiky a renesance, 

17.15 h – Losování výherců svatomartinské vinařské soutěže, 17.30 h – O Konrádovi z Jeskynního hradu, 

strašidelná pověst z Moravského krasu, 

18.00 h – Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u restaurace Sýpka

10.00–17.00 h, zámecký park a okolí

Zámecké sklepení – Vinný sklípek – nabídka vína svatomartinského i svařeného

Zámecký park  – Prezentace a ochutnávka svatomartinských vín, Střední škola gastronomická, s.r.o.

Zámecký park – domácí zabijačkové speciality 

Skautská klubovna Růžová ulička a zámecký park – Hry pro děti, la
nové techniky a prezentace středisek 

„Srdce na dlani“ a „Světla“

Zámek Blansko – Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem ve 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h.

Parkoviště u Hotelu Dukla – Půjčovna vozítek Segway – krátké jízdy po parkovišti i p
rojížďky po Blansku

 19.30 h, Dělnický dům 

Olympic, koncert legendární rockové kapely 

20.00 h, Katolický dům 

Martinské hody, Hraje Pohoda, domácí kuchyně, bohatá tombola. 

NEDĚLE 13. listopadu

8.45 h, kostel sv. Martina – Slavnostní bohoslužba, zpívá chrámový sbor Martini Band.

14.30 h, kostel sv. Martina – Varhanní koncert,

účinkují: Ondřej Mucha, varhany a Magdalena Vlasáková, soprán.

16.00 h, Katolický dům – Beseda u cimbálu,

účinkuje cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic.

 18.00 h, zámecký park – Loučení se sv. Martinem, vypouštění lampionů 

se vzkazem pro sv. Martina 

 Změna programu vyhrazena

Starosta obce vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ŘEDITELE 
Základní školy a Mateřské školy Drnovice

Požadavky:

K přihlášce přiložte:

Předpokládaný nástup do funkce nejpozději do 1. 2. 2012.
Přihlášky s uvedenými doklady dodejte do 10. 11. 2011 do 14.00 hod. 

na podatelnu OÚ Drnovice na adresu:
Obec Drnovice, Drnovice č. p. 102, 679 76 Drnovice u Lysic

www.drnovice.cz, www.facebook.com/Drnovice
Obálku označte slovy: „Konkurz-neotvírat“

1. Předpoklady a odborná kvalifi-
kace pro výkon funkce ředitele 
školy podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, 
v platném znění,

2. znalost školské problematiky 
a předpisů daného typu školy,

3. organizační a řídící schopnosti,

4. dobrý zdravotní stav,
5 občanská a morální bezúhonnost,
6. orientace v příslušných dotačních 

titulech,
7. komunikativnost směrem k rodi-
čům žáků a zřizovateli,

8. aktivně vést školu k účasti na spo-
lečenském životě v obci.

1. úředně ověřené kopie dokladů o do-
saženém vzdělání (diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkouš-
ce a případně doklady o dalším vzdě-
lání),

2. doklad o průběhu zaměstnání a délce 
pedagogické praxe včetně funkčního 
zařazení (např. pracovní smlouvy, 
potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou koncepci rozvoje školy1,
5. písemnou koncepci participace školy 

na společenském životě v obci1,
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 mě-

síců) nebo doklad o jeho vyžádání,

7. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zá-
kona č. 451/1991 Sb., znění pozděj-
ších předpisů, (nedokládají uchazeči 
narození po 1. prosinci 1971),

8. originál, popř. ověřená kopie lé-
kařského potvrzení o způsobilosti 
k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 
měsíců),

9. písemný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely tohoto 
konkursního řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění,

10. datum případného nejbližšího mož-
ného nástupu do funkce.

SLUŽBY
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Z  

P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – Z , KP 1 0 2

2 B  – K , KP 1 0 2

3 R -J  – I , KP 1 0 2

4 M. K  – R , KP 1 0 2

5 B  – B , I.A 1 0 2

6 Č  H  – L , I.B 1 0 2

7 B  B – J , OP 1 0 2

8 D  – D , OP 1 0 2

9 L  – B  B, OP 1 0 2

10 R  – O , OP 1 0 2

11 O  – K , OP 1 0 2

12 O  – K , III. . 1 0 2

13 V  – L , III. . 1 0 2

14 Š  – S , OP 1 0 2

13. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 K  – B , KP 1 0 2

2 B  – Z , KP 1 0 2

3 R -J  – N , KP 1 0 2

4 Z  – R , KP 1 0 2

5 Š  – B , I.A 1 0 2

6 Č  H  – B , I.B 1 0 2

7 J  – K , OP 1 0 2

8 O  – O , OP 1 0 2

9 R  – B  B, OP 1 0 2

10 L  – S , OP 1 0 2

11 D  – B  B, OP 1 0 2

12 V  – D , OP 1 0 2

13 V  – L , III. . 1 0 2

14 K  – L , I.B 1 0 2

14. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem desátého kola se stal s 18 body Jan Vondra z Blanska, jedenác-
tého pak František Němec z Ráječka (11 b.). Více na webových strán-
kách www.zrcadlo.net.

basketbal
LIVEBOX OP I muži: TJ Sokol BC 

Boskovice – BC Vysočina 88:73. Sokol 
Babice – ASK Blansko 60:51. TJ Sokol BC 
Boskovice – TJ Znojmo 96:46. TJ Jiskra 
Kyjov – ASK Blansko 77:49. 
  1.  Boskovice  4  4  0  355:236  8
  2.  Husovice  4  4  0  301:210  8
  3.  Černovice  4  3  1  288:231  7
  4.  Kyjov  4  3  1  277:241  7
  5.  Vysočina  4  3  1  279:263  7
  6.  Žabovřesky B  4  2  2  266:243  6
  7.  Babice  4  2  2  257:258  6
  8.  Tesla  4  2  2  259:262  6
  9.  Žďár  4  1  3  253:277  5
  10.  Blansko  4  0  4  189:281  4
  11.  Znojmo  4  0  4  207:318  4
  12.  Husovice B  4  0  4  224:335  4

OP III muži: Basketsport Boskovice – 
Zlín B 58:76. Basketsport Boskovice – Sla-
vičín 82:84.

Junioři U 19: Basketsport Boskovice – 
BK TJ Spartak DDM Uherský Brod 57:91 
a 52:76.

Kadeti U 17: BBk Blansko – TJ Třebíč 
53:36 a 73:41.

OP I ženy: TJ ČKD Blansko - Sokol 
VOLTAGE Bílovice 68:54.

Žákyně U 14: TJ ČKD Blansko – Frisco 
Brno B 15:42 a 34:62.

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

Slow Shoes Holešov 3:4. FBC Sokol Bučo-
vice – Atlas ČKD Blansko 5:4.

Jihomoravská liga muži: SK Florbal 
Sivice – FBO Boskovice 4:1. FBO Bosko-
vice – FbC Sokol Dynamo Bučovice B 3:4.

Jihomoravský přebor muži: MAC Ea-
gles Brno – FBO Orel Boskovice B 8:5. TJ 
Sokol Adamov – Bulldogs Brno C 7:1. FBO 
Orel Boskovice B – TJ Sokol Adamov 1:3.

3. liga junioři: FbC Holešov – Atlas 
ČKD Blansko 19:2. Atlas ČKD Blansko – 
FBC Sokol Slavkov 6:5.

fotbal
III třída: V. Opatovice – Vísky 4:0 (1:0), 

Ostřížek Jiří 2, Hanák, Sedláček, ČK: Při-
kryl T. (Vís). Lysice – Kunštát B 3:1 (2:1), 
Španěl, Máslo P., vlastní – Boček. Ráječko 
B – Benešov 0:7 (0:3), Abrahám M. 3, Ba-
laščák 2, Maryška, Henek. Vavřinec – Vra-
nová 2:4 (0:0), Březina, Přikryl – Krčil 3, 
Šamšula. Bořitov B – Ostrov 1:1 (1:0), Fi-
louš M. – Dáňa. Kotvrdovice – Vilémovice 
3:1 (2:1), Nevřela, Stehlík, Hansl – vlastní. 
Knínice – Lipůvka 3:2 (1:2), Tesař L., Jur-
ka, Servus – Macko, Srba. 
  1.  Lipůvka  12  8  1  3  36:15  25
  2.  Benešov  12  8  1  3  38:23  25 
  3.  Kotvrdovice  12  7  2  3  32:20  23 
  4.  Ostrov  12  6  2  4  24:20  20
  5.  Knínice  12  5  4  3  22:16  19 
  6.  Vilémovice  12  6  0  6  25:19  18 
  7.  Kunštát B  12  6  0  6  35:34  18
  8.  Vranová  12  5  2  5  25:33  17 
  9.  Ráječko B  12  5  2  5  24:36  17 
  10.  V.Opatovice  12  4  3  5  29:30  15 
  11.  Vavřinec  12  5  0  7  29:32  15 
  12.  Lysice  12  4  2  6  26:28  14
  13.  Vísky  12  4  2  6  22:30  14 
  14.  Bořitov B  12  0  1  11  12:43  1 

IV. třída, sk. A: Jedovnice B – Lažánky 
4:1 (2:0), Nejezchleb Miloš 2, Pešička J., Ba-
reš – Klimeš. Bukovina – Lažany 1:4 (0:2), 
Vojtěchovský D. – Motyčka 3, Ill. Rozstání – 
Vilémovice B 1:3 (1:1), Bílek Jakub – Slaví-
ček M. 2, Šindelář V. Adamov – Olomučany 
B 2:1 (0:0), Suk, Tomášek – Sabol. 
  1.  Adamov  12  9  2  1  56:19  29 
  2.  Lažany  12  9  1  2  50:20  28 
  3.  Jedovnice B  12  6  2  4  34:37  20 
  4.  Lažánky  12  6  1  5  23:22  19
  5.  Vilémovice B  12  3  4  5  22:40  13 
  6.  Olomučany B  12  3  2  7  14:29  11 
  7.  Bukovina  12  3  1  8  26:39  10
  8.  Rozstání  12  2  1  9  13:32  7

IV. třída muži, sk. B: Svitávka – Lom-
nice 3:2 (1:1), Přikryl, Chloupek Jar., Ka-
menický P. – Svoboda, Němec. Skalice B 
– Doubravice B 4:1 (1:0), Fojt, Vrana, Fiala, 
Staněk – Kuběna Martin. Kořenec B – Val-
chov 7:1 (3:1), Novotný David 3, Schűlze 
2, Vašek, Vondál – Langr. Cetkovice – Vo-
děrady 2:5 (0:1), Jurka, Šmíd – Kudláček, 
Opluštil, Bednář M., Bednář P., Dobiáš.
  1.  Svitávka  12  12  0  0  37:4  36 
  2.  Voděrady  12  8  1  3  33:16  25 
  3.  Lomnice  12  6  1  5  25:25  19 
  4.  Cetkovice  12  5  1  6  29:31  16 
  5.  Doubravice B  12  4  3  5  23:29  15 
  6.  Kořenec B  12  4  1  7  25:32  13
  7.  Skalice B  12  3  1  8  18:31  10 
  8.  Valchov  12  2  0  10  17:39  6 

Divize starší dorost: Pelhřimov – Blan-
sko 2:2 (1:1), Horáček, Zavoral 
  1.  Sparta  12  11  1  0  43:9  34 
  2.  Prostějov  12  9  1  2  53:25  28 
  3.  Blansko  12  8  2  2  34:14  26 
  4.  Pelhřimov  12  7  2  3  29:24  23 
  5.  Žďár  12  7  1  4  33:25  22 
  6.  Otrokovice  12  7  0  5  41:29  21
  7.  V. Meziříčí  12  6  2  4  29:23  20
  8.  Havl. Brod  12  5  0  7  22:33  15 
  9.  Veselí  12  3  3  6  18:32  12 
  10.  Vrchovina  12  3  1  8  27:39  10 
  11.  Bohunice  12  3  1  8  20:33  10 
  12.  Líšeň B  12  3  1  8  19:46  10
  13.  Humpolec  12  2  2  8  18:34  8 
  14.  Břeclav B  12  1  1  10  12:32  4

Divize mladší dorost: Pelhřimov – 
Blansko 5:3 (3:1), Gracias 2, Zouhar. 
  1.  Sparta  12  11  1  0  34:12  34 
  2.  Havl. Brod  12  8  2  2  33:15  26
  3.  Bohunice  12  8  1  3  39:13  25 
  4.  Líšeň  12  7  2  3  29:14  23
  5.  Blansko  12  6  3  3  26:24  21
  6.  Pelhřimov  12  5  3  4  21:21  18 
  7.  Otrokovice  12  5  2  5  26:29  17 
  8.  Vrchovina  12  4  3  5  22:33  15
  9.  Žďár  12  4  1  7  16:20  13 
  10.  Břeclav B  12  3  2  7  22:24  11 
  11.  Prostějov  12  3  2  7  15:25  11 
  12.  V. Meziříčí  12  3  1  8  18:28  10
  13.  Humpolec  12  2  2  8  12:29  8 
  14.  Veselí  12  1  3  8  12:38  6

KP starší dorost: Svratka Brno – Bosko-
vice 0:4 (0:1), Daněk, Fojt, Müller, Vybíhal.
  1.  Boskovice  12  9  1  2  44:13  28 
  2.  Svratka  12  8  2  2  31:17  26
  3.  Kyjov  12  7  3  2  30:17  24 
  4.  Tasovice  12  7  0  5  27:30  21 

  5.  Kohoutovice  12  6  2  4  32:19  20
  6.  Kuřim  12  5  5  2  33:23  20 
  7.  M. Krumlov  12  5  4  3  26:24  19
  8.  Slatina  12  4  4  4  19:20  16 
  9.  Bystrc  12  3  6  3  21:20  15 
  10.  St. Lískovec  12  4  3  5  19:27  15 
  11.  MS Brno  12  3  3  6  16:25  12 
  12.  Ivančice  12  1  4  7  12:24  7
  13.  Mutěnice  12  1  2  9  14:38  5 
  14.  Bučovice  12  0  3  9  12:39  3

KP mladší dorost: Svratka Brno – Bos-
kovice 2:3 (1:0), Doležel, Štarha, Živný.
  1.  Bystrc  12  10  0  2  75:15  30
  2.  M. Krumlov  12  9  1  2  52:21  28 
  3.  Svratka  12  9  0  3  61:16  27
  4.  Boskovice  12  8  1  3  36:19  25 
  5.  Ivančice  12  7  2  3  27:22  23 
  6.  Kyjov  12  7  0  5  31:22  21  
  7.  Kuřim  12  7  0  5  51:29  21
  8.  St. Lískovec  12  7  0  5  35:35  21
  9.  Slatina  12  5  0  7  32:29  15 
  10.  Mutěnice  12  3  1  8  25:39  10
  11.  Kohoutovice  12  2  2  8  22:39  8 
  12.  Bučovice  12  2  2  8  14:81  8 
  13.  Tasovice  12  2  1  9  24:44  7
  14.  MS Brno  12  1  0  11  16:90  3

I. třída dorost: Letonice - Rájec-Jestřebí 
1:0 (1:0). Vev. Bítýška – Kunštát 2:0 (1:0). 
Lipovec – Šlapanice 3:0 (2:0), Koutný, La-
hodný, Musil. 
  1.  Slovan  12  11  0  1  37:10  33 
  2.  Lipovec  12  10  1  1  47:21  31 
  3.  Řečkovice  12  8  1  3  43:14  25 
  4.  Medlánky  12  8  1  3  47:22  25 
  5.  Čebín  12  6  3  3  28:27  21
  6.  Šlapanice  12  7  0  5  25:27  21
  7.  Slavkov  12  6  2  4  32:17  20 
  8.  Vev. Bítýška  12  5  0  7  28:28  15 
  9.  Rousínov  12  4  1  7  46:30  13
  10.  MCV Brno  12  4  0  8  33:39  12 
  11.  Letonice  12  3  2  7  16:49  11
  12.  Tišnov  12  3  1  8  16:29  10 
  13.  Kunštát  12  2  0  10  14:54  6 
  14.  Rájec  12  1  0  11  8:53  3

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Ráječko 
0:1 (0:0), Divácký. Sloup – Černá Hora 7:2 
(3:2), Štěpaník 2, Bezděk, Hasoň, Štreit, 
Furch, Razák – Silen, Šístek. Adamov – Li-
půvka 1:11 (1:3), Didi – Charvát 5, Nešetřil 
2, Badal, Světlík, Ševčík, Hochman, ČK: 
Flachs (A). Kotvrdovice – Skalice 7:2 (1:2), 
Kučera 4, Šenk 2, Hédl – Barbaro 2. Jedov-
nice – Lipůvka 1:1 (1:1), Opletal – Badal. 
Černá Hora – Skalice 7:0 (4:0), Svoboda, 
Kalina 2, Šístek, Majer, Bawihung. Ráječko 
– Kotvrdovice 5:0 (5:0), Staněk 2, Jabůrek, 
Žůrek, Divácký, ČK: Maňoušek – Pernica. 
Sloup – Adamov 10:3 (5:2), Razák, Ště-
paník 2, Furch, Svoboda, Štreit, Šindelka, 
Burgr, Bezděk – Flachs 2, Smolík. 
  1.  Lipůvka  12  9  2  1  55:12  29 
  2.  Jedovnice  12  8  3  1  36:4  27 
  3.  Ráječko  12  6  6  0  37:14  24 
  4.  Sloup  12  6  3  3  49:20  21
  5.  Č.Hora  12  6  1  5  31:23  19 
  6.  Kotvrdovice  12  4  0  8  24:46  12 
  7.  Skalice  12  1  0  11  13:71  3
  8.  Adamov  12  0  1  11  13:68  1 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Oleš-
nice 5:0 (4:0), Hladil Jan 3, Dostál, Ille. 
Svitávka – Drnovice 12:0 (8:0), Kamenický 
P., Chloupek L. 3, Škrabal, Záboj 2, Peterka 
Jan, Dvořáček. Vísky – Letovice 1:4 (0:2), 
Vaško – Golaň, Dvořák Mich., Dvořák 
Mar., Stria. Cetkovice - Voděrady 2:1 (1:1), 
Kubín D. 2 – Kropáč. V. Opatovice – Leto-
vice 0:2 (0:2), Gracias, Novotný. Drnovice 
– Voděrady 4:3 (1:1), Dvořáček, Kotlán 2 
– nehl. Olešnice – Cetkovice 1:5 (1:2), Jílek 
– Horák, Šmíd 2, Baběrád. Svitávka – Vísky 
8:0 (3:0), Kamenický P. 3, Škrabal, Chlou-
pek L. 2, Hanák. 
  1.  Svitávka  12  10  2  0  66:12  32 
  2.  Letovice  12  8  2  2  43:15  26 
  3.  Cetkovice  12  7  0  5  37:34  21 
  4.  V.Opatovice  12  5  2  5  23:19  17 
  5.  Olešnice  12  5  2  5  24:28  17
  6.  Vísky  12  3  2  7  20:35  11
  7.  Voděrady  12  3  0  9  14:42  9 
  8.  Drnovice  12  2  0  10  13:55  6 

KP starší žáci: Bystrc – Boskovice 5:0 
(2:0). Veselí – Blansko 1:1 (0:1), Zmeko.
  1.  Bohunice  11  8  2  1  38:9  26 
  2.  Svratka  11  7  3  1  23:6  24
  3.  Veselí  11  5  5  1  23:11  20
  4.  Blansko  11  6  2  3  18:11  20
  5.  Zbrojovka C  10  6  1  3  32:12  19
  6.  Slovan  11  6  1  4  20:15  19
  7.  St. Lískovec  11  5  1  5  10:15  16
  8.  Bystrc  11  5  0  6  15:15  15 
  9.  M. Krumlov  11  5  0  6  17:21  15 
  10.  Tišnov  10  1  2  7  5:31  5 
  11.  Kyjov  11  1  1  9  6:24  4 
  12.  Boskovice  11  1  0  10  11:48  3

KP mladší žáci: Bystrc – Boskovice 0:6 
(0:3), Horáček, Vorlický 2, Dračka, Ondrou-
šek. Veselí – Blansko 2:2 (1:1), Ševčík 2.
  1.  Svratka  11  9  0  2  43:16  27
  2.  Veselí  11  8  2  1  46:14  26 
  3.  Blansko  11  8  1  2  56:15  25
  4.  Slovan  11  8  0  3  44:24  24 
  5.  Boskovice  11  7  1  3  40:21  22 
  6.  Kyjov  11  6  1  4  37:21  19
  7.  Zbrojovka C  11  5  1  5  35:41  16 
  8.  M. Krumlov  11  3  0  8  23:38  9 
  9.  St. Lískovec  11  3  0  8  26:44  9 
  10.  Bystrc  11  2  3  6  16:35  9 
  11.  Bohunice  11  2  0  9  17:59  6
  12.  Tišnov  11  0  1  10  12:67  1

I. třída starší žáci: Medlánky – Rájec-
Jestřebí 4:2, Burgr, Kolář.

I. třída mladší žáci: Medlánky – Rájec-
Jestřebí 7:0.

OP žáci, sk. A: Ráječko – Boskovice 
B 2:4 (1:2), Cihlář 2 – Ferugová 2, Henek, 
Staněk. Kotvrdovice – Rudice 4:7 (3:5), Ke-
prt 2, Veselý, Vančura – Matuška 6, Magda. 
Sloup – Lipovec 0:6 (0:4), Šváb, Sedláček 
2, Ryšánek, Šíbl. Doubravice – Lipůvka 
3:2 (2:1), Koudelka 2, Schuch – Bohatec, 
Pospíšil V. 
  1.  Rudice  8  8  0  0  65:11  24 
  2.  Kotvrdovice  8  6  0  2  38:22  18 
  3.  Boskovice B  8  5  1  2  38:22  16 
  4.  Lipovec  8  5  0  3  28:19  15
  5.  Sloup  8  3  1  4  27:26  10
  6.  Olomučany  8  2  2  4  28:32  8 
  7.  Lipůvka  8  2  1  5  13:23  7
  8.  Doubravice  8  2  1  5  14:48  7 
  9.  Ráječko  8  0  0  8  10:58  0

OP žáci, sk. B: V. Opatovice – Kníni-
ce 7:0 (2:0), Kříženecký 4, Sedlář, Ženatý, 
Vybral. Lysice – Vísky 3:0 (0:0), Zeman, 

Konečný, Kratochvíl. Drnovice – Letovice 
6:0 (2:0), Havránek 3, Bělehrádek 2, vlast-
ní. Kunštát – Cetkovice 3:1 (1:0), Novotný, 
Bednář, Danzinger – Sychra.
  1.  V.Opatovice  8  5  2  1  37:11  17
  2.  Kunštát  8  5  0  3  28:17  15
  3.  Drnovice  8  5  0  3  26:16  15 
  4.  Letovice  8  4  2  2  17:17  14 
  5.  Svitávka  8  4  1  3  24:13  13 
  6.  Cetkovice  8  4  1  3  23:18  13 
  7.  Lysice  8  4  1  3  17:18  13
  8.  Knínice  8  1  1  6  16:38  4 
  9.  Vísky  8  0  0  8  10:50  0

OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Kníni-
ce 8:2 (2:2), Vorlický L. 4, Hlaváček R. 3, Šafr 
– Lajšner, vl. Olešnice – Jedovnice 1:3 (1:2), 
Petrželka – Otýpka T. 2, Marhoul. Svitávka – 
Černá Hora 2:5 (1:2), Pinkava, Bednář – Vla-
dík, Řehoř 2, vlastní. Olomučany – V. Opa-
tovice 2:0 (1:0), Beránek, Kroutil. Kunštát 
– Blansko B 0:12 (0:3), Ševčík, Moravec 3, 
Přikryl, Pačovský 2, Souček, Šenkeřík. 
  1.  Boskovice B  9  7  2  0  50:18  23 
  2.  Blansko B  9  7  1  1  73:11  22
  3.  Knínice  9  5  2  2  41:38  17
  4.  Olešnice  9  5  0  4  42:27  15 
  5.  Č.Hora  9  4  3  2  31:30  15 
  6.  Jedovnice  9  3  1  5  24:25  10 
  7.  Svitávka  9  3  1  5  27:49  10 
  8.  V.Opatovice  9  2  2  5  12:25  8 
  9.  Kunštát  9  1  1  7  15:53  4
  10.  Olomučany  9  1  1  7  14:53  4 

OP starší přípravka 5+1, sk. A: Ada-
mov – Vysočany 5:5 (3:2), Bavlnka 3, Fla-
chs 2 – Kolomazníček 3, Zukal 2. Lipovec 
– Vavřinec nesehráno. Ráječko – Rudice 
1:6 (0:3), Divácký P. – Matuška 3, Magda 
2, Martinásek. Blansko – Jedovnice nehl. 
Jedovnice – Lipůvka 6:3 (2:1), Kučera D., 
Buchta J. 3 – Švaňhal, Racek, Valenda. 
  1.  Rudice  7  7  0  0  99:15  21
  2.  Blansko  6  6  0  0  66:7  18 
  3.  Jedovnice  7  5  0  2  51:52  15 
  4.  Lipůvka  8  3  1  4  27:58  10
  5.  Lipovec  6  3  0  3  37:36  9 
  6.  Ráječko  7  2  1  4  14:25  7 
  7.  Vysočany  7  1  2  4  36:45  5 
  8.  Adamov  8  1  2  5  28:68  5 
  9.  Vavřinec  6  0  0  6  20:72  0 

OP starší přípravka 5+1, sk. B: Drno-
vice – Knínice 6:6 (5:2), Žáček 2, Beneš, 
Okáč, Sedláček, vlastní – Lajšner, Mucha 
2, Dobeš, Oliva. Boskovice – Voděrady 
13:0 (8:0), Učeň R. 3, Janíček M., Alexa Š. 
2, Černý T., Klimeš, Nesvadba, Sychra F., 
Sychra L., Vorlický L. Boskovice B – Kun-
štát 3:9 (0:5), Suchý L. 2, Kostík – Motyč-
ka M. 3, Kleveta L. 2, Banya, Novotný T., 
Štěrba R., Vach J. Kunštát – Boskovice 2:7 
(1:2), Novotný 2 – Učeň 3, Alexa, Kunc, 
Sychra F., Klimeš. 
  1.  Drnovice  7  5  2  0  62:19  17 
  2.  Boskovice  6  5  1  0  67:6  16 
  3.  Knínice  6  4  2  0  48:18  14 
  4.  Kunštát  6  3  0  3  30:32  9 
  5.  Rájec-Jestřebí  7  3  0  4  30:46  9 
  6.  Voděrady  6  1  1  4  11:34  4
  7.  Boskovice B  6  1  0  5  24:51  3 
  8.  Letovice  6  0  0  6  3:69  0

OP mladší přípravka 4+1: Adamov 
– Knínice 3:0 (2:0), Prudík, Hloušek, 
Kos. Boskovice – Černá Hora 6:3 (2:1), 
Bohatec V. 4, Lokaj D. 2 – Fojt P. 2, Dan-
kovský M. Boskovice B – Kunštát 4:14 
(1:8), Kunc V., Boček V. 2 – Dočekal F. 6, 
Janků R. 5, Bláha J., Banya, nehl.. Blan-
sko – Jedovnice 10:0 (1:0), Farník T. 6, 
Koňařík D. 2, Farník O., Dujka F. Kunštát 
– Boskovice 3:19 (1:9), Banya 3 – Lokaj 
8, Čejka 6, Bohatec 5. Blansko B – Rájec-
Jestřebí 1:4 (0:3), Dujka – Nezval, Šváb, 
Kala, Pycun.
  1.  Blansko  7  7  0  0  75:15  21 
  2.  Kunštát  7  6  0  1  71:51  18 
  3.  Rájec-Jestřebí  9  6  0  3  61:46  18 
  4.  Boskovice  8  4  0  4  61:48  12
  5.  Boskovice B  7  4  0  3  55:49  12 
  6.  Jedovnice  8  4  0  4  26:31  12
  7.  Č.Hora  7  3  1  3  36:33  10
  8.  Blansko B  9  2  1  6  27:68  7 
  9.  Adamov  9  2  0  7  48:60  6
  10.  Knínice  7  0  0  7  12:71  0 

OP ženy: Kunštát – Kostelec B 2:1 (1:1), 
Horáková, Kolářová – Tomešová. Ráječko 
– Drnovice 1:1 (1:0), Vítková – Liznová. 
Boskovice – Lipová 15:0 (8:0), Barašová 
6, Černá 3, Ferugová 2, Odehnalová N. 2, 
Dokoupilová, Kočvarová.
  1.  Kunštát  10  8  1  1  33:6  25
  2.  Boskovice  10  7  3  0  59:4  24
  3.  Kostelec B  10  4  0  6  31:23  12
  4.  Ráječko  10  3  3  4  20:16  12
  5.  Drnovice  10  3  3  4  19:32  12
  6.  Lipová  10  0  0  10  0:81  0

hokej
OP Blansko: Rájec – HC Blansko 8:5 

(4:2, 0:3, 4:0), Frantel 3, Syrový, Lemon, 
Odehnal, Šváb, Kuběna Jan – Svrbík 2, 
Zukal, Snopek, Kopřiva. Dynamiters B – 
Černá Hora 7:2 (2:0, 0:0, 5:2), Pilát, Kepret 
2, Kopeček, Najt, Vrba – Reich, Dubský. 
Adamov – Sloup 6:0 (3:0, 1:0, 2:0), Bartoš 
3, Kolenáč 2, Juřena. Letovice – Lysice 4:1 
(0:0, 2:1, 2:0).

OP Žďár: Boskovice B – Šerkovice 6:5 
(0:1, 3:1, 3:3). Konečný 3, Peša, Hasoň, 
Vondál. 

kuželky
1. liga ženy: TJ Valašské Meziříčí – TJ 

ČKD Blansko 2:6 (3215:3344), Nevřivová 
581, Musilová D. 518, Daňková 559, Še-
včíková 553, Kalová 597, Lahodová 536. 
TJ ČKD Blansko – KK Slavia Praha 7:1 
(3294:3172), Musilová D. 555, Nevřivová 
539, Lahodová 496, Kalová 562, Daňková 
558, Ševčíková 584.
  1.  Slavia  7  6  0  1  41,0:15,0  12
  2.  Přerov  7  5  1  1  36,0:20,0  11
  3.  Náchod  7  4  0  3  32,5:23,5  8
  4.  Konstruktiva  7  4  0  3  32,5:23,5  8
  5.  Duchcov  7  4  0  3  29,0:27,0  8
  6.  Zábřeh  7  4  0  3  29,0:27,0  8
  7.  Jičín  7  4  0  3  29,0:27,0  8
  8.  Šumperk  7  3  1  3  24,0:32,0  7
  9.  Blansko  7  3  0  4  27,0:29,0  6
  10.  Husovice  7  2  0  5  17,0:39,0  4
  11.  Chýnov  7  1  0  6  20,0:36,0  2
  12.  Val. Meziříčí  7  1  0  6  19,0:37,0  2

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK Zá-
břeh 4:4 (3320:3345), Kolařík 571, Němec 
503, Novotný 543, Porubský 587, Honc 
563, Flek 553. KK Hagemann Opava – TJ 
ČKD Blansko 6:2 (3333:3239), Němec 567, 
Honc 541, Flek R. (Hlavinka) 538, Novotný 
528, Porubský 543, Kolařík 522.

  1.  Rosice  7  6  0  1  38,0:18,0  12
  2.  Val. Meziříčí  7  5  1  1  40,0:16,0  11
  3.  Vyškov  7  5  0  2  32,0:24,0  10
  4.  Zábřeh  7  3  2  2  32,0:24,0  8
  5.  Ratíškovice  7  4  0  3  31,0:25,0  8
  6.  Blansko  7  3  2  2  29,5:26,5  8
  7.  MS Brno  7  4  0  3  28,0:28,0  8
  8.  Opava  7  3  0  4  28,0:28,0  6
  9.  Olomouc  7  2  1  4  25,0:31,0  5
  10.  Přemyslovice  7  2  0  5  16,0:40,0  4
  11.  MS Brno B  7  1  0  6  22,0:34,0  2
  12.  Šumperk  7  1  0  6  14,5:41,5  2

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – KK 
PSJ Jihlava 7:1 (3259:3092), Šplíchal Jak. 
540, Procházka 527, Šmerda 560, Kotlán 523, 
Hlavinka 568, Flek J. 541. TJ Sparta Kutná 
Hora – TJ ČKD Blansko B 6:2 (3149:3077), 
Flek J. 468, Kotlán 511, Šplíchal Jak. 536, 
Hlavinka 544, Procházka 535, Šmerda 483.
  1.  Dubňany  7  6  0  1  39,0:17,0  12
  2.  Vracov  7  5  0  2  38,0:18,0  10
  3.  Mistřín  7  5  0  2  35,0:21,0  10
  4.  Benešov  7  5  0  2  34,0:22,0  10
  5.  Dačice B  7  5  0  2  34,0:22,0  10
  6.  Kutná Hora  7  4  0  3  27,0:29,0  8
  7.  Jihlava  7  3  0  4  24,0:32,0  6
  8.  Blansko B  7  2  0  5  24,0:32,0  4
  9.  Třebíč  7  2  0  5  22,0:34,0  4
  10.  Č. Budějovice  7  2  0  5  21,0:35,0  4
  11.  Ivančice  7  2  0  5  20,0:36,0  4
  12.  Jihlava B  7  1  0  6  18,0:38,0  2

3. liga ženy: TJ Nový Jičín – TJ ČKD 
Blansko B 1:5 (1380:1539), Řehůřková 
396, Musilová N. 393, Klimešová 350, Sla-
víčková 400.

Divize: TJ Sokol Brno IV – TJ ČKD 
Blansko C 5:3 (3142:3125), Stloukal 507, 
Pliska 532, Hédl 508, Flek M. 519, Havíř 
533, Musil 526. KK Rostex Vyškov B – TJ 
ČKD Blansko C 7:1 (3192:3058), Musil 
506, Flek M. 510, Haresta Jak. 484, Pliska 
502, Havíř 532, Daněk 524.

KP I: KK Velen Boskovice – SK Brno 
Žabovřesky 2:6 (2110:2272), Pitner 383, 
Ševčík 343, Látal 340, Veselý 305, Sychra 
385, Ševčík 354.

KP dorost: TJ ČKD Blansko B – KK 
Orel Telnice 3,5:0,5 (1126:1097), Petrů 
322, Sehnal 417, Cihlář 387. TJ ČKD Blan-
sko A – KK Slovan Rosice 3:1 (1175:1170), 
Daněk 346, Flek J. 427, Žitník 402.

Okresní podniková liga, extraliga: 
VMS – JEZAT 1210:1173, Gruber 270, 
Klígl 245 - Jalový 258, Beneš 255. VVR 
A – Kuželkáři VB leasing 1254:1287, Šev-
čík 276, Flek 265 - Nezval 280, Malits 269. 
VVR B – Kadeřnictví ES 1299:1189, Se-
mrád J. 274, Semrád M. 270 - Němec 246, 
Smola a Čevela oba 237.

1. liga: KSK – Orel 1293:1220, Ne-
ubauer 277, Kocourek 270 - Hének 269, 
Dvořák 260. ČKD Turbo Technics – AKK 
1245:1142, Kitner 271, Kunc 266 - Barša 
246, Daněk 232. 

2. liga: Psychodrama – Relax Club 
944:1062, Šehýr 228, Málek 196 - Po-
lák 263, Černý 216. Nemocnice – SPŠ 
1149:1055, Zavadil 244, Navrátil 241 - 
Bezděková 229, Jalový 228. JMP – Profi  
Weld 1157:1193, Podrabský 261, Navrátil 
244 - Petříček 245, Kovařík 241.

malá kopaná
1. liga: Štěchov – Kopeček 5:0 kont., 

Kozárov – MICROTEX 4:4, Kvasar – 
SADROS 2:2, Rozhraní – Karolín 1:3, Orel 
– Okrouhlá 6:11.
  1.  Kozárov  20  14  2  4  84:44  44
  2.  Karolín  20  12  2  6  87:65  38
  3.  MICROTEX  20  11  4  5  55:43  37
  4.  SADROS  20  9  6  5  46:57  33
  5.  Kopeček  20  8  4  8  40:42  28
  6.  Kvasar  20  8  2  10  62:55  26
  7.  Rozhraní  20  7  4  9  48:51  25
  8.  NOBICA  20  7  3  10  43:51  24
  9.  Okrouhlá  20  7  1  12  58:65  22
  10.  Orel  20  7  1  12  64:89  22
  11.  Štěchov  20  5  1  14  53:78  16 

2. liga: Brumov – Býkovice 1:2, Žďárná 
– FK Jabloňany 7:2, Poříčí – PentaCo 3:1, 
Sudice – Šebetov 3:16, Arsenal – Bedřichov 
3:2, Suchý – Vážany 5:5.
  1.  PentaCo  22  17  0  5  88:39  51
  2.  Suchý  22  15  1  6  90:61  46
  3.  Vážany  22  11  3  8  54:54  36
  4.  Poříčí  22  11  2  9  63:72  35
  5.  Brumov  22  10  4  8  54:41  34
  6.  Býkovice  22  10  2  10  65:65  32
  7.  Bedřichov  22  10  2  10  43:48  32
  8.  Arsenal  22  9  1  12  37:49  28
  9.  Sudice  22  8  2  12  48:72  26
  10.  Šebetov  22  6  5  11  62:62  23
  11.  Žďárná  22  5  8  9  53:58  23
  12.  Jabloňany  22  5  0  17  42:78  15

3. liga: Šerkovice – Lažánky 5:0 kont., 
Spešov – Rudka 5:0 kont., Holešín – Lhota 
Rapotina 2:0, StB Jabloňany – Újezd u K. 
nehl., Rozsíčka – Světlá 3:5. 
  1.  Lažánky  20  16  1  3  109:51  49
  2.  Holešín  20  14  0  6  66:44  42
  3.  Světlá  20  13  3  4  67:49  42
  4.  Hasiči  20  12  1  7  71:61  37
  5.  Šerkovice  20  10  2  8  84:60  32
  6.  Lh. Rapotina  20  9  2  9  76:80  29
  7.  StB   19  8  2  9  66:70  26
  8.  Spešov  20  8  0  12  50:61  24
  9.  Újezd u K.  19  5  4  10  44:62  19
  10.  Rozsíčka  20  3  3  14  38:72  12
  11.  Rudka  20  1  2  17  35:96  5

4. liga: Tuzemák – Čížovky 4:1, Červán-
ky – FPO 2:0, Svitávka – Drnovice 1:6, LPP 
Lhota u L. – Vanovice 5:0 kont., Paradox – 
Olešná 6:3, Dolní Lhota – Valchov A 9:0. 
  1.  Lhota u L.  22  22  0  0  169:52  66
  2.  Čížovky  22  15  2  5  94:66  47
  3.  Paradox  22  13  1  8  81:72  40
  4.  FPO  22  12  1  9  79:72  37
  5.  Drnovice  22  11  3  8  77:66  36
  6.  Červánky  22  9  3  10  46:46  30
  7.  Dolní Lhota  22  9  2  11  78:72  29
  8.  Svitávka  22  8  2  12  56:84  26
  9.  Tuzemák  22  7  4  11  50:50  25
  10.  Vanovice  22  6  2  14  48:81  20
  11.  Olešná  22  6  1  15  55:84  19
  12.  Valchov A  22  3  1  18  46:134  10

5. liga: Obora – Újezd u B. nehl., Brťov 
– Rudná 2:1, Dlouhá Lhota – Vřesice 3:2, 
Deštná – Kuničky 5:2, Vísky – Adamov 0:3, 
Křetín – Norci 2:2.
  1.  Křetín  22  15  2  5  96:53  47
  2.  Rudná  22  15  2  5  86:35  47
  3.  Adamov  22  14  3  5  81:43  45
  4.  Deštná  22  14  1  7  100:48  43
  5.  Kuničky  22  13  2  7  73:47  41
  6.  Norci  22  12  4  6  80:56  40
  7.  Dlouhá Lhota  22  9  1  12  61:80  28
  8.  Obora  21  8  2  11  59:72  26

Z      9.  Vísky  22  8  1  13  64:61  25
  10.  Brťov  22  5  5  12  59:72  20
  11.  Vřesice  22  6  1  15  58:97  19
  12.  Újezd u B.  21  0  0  21  13:166  0

Divize: Rudka – Petrovice 3:2, Sebranice 
– Orel Rock 5:1, Horní Lhota – Skalička 3:1, 
Šebrov – Vysočany 5:1, Piccolo – M. Chras-
tová 10:5, Vachov B – Horní Poříčí 4:3.
  1.  Šebrov  22  18  1  3  73:27  55
  2.  Piccolo  22  15  3  4  98:64  48
  3.  Vysočany  22  13  2  7  70:50  41
  4.  Petrovice  22  11  2  9  61:45  35
  5.  Horní Poříčí  22  10  3  9  68:68  33
  6.  Rudka  22  10  2  10  56:57  32
  7.  Valchov B  22  9  4  9  52:47  31
  8.  M. Chrastová  22  7  4  11  61:72  25
  9.  Horní Lhota  22  8  0  14  55:64  24
  10.  Orel Rock  22  7  3  12  62:76  24
  11.  Sebranice  22  8  0  14  51:92  24
  12.  Skalička  22  4  0  18  45:90  12 

Základní soutěž: Šošůvka – Žďár 12:0, 
Kněževes – FC Lhota u L. 1:2, Letovice – 
Pozdní sběr 12:1, Vítějeves – Šošůvka 3:1, 
Žďár – Kněževes 0:3.
  1.  Šošůvka  24  14  4  6  91:51  46
  2.  Pozdní sběr  24  13  3  8  71:72  42
  3.  Lhota u L.  24  13  1  10  86:74  40
  4.  Vítějeves  24  11  5  8  58:54  38
  5.  Letovice  24  12  1  11  91:76  37
  6.  Kněževes  24  7  5  12  35:51  26
  7.  Žďár  24  3  3  18  46:100  12 

stolní tenis
RP I: Kunštát – Rohozec 13:5, Vysoča-

ny – Žďárná 8:10, Blansko D – Zbraslavec 
B 7:11, Křetín B – Šošůvka 6:12, Rudice – 
Křetín odl., Voděrady – Boskovice B 10:8. 
Boskovice B - - Kunštát 14:4, Křetín – Vo-
děrady 8:10, Šošůvka – Rudice 12:6, Zbra-
slavec B – Křetín B 14:4, Žďárná – Blansko 
D 12:6, Rohozec – Vysočany 12:6.

OP I: Svitávka – Vanovice 14:4, Bořitov 
– Žďárná B 8:10, Rájec – Voděrady B 16:2, 
Šošůvka B – Veselice 8:10, Zbraslavec C 
– Adamov 6:12, Petrovice – Jestřebí 4:14. 
Jestřebí – Svitávka 11:7, Adamov – Petro-
vice 10:8, Veselice – Zbraslavec C 6:12, 
Voděrady B – Šošůvka B nehl. Žďárná B – 
Rájec 9:9, Vanovice – Bořitov 7:11.

OP II: Rohozec B – Svitávka B 7:11, 
Olešnice – Boskovice C 11:7, Vysočany 
B – Jestřebí B 12:6, Veselice B – Křetín 
C 1:17, Borotín – Brumov 14:4, Letovice 

– Němčice 12:6. Němčice – Rohozec B 
13:5, Brumov – Letovice 7:11, Křetín C – 
Borotín 8:10, Jestřebí – Veselice B 14:4, 
Boskovice C – Vysočany B 9:9, Svitávka 
B – Olešnice 2:16.

OP III: Okrouhlá – Kunštát B 7:11, 
Zbraslavec D – Petrovice B 7:11, Křetín D 
– Letovice B 11:7, Rohozec C – Šošůvka C 
9:9, Lhota Rapotina – Rájec B 5:13, Vano-
vice B – Vysočany C 6:12. Vysočany C – 
Okrouhlá 4:14, Rájec B – Vanovice B 15:3, 
Šošůvka C – Lhota Rapotina 13:5, Letovice 
B – Rohozec C 5:13, Petrovice B – Křetín D 
15:3, Kunštát B – Zbraslavec D 15:3.

OS I: Kunštát C – Žďárná C 8:10, 
Olešnice B – Petrovice C 9:9, Vanovice C 
– Voděrady C 2:16, Šošůvka D – Němčice 
B 3:15, Velenov - Vysočany D 12:6, Kunič-
ky – Bořitov B 11:7. Bořitov B – Kunštát C 
10:8, Vysočany D – Kuničky 8:10, Němčice 
B – Velenov 10:8, Voděrady C – Šošůvka D 
12:6, Petrovice C – Vanovice C 11:7, Žďár-
ná C – Olešnice B 12:6. 

OS II: Zbraslavec F – Velenov B 0:18, 
Olešnice C – Adamov B 0:18, Lhota Rapoti-
na B –Křetín E 11:7, Petrovice D – Kunštát D 
8:10, Okrouhlá B – Rájec C 5:13, Zbraslavec 
E – Bořitov C 8:10, Bořitov C – Zbraslavec 
F 18:0, Rájec C – Zbraslavec E 14:4, Kunštát 
D – Okrouhlá B 8:10, Vísky – Petrovice D 
10:8, Adamov B – Lhota Rapotina B 16:2, 
Velenov B – Olešnice C 11:7.

šachy
KP I: ŠK Bystrc Oilers – ŠK Garde Li-

povec 2,5:5,5, Sekanina, Habina M., Hlou-
šek 1, David, Kopřiva, Handl, Chládek Vl., 
Chládek V. 

OP: Rovečné – Boskovice B 2,5:5,5, Šu-
tera, Čuhel 1, Čermák 0,5 – Boháček, Wal-
letzký, Kocina, Marcikán, Dvořáček 1, Petr 
0,5. Rudice B – Jedovnice 5:3, Nejezchleb, 
Crhonek, Topulec, Ševčík 1, Hnilička, Brus 
0,5 – Kunc, Slouka 1, Matuška, Fránek 0,5. 
Adamov C – Sloup B 3,5:4,5, Masák, Mi-
kuš, Kratochvíla 1, Schneider 0,5 – Baláž, 
Němec, Mikulášek Procházka 1, Dostál 
0,5. Kunštát – Lipůvka 5:3, Mikulčický, 
Kovvář, Záboj, Chloupek, Kameník 1 – Ka-
derka, Slezák, Bílek. Lipovec E – Lipovec 
D 1:7, Grim, Petržela 0,5 – Krejčí P., Nečas, 
Sedlák, Ševčík Jiří, Kolmačka, Ševčík Vl. 
1, Krejčí F., Kratochvíl M. 0,5.  (bh)



Slavnos   sv. Huberta ve Kř  nách
Křtiny - Tradiční podzimní svatohubertské slavnosti letos připadají 

na víkend 5. a 6. listopadu. Budou se opět konat ve Křtinách pod patro-
nací lektora brněnské Mendelovy univerzity profesora Jaroslava Hluška. 
Slavnosti zahájí v sobotu společný lov, na který jsou zváni ofi ciální hosté 
jak domácí, tak i zahraniční. Společné naháňky na divočáky se zúčast-
ní mimo jiné lovci z Polska, Slovenska, Španělska a Rakouska. Sobota 
bude zakončena na křtinském zámku Poslední lečí.

„Nedělní program nejen pro 
lesní hospodáře a myslivce zahájí 
o půl jedenácté ve křtinském chrá-
mu už třináctá Svatohubertská 
mše. V kostele zazní mše kom-
ponovaná pro lesní rohy, kterou 
složil doktor Vacek. Zatroubí ji 
trubači Školního lesního podni-
ku Křtiny a zazpívá mužský sbor 
Mužáci z Horních Bojanovic,“ 
řekl zástupce ředitele ŠLP Pavel 
Mauer s tím, že při mši budou ctě-
ny všechny tradice s Hubertskou 
poutí spojené.

Svatohubertské slavnosti doplní 
i kulturní program. Na křtinském 
zámku bude zahájena výstava 
obrazů malíře Václava Nasvětila, 
který se dlouhá léta věnuje téma-
tu přírody a milovníci výtvarného 
umění už měli možnost se s jeho 
tvorbou ve Křtinách setkat. 

„V rámci slavností bude před-
stavena také nová kniha s mys-
liveckou tématikou Vlastimila 
Slavíčka s názvem Vlčice. Děj je 
situován do okolí Brna, jeho lesů 
a jeskyní. Knihu ilustrovala auto-
rova vnučka Daniela Thomaso-
vá,“ upřesnil Pavel Mauer. (ama)

úterý 1. listopadu 2011 SERVIS / INZERCE16
Aktuální provozní doba pro veřejnost
                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
1. 11. 800-1600 1830-2000 1100-1530 1630-1730 1830-2100

Středa 
2. 11. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
3. 11. 630-750 1200-1500 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
4. 11. 630-750 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
5. 11. 1000-1400 1600-2100 1000-1400 1600-2100

Neděle 
6. 11. 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.

V úterý jsou v době od 8 do 9 hod. pro veřejnost pouze 3 dráhy.
Ve středu jsou v době od 17.30 do 18 hod. pro veřejnost pouze 

2 dráhy.
V pátek jsou v době od 17 do 18.30 hod. pro veřejnost pouze 

3 dráhy.

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. 

Zveme Vás na 

  

 SLÁVEK JANOUŠEK, 

 

Den otevřených dveří v ZŠ 
Salmova Blansko

Blansko - Loni jsme poprvé nabídli všem zájemcům o prohlídku naší 
školy Den otevřených dveří v poněkud netradičním termínu, a to 17. 
11., v den státního svátku. Skoro stovka dětí, jejich rodičů a dalších ná-
vštěvníků, kteří tehdy tuto příležitost využili, byla dvojnásobkem počtu, 
který průměrně navštěvuje školu při tradičních dnech otevřených dveří. 
Rozhodli jsme se proto tuto akci letos zopakovat. 

Ve čtvrtek 17. 11. od 9 do 12 se tedy znovu otevře naše škola pro 
všechny, kteří si chtějí prohlédnout, v jakých prostorách a s jakým vy-
bavením děti pracují. Pro děti bude opět připraven program v podobě 
činností, do kterých se mohou zapojit. V tělocvičnách budou postaveny 
překážkové dráhy, v učebnách fyziky a chemie pokusy z přírodovědných 
předmětů, v učebnách informatiky výukové počítačové programy, úko-
ly na interaktivní tabuli a také občerstvení připravené v našimi žáky ve 
cvičné kuchyni. Návštěvníci se mohou také podívat na školní zahradu, 
hřiště a atrium, které jsou využívány v případě hezkého počasí. V dal-
ších prostorách školy se budou prezentovat výtvarné práce žáků, výstupy 
z projektů a ročníkové práce. 

 Eva Kadrmasová, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

kalendář akcíkalendář akcí
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Osamělost prvočísel.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Lidice.
Boskovice v 19.30 hod. Vyměřený čas.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 
* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovi-
ce - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: 
Obrazy bratří Hlaviců (do 2. 12.) * Letovice - Galerie Domino: Ivan Sýkora, 
Pavel Havelka, obrazy, umělecké sklo (do 2. 11.) * Letovice - Galerie Pex: Jiří 
Brtnický, obrazy (do 3. 11.).
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