
Michal Záboj

Blansko, Boskovice - Policie 
ukončila vyšetřování případu 
údajné korupce na radnici v Bos-
kovicích. Spis dostal na stůl stát-
ní zástupce, který bude rozho-
dovat o podání žaloby. V kauze 
policie stíhala tři lidi.

„Z naší strany byl spisový 
materiál zkompletován. Vyšet-
řování bylo skončeno a státnímu 
zástupci byl předložen návrh 
na podání obžaloby. V součas-
né době státní zástupce spisový 

materiál zkoumá a je na jeho 
rozhodnutí, zda bude návrh 
akceptovat nebo bude ještě nut-
né doplňování spisového materi-
álu,“ uvedl vedoucí blanenského 
územního odboru policie Zdeněk 
Grénar.

Úředníka dopravního odboru 
boskovické radnice policie zatkla 
letos v dubnu. Muž byl podezře-
lý z přijetí úplatku, který udajně 
dostal za vyřízení přestupku.

„Policejní orgán zahájil trest-
ní stíhání úředníka pro zločin 
přijetí úplatku a přečin zneužití 

pravomoci úřední osoby,“ uvedl 
tehdy vyškovský státní zástupce 
Radek Hůlka s tím, že muži hrozí 
až deset let vězení.

Spolu s pracovníkem doprav-
ního odboru byli stíháni další 
dva lidé. Jeden pro účastenství 
k přečinu zneužití pravomoci 
úřední osoby ve formě pomoci 
a druhý pro zločin podplácení.

Úředník, který měl přijmout 
úplatek, strávil dva měsíce ve 
vazbě. Po propuštění se vrátil 
zpět na boskovickou radnici. Byl 
ale přeřazen na jiné místo.
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Zemina zavalila dva dělníky, 
hasiči je cvičně vypros  li

Michal Záboj

Doubravice nad Svitavou 
- Hasiči ve středu 22. října od 
rána nedaleko Doubravice nad 
Svitavou nacvičovali vyprošťo-
vání zavalených osob. Na místě 
zasahovala také zdravotnická 
záchranná služba a policejní 
vrtulník. 

Námětem prověrky byla situa-
ce, kdy při výkopu a pak poklád-
ce vodovodního potrubí zemina 
zavalila dvě osoby. U jedné lékař 
konstatoval smrt. Druhý figurant 
byl zčásti zavalený a zraněný 
a hasiči ho museli vyprostit.

„Námětem cvičení je kro-
mě vyprošťování i procvičení 
spolupráce jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného sys-
tému a procvičení tohoto typu 
zásahu, které jsou spíš ojedinělé, 
nicméně velmi náročné fyzic-
ky i takticky,“ upřesnil mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Hasiči museli místo se zave-

V kauze uplácení 
na radnici policie 
navrhla obžalobu

Cvičení v Doubravici. Foto Michal ZábojCvičení v Doubravici. Foto Michal Záboj

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

Koaliční smlouvy
V Blansku 
i Boskovicích už 
znají nové 
vedení měst.

Více na straně 2

Strom roku je z Opatovic
Opatovická 
borovice uspěla 
v celorepublikové 
anketě.

Více na straně 3

Rozhovor s ředitelkou
Alena Svanovská 
přibližuje plány 
boskovického 
gymnázia.

Více na straně 4

Výlovy. Víkend přinesl na Blanensku a Boskovicku hned několik výlovů rybníků. Ryby putovaly do sádek napří-
klad v Býkovicích (viz dolní dvě fotografi e). Tradiční výlov Olšovce pak proběhl v Jedovnicích. 
Více fotografi í a video na www.zrcadlo.net. Foto Magda Hrušková a Marta Antonínová

Punkevní jeskyně zavírají, přes 
zimu bude přístupná Kateřinská

lenými stabilizovat a zajistit. 
Kvůli tomu na cvičení dorazi-
la jednotka ze stanice Lidická 
v Brně, která zatím jako jediná 
v kraji disponuje speciální sadou 
Paratech. Používá se právě při 
vyprošťování lidí ze závalu nebo 
ze sutin.

Podobné zařízení bude co 
nevidět i na stanici v Blansku. 
„Součástí cvičení je nácvik prá-

ce s tímto zařízením pro hasiče 
z Blanska, kteří menší verzi této 
sady dostanou,“ podotkl Mikoš-
ka.

Cvičení se zúčastnily tři desít-
ky lidí. Na místo dorazili profe-
sionální hasiči z Brna, Blanska, 
Boskovic a dobrovolní hasiči 
z Doubravice nad Svitavou, poli-
cejní vrtulník a záchranná služ-
ba.

Moravský kras - Stavba nové 
provozní budovy zkrátí letošní 
sezónu v Punkevních jeskyních 
v Moravském krasu. Normálně 
celoročně přístupné podzemí se 
pro turisty uzavře posledního říj-
na. Jako náhrada bude letos přes 
zimu mimořádně otevřená Kate-
řinská jeskyně.

Turistům už tak na návštěvu 
Punkevních jeskyní zbývá jen pár 
dnů. Pak se podzemí na čtvrt roku 
uzavře.

„Stavba nové provozní budovy 
dospěla do stádia, kdy už provi-
zorní provoz pro návštěvníky není 
možný. Během odstávky budeme 
opravovat také stavidla ve stavid-
lové komoře a přístaviště u Masa-
rykova dómu,“ vysvětlil vedoucí 
Správy jeskyní Jiří Hebelka.

Punkevní jeskyně s podzemní 
plavbou po říčce Punkvě a náv-
štěvou dna Macochy se pak zno-
vu otevřou v únoru příštího roku. 
V dubnu se provoz ale opět zasta-
ví. Turisté se pak do podzemí 
podívají od května.

„Po celý rok zůstane otevře-
ná jeskyně Výpustek, která má 

Podzemní plavba. Foto Jiří HebelkaPodzemní plavba. Foto Jiří Hebelka

nepřetržitý provoz. Turistům 
bude přístupná také část náv-
štěvnického okruhu ve Sloup-
sko-šošůvských jeskyních a letos 
mimořádně Kateřinská jeskyně. 
Jeskyně Balcarka je otevřená do 
konce listopadu,“ podotkl Jiří 
Hebelka.

Stavba nové provozní budovy, 
která přijde na asi padesát mili-
onů korun, začala letos v létě. 
Skončit má do července příštího 

roku. Nový objekt oproti bývalé-
mu nabídne velkou vstupní halu 
pro návštěvníky a také veřejné 
záchodky v suterénu.

Punkevní jeskyně jsou nej-
navštěvovanějšími v Moravském 
krasu i v celé České republice. 
Každoročně do nich zavítá kolem 
dvou set tisíc turistů. Letos si je 
prohlédlo do konce září přes 175 
tisíc návštěvníků, což je asi o dva 
tisíce více než loni.  (moj)

Opilý muž se v Jabloňanech válel 
po silnici, skončil na záchytce

Jabloňany - Svůj život pod koly aut chtěl patrně skončit silně opilý 
dvaatřicetiletý muž v Jabloňanech. Nešťastník si stále dokola lehal na 
silnici. Nakonec skončil v rukou lékařů a pak na brněnské záchytce.

Muž chtěl možná jednou pro vždy vyřešit své osobní problémy. Pomo-
ci mu v tom měla auta, která projížděla Jabloňany. Lehal si na silnici 
a místní mu to nedokázali vymluvit.„Každý pokus o překažení jeho plá-
nu končil nezdarem. Opilec se sice nechal několikrát zvednout a odvést 
stranou, za chvíli však na komunikaci ležel znovu,“ popsal blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesánek. Zakročit museli policisté. Lehnout si 
na silnici už muži nedovolili. „Navíc u něj provedli měření, kdy tester 
zobrazil hodnotu 3,16 promile alkoholu v dechu,“ upřesnil mluvčí s tím, 
že opilý muž skončil v péči lékařů, kteří ho převezli na záchytku.  (moj)

V družinách 
v Boskovicích 
přibude míst

Boskovice - Základní ško-
la v Boskovicích kvůli velkému 
zájmu rodičů rozšíří kapacitu 
školní družiny. Školáci budou mít 
k dispozici tři nové třídy a v nich 
devadesátku míst. S jejich ote-
vřením se počítá v lednu příštího 
roku. Boskovická škola pak bude 
v družině nabízet žákům celkem 
čtyři sta patnáct míst.  (moj)
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Boskovice ovládne trojkoalice, 

starostkou bude Nedomová
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Dělníka vzal po 
hlavě násadou
Bedřichov - Bez varování 

a přímo na hlavu nic netušícího 
dělníka zaútočil v Bedřichově 
sedmačtyřicetiletý muž. Násilník 
totiž měl pocit, že mu zaměstna-
nec stavební fi rmy ukradl maso 
a chtěl si s ním tak vyřídit účty.

Sedmačtyřicetiletý muž zaúto-
čil zlomenou násadou od lopaty 
na jednoho z dělníků, kteří v Bed-
řichově pracují na opravě kanali-
zace.

„Rána byla směřována na hla-
vu, kterou měl naštěstí zaskočený 
jedenadvacetiletý zaměstnanec 
stavební fi rmy chráněnu helmou. 
Rozlícený útočník vyhrožoval, 
že si z domu donese i pušku, ale 
v násilnostech po svém prvním 
výpadu již nepokračoval,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Napadaného mladíka musel 
ošetřit lékař. Na místo útoku 
dorazili také policisté, kterým 
útočník posléze vysvětlil, co ho 
k ataku vedlo.

„Mylně se prý domníval, že 
mu dělníci předchozí den během 
společného popíjení v restauraci 
ukradli nakoupené maso,“ dodal 
mluvčí.

Útok sedmačtyřicetiletého 
muže z Bedřichova bude mít ještě 
nejspíš dohru. Je teď podezřelý 
z trestného činu ublížení na zdra-
ví a hrozí mu až tříletý trest odně-
tí svobody.  (moj)

Autobus se
zastavil o strom

Petrov - U Petrova havaroval 
autobus pravidelné linky. Kolem 
půl čtvrté odpoledne vozidlo 
dostalo na kluzké vozovce smyk 
a skončilo mimo silnici. Nehoda 
se obešla bez zranění.

Příčinou smyku autobusu 
byly nejspíš nečistoty na silnici 
a nepřiměřená rychlost. Vozov-
ku v místě znečistily zemědělské 
stroje, které vyjížděly z blízkého 
pole.

„Znečištěný úsek však byl 
řádně označen a rychlost v něm 
snížena. Řidič autobusu omezení 
zřejmě dostatečně nezohlednil, 
a proto vůz sklouznul ze silni-
ce. Ve směru nechtěného pohy-
bu navíc stál strom, o který se 
autobus opřel,“ popsal blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesánek.

S vyproštěním vozidla pomohla 
těžká technika. Škoda na autobu-
su se odhaduje na několik desítek 
tisíc korun.  (moj)

Opilý řidič
čtyřkolky 

boural a ujel
Křetín - Neuvěřitelnou jízdu ve 

Křetíně předvedl třiačtyřicetiletý 
muž za řídítky čtyřkolky. Řidiče, 
který byl opilý, nezastavila ani 
srážka s traktorem ani zranění na 
hlavě. Teď mu hrozí vězení.

Obyvatel Křetína se podle 
policie nejprve posilnil několika 
panáky slivovice. Krátce po tři-
nácté hodině odpoledne se pak 
vydal na projížďku na čtyřkolce 
na jednu z polních cest v okolí 
obce.

„Nerozvážný šoférský počin 
překazil náraz do levého přední-
ho kola traktoru Zetor, který se 
tu pohyboval a jemuž se pálen-
kou posilněný řidič nedokázal 
vyhnout. Vzhledem k poměru 
strojů není divu, že traktor ani 
jeho obsluha neutrpěli žádnou 
újmu,“ přiblížil blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.

Třiačtyřicetiletý muž se ale při 
střetu poranil na hlavě a poškodil 
si čtyřkolku. Přesto pokračoval 
dál. Rozhodl se, že dojede domů. 
Tam ho pak zajistila policejní 
hlídka.

„Policisté provedli test zamě-
řený na přítomnost alkoholu 
v těle s výsledkem 1,82 promile. 
Nešťastník se tak bude zodpoví-
dat z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky, kdy může 
být potrestán až jedním rokem 
odnětí svobody,“ dodal policejní 
mluvčí.  (moj)

Řidič přišel 
o peníze

Blansko - Na policejní slogan 
„Auto není trezor“ zřejmě zapo-
mněl řidič nákladního auta, které 
zaparkoval v Blansku. Jen pár 
minut stačilo zloději, aby rozbil 
okno kabiny a ukradl peněženku 
se šestnácti tisíci korunami. Cel-
kem způsobil škodu ještě o čtyři 
tisíce vyšší.  (moj)

Lidé našli
granáty

Kunštát - Hned dva nálezy 
válečné munice řešili policisté 
v Kunštátě. Kumulativní puš-
kový granát ráže 30 mm objevil 
muž poblíž koupaliště. Fragment 
německého dělostřeleckého gra-
nátu se zase našel u silnice neda-
leko Újezdu u Kunštátu. Oba 
kusy munice převzal a odborně 
zlikvidoval pyrotechnik.  (moj)

Nesměl, přesto
ale řídil

Blansko - Dalšího opilce, kte-
rý bez ohledů na dopady svého 
jednání usedl po několika pivech 
a pár panácích za volant, odhali-
li blanenští policisté. Hlídka po 
oslovení šoféra stopnuté Škody 
Felicia hned věděla, s kým má 
tu čest. Přesnou hodnotu 2,12 
promile alkoholu u jedenačtyři-
cetiletého muže, který s sebou 
neměl řidičský průkaz, určila až 
dechová zkouška. Jak se ukázalo, 
doklady opravňující k řízení pro-
vinilec předložit nemohl, neboť 
mu byl v dubnu tohoto roku bla-
nenským soudem vysloven tříle-
tý zákaz řízení. Kromě trestného 
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky se tak troufalý hazar-
dér dopustil i maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Pachatelům 
v těchto případech hrozí trest až 
tříletého vězení.  (hrr)

Žena si chtěla
nakoupit bez 

placení
Boskovice - Nezdarem skončil 

pokus třiadvacetileté ženy ukrást 
v boskovickém supermarketu 
zboží v hodnotě sedmi set sedm-
desáti korun. Do své kabelky zlo-
dějka postupně z okolních regálů 
přemístila dvě láhve alkoholu, 
několik paštik, drobné mléčné 
výrobky a čistič toalet. S takto 
ukrytým kontrabandem se poku-
sila projít pokladnou. Byla však 
přistižena všímavým vedoucím 
prodejny. 

Krádež věcí v uvedené hodnotě 
by byla pravděpodobně posuzo-
vána pouze jako přestupek. Jenže 
pachatelka kradla již v minulos-
ti a byla za to před osmi měsíci 
soudně trestána. Proto jí teď hro-
zí postih podstatně přísnější a to 
odnětí svobody v rozmezí šesti 
měsíců až tří let.  (hrr)

Muž na kole
před jízdou 

popil alkohol
Blanensko a Boskovicko - 

Z dopravní kontroly v rámci 
bezpečností akce vyšel nejhůř 
cyklista. Během akce policisté 
zkontrolovali pětaosmdesát vozi-
del. Většina zastavených řidičů 
zvládala povinnosti účastníka sil-
ničního provozu vzorně. Pouze ve 
dvanácti případech byli policisté 
okolnostmi nuceni šoférům uložit 
blokové pokuty. 

„Pozitivně lze vnímat fakt, 
že všechny kontrolované osoby 
usedly za volant svého vozu stříz-
livé. Jedinou výjimkou byl cyk-
lista zastavený v Ráječku, kdy 
přístroj na měření alkoholu uká-
zal hodnotu 3,83 promile,“ uvedl 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 

Další jízda byla muži zakázána, 
protože by jí ohrožoval nejen sebe. 
Případy opilých cyklistů jsou řeše-
ny jako přestupky s až padesátiti-
sícovou pokutou. (hrr)

Michal Záboj

Boskovice - V čele Boskovic 
stane poprvé v historii žena. Sta-
rostkou bude sociální demokrat-
ka Hana Nedomová. Vyplývá to 
z koaliční smlouvy, kterou kromě 
vítězné ČSSD podepsaly KDU-
ČSL a hnutí ANO.

V radě zasednou čtyři zástupci 
sociální demokracie, dva lidovci 
a dva zástupci hnutí ANO. K nim 
se navíc připojí nestraník zvolený 
za KSČM Vladimír Farský.

„V koalici jsme zastoupeni 
demokraticky podle výsledků 
voleb. Respektujeme to, co si 
občané přáli,“ uvedla budoucí sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD).

Místostarostkou se podle koa-
liční smlouvy stane znovu Jaromí-
ra Vítková (KDU-ČSL). „Koalice 
kopíruje vládní model a předpo-
kládáme, že tak bude mít pozitiv-
ní dopad na získávání fi nančních 
prostředků,“ podotkla Jaromíra 
Vítková (KDU-ČSL).

Druhým místostarostou, kte-
rý bude napůl uvolněný, se stane 
sociální demokrat Petr Malach. 
Koalice bude mít v sedmadvace-
tičlenném zastupitelstvu většinu 
patnácti hlasů. Vladimíra Farské-
ho přibrala kvůli tomu, že ve vol-
bách získal vysoký počet hlasů.

V radě města zasednou ještě 
za ČSSD Milan Kolínský a Karel 
Ošlejšek, za lidovce Dagmar 
Hamalová a za hnutí ANO Martina 
Přichystalová a Pavel Schwarzer.

„Jsme rádi, že jsme součástí 
koalice. Hnutí ANO má zájem na 
změně. Prvním důležitým bodem 
bude zlepšit komunikaci mezi 
občany a vedením města,“ dodal 
lídr hnutí ANO Luděk Řehoř.

Zleva Jaromíra Vítková, Hana Nedomová a Luděk Řehoř. Foto Radim HruškaZleva Jaromíra Vítková, Hana Nedomová a Luděk Řehoř. Foto Radim Hruška

Jiří Palbuchta: archeopark Isarno 
umírá, je třeba věc řešit

Radim Hruška

Letovice - Vedení letovické 
radnice není spokojené se sta-
vem, ve kterém se nachází tam-
ní  archeopark Isarno. Existuje 
i možnost, že město neprodlouží 
současnému provozovateli nájem-
ní smlouvu.

„Za dobu, co Isarno provozuje 
sdružení Keltoi, zatím nedošlo 
k žádným větším změnám. Něco 
se podařilo opravit, ale areál dál 
chátrá. Nájemní smlouva je zatím 
platná, pokud ale nebude v Isar-
nu vyvíjena výrazná aktivita, tak 
se to bude muset nějak řešit. Než 
archeopark nechat takto umírat, 
tak bude možná lepší ho zlikvido-
vat,“ uvedl letovické místostaros-
ta Jiří Palbuchta (ČSSD).

Podle něj nemá sdružení Keltoi 
dostatek fi nančních prostředků, 
aby areál kompletně opravilo. Ve 
hře jsou možné dotace, ale k jejich 

Vedení radnice v Blansku zůstává stejné

Ustavující zastupitelstvo města 
se sejde v pondělí 10. listopadu. 
Programové prohlášení nová koa-
lice vydá do konce ledna příštího 
roku.

O pokračování 
stavby haly se ještě 

nerozhodlo
Jedním z jeho bodů zřejmě bude 

i to, jestli bude pokračovat stavba 
sportovní haly u školy ve Slová-
kově ulici. Hana Nedomová zatím 
neupřesnila, co se bude se stave-
ništěm dít dál.

„Nejprve prověřím celý pro-
ces stavby a vyhodnotím klady 

a zápory, které by případná změ-
na přinesla. Rozhodovat pak bude 
rada města,“ zdůraznila Nedomo-
vá s tím, že sociální demokraté 
ani lidovci stavbu haly neměli ve 
svém volebním programu.

Jako nevhodnou ve Slovákově 
ulici naopak už předem halu ozna-
čilo hnutí ANO. Jeho lídr Luděk 
Řehoř znovu potvrdil, že stavba by 
byla vhodnější na jiném místě, kon-
krétně v areálu Červené zahrady.

„Už jsme jednali s lidmi v okolí 
staveniště o jiném využití lokality. 
Nabízejí se třeba tenisové kurty 
a další varianty,“ upřesnil Řehoř.

Stavbu sportovní haly město pře-
rušilo letos v únoru kvůli problé-

mům s podložím. Změny v projek-
tu i navýšení ceny, které si vyžádaly 
problémy s podložím, už schválili 
boskovičtí zastupitelé. Následně 
radní potvrdili dodatek smlouvy se 
stavební fi rmou. Dodatečné povo-
lení na změny stavby teď posuzuje 
v odvolání krajský úřad.

Kvůli stavbě se v Boskovicích 
uskutečnilo minulý rok referen-
dum. Sportovní hala se staví v are-
álu základní školy na rohu Bílko-
vy a Slovákovy ulice. Náklady se 
původně měly pohybovat kolem 
čtyřiceti miliónů korun bez DPH. 
Změna projektu kvůli problémům 
s podložím stavbu zdraží asi o šest 
miliónu korun.

zisku by sdružení potřebovalo 
dlouhodobý pronájem areálu, kte-
rému se letovická radnice brání.

„Dotace mají své náležitosti 
včetně majetkových vztahů. Měst-
ské pozemky prodávat nebudeme 
a jejich dlouhodobý pronájem 

za symbolickou částku také není 
možný. ‚Keltům‘ chceme pomoci 
a snažíme se jim vyjít vstříc. Slí-
bili jsme, že když projeví nějakou 
aktivitu, tak jim část nájemného 
vrátíme sponzorským darem zpět, 
a tak se také stalo. Ale víc dělat 

nemůžeme, to bychom museli 
areál provozovat sami,“ doplnil 
Palbuchta.

Konkrétnější podoba budouc-
nosti letovického Isarna bude 
známá přibližně za měsíc. Mezi 
nadšenci, kteří se na jeho obnově 
podílejí, se totiž vytvořila sku-
pina, která by chtěla realizovat 
vlastní plány. A právě do měsíce 
by je měla předložit vedení měs-
ta.

Současný provozovatel skanze-
nu, sdružení Keltoi, chce na místě 
rozvíjet kulturní život a populari-
zovat dědictví Keltů. V keltském 
skanzenu chce mimo jiné provo-
zovat výukové programy. Zhruba 
dvouhodinová akce má zahrnovat 
mimo jiné mletí mouky, pečení 
placek, rozdělávání ohně nebo 
výrobu šperků a povídání o zbra-
ních. Pro širokou veřejnost pak 
budou určené festivaly, ukázky 
řemesel, bojů či keltských rituálů.

Isarno. Ilustrační foto Radim HruškaIsarno. Ilustrační foto Radim Hruška

Blansko - Blansko povede dal-
ší čtyři roky dosavadní koalice ve 
složení ČSSD, ODS, KDU-ČSL 
a VPM. Lídři stran to už stvrdili 
podpisem pod koaliční smlou-
vou.

Staronová koalice bude mít 
v pětadvacetičlenném zastupitel-
stvu většinu sedmnácti mandátů. 
„Tato koalice je ve vedení města 
již čtrnáct let a patří tak k nejsta-

bilnějším radničním koalicím na 
Jižní Moravě,“ podotkl lídr ČSSD 
Ivo Polák, který se opět stane sta-
rostou města.

Prvním místostarostou bude 
podle dohody Jiří Crha z ODS, 
druhým Jaromír Roučka z VPM. 
V Radě města bude mít ČSSD tři 
křesla (Ivo Polák, Miroslav Starý, 
Pavel Rajtšlégr), ODS dva zástup-
ce (Jiří Crha, Zdeněk Grünwald), 

KDU-ČSL jedno křeslo (Eva 
Nečasová) a VPM také jednoho 
zástupce (Jaromír Roučka). Ve 
funkci tajemníka zůstane lidovec 
Josef Kupčík.

„Politické strany, které pode-
psaly koaliční smlouvu, se dále 
shodly na tom, že funkce předsedy 
Finančního výboru Zastupitelstva 
města Blansko bude obsazena čle-
nem zastupitelstva za ODS a funk-

ce předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Blansko 
bude nabídnuta opozici,“ doplnil 
Polák s tím, že zástupcem města 
ve Svazku vodovodů a kanalizací 
měst a obcí okresu Blansko bude 
zastupitel za ČSSD a územní plán 
bude mít na starosti VPM.

Programové prohlášení staro-
nová koalice připraví do 31. ledna 
příštího roku.  (moj)

Boskovice - Nadstandardní 
pokoje, nové vybavení i šatny 
pro pacienty na rehabilitaci. To 
všechno plánuje v nejbližší době 
vybudovat vedení boskovic-
ké nemocnice. Umožnilo mu to 
letošní výrazné zlepšení hospo-
daření.

„V rámci zlepšování služeb 
budujeme nové šatny pro pacien-
ty na rehabilitaci a rekonstrukcí 
projde také ortopedické oddělení. 
Navíc připravujeme čtyři nad-
standardní pokoje pro chirurgické 
obory,“ vysvětlil jednatel nemoc-
nice Dan Navrátil.

Na interním oddělení v rámci 
změn dojde ke snížení počtu paci-
entů na pokojích a budou pořízena 
nová lůžka. V nemocnici také zahá-
jí přípravy na rekonstrukci dětského 
a interního oddělení, ARO a chirur-
gie se ještě v letošním roce dočkají 
nového přístrojového vybavení.

„Navíc se nám podařilo s Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou 
nově nasmlouvat dvanáct lůžek 
následné péče, což povede k uvol-
nění akutních lůžek a k většímu 
komfortu ošetřovatelské péče pro 
dlouhodobě nemocné pacienty,“ 
doplnil Navrátil.  (hrr)

Nemocnice nabídne nové nadstandardní pokoje
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Orlando - SeaWorld - Happy birthday Mr. Parma

Po deváté hodině ranní přistáváme v Orlandu a po opuštění klima  -
zovaných prostor le  ště naplno poznáváme subtropické klima střední 
čás   Floridy. Z posádky auta, které řídí náš stálý průvodce, přestupuji 
do druhé posádky, ve které zůstanu již do konce zájezdu. Dá se říci, že 
se jedná o mezinárodní sestavu, protože kromě Čechů jsou zde i Slová-
ci. Jako nový druhý průvodce se nám představuje světoběžnice ze Slo-
venska, žena ve středním věku, která je již sedmým rokem v USA. Navíc 
zde podniká – stará se o přistěhovalce, kteří chtějí v Americe zůstat a 
pracovat. K tomu musí absolvovat kurz anglič  ny a naše průvodkyně 
jim vyřizuje všechny potřebné formality a navíc zajišťuje i ubytování. 
Nás po celou dobu našeho pobytu na Floridě zásobuje těmi nejdetail-
nějšími informacemi ze života „běžných“ Američanů. Ale k průvodkyni 
více až při reportáži z Miami.

Přímo z le  ště jedeme do zábavního parku SeaWorld (Mořský svět), 
po cestě se krátce zastavujeme podívat na to, jak to dopadne, když si 
stavební fi rma obrá   projekt a váš nový dům dopadne tak, jak je vidět 
na fotografi i. Dům stojí vzhůru nohama – pardon – střechou dolů, ale 
jinak je vše do posledního detailu propracováno jako u normálního 
domu. Podle sdělení průvodkyně ale uvnitř nemusíte chodit po rukou, 
tam je to jako v normálním domě.

SeaWorld se nachází nedaleko Orlanda a na jeho návštěvu máme 
vyhrazený celý den. Pokud jste sami něco podobného někdy nenav-
š  vili, těžko vám to popíši. Něco jako vídeňský Prátr, různá delfi nária, 
ZOO, mořská akvária a Matějská pouť dohromady. Co na to internet? 
SeaWorld je vodním zábavním parkem nacházejícím se na Floridě, 
v blízkos   města Orlanda. Poprvé byl otevřen v roce 1973 a nyní je 
jeho návštěvnost cca 5 miliónů návštěvníků za rok, je devátým nej-
navštěvovanějším zábavním parkem v USA. Jak už název napovídá, 
SeaWolrd nabízí velké množství vodních atrakcí, jako jsou tobogány, 
skluzavky, živé vodní show, obrovská akvária s vodními živočichy, jako 
jsou del  ni, žraloci nebo velryby.

Tolik suchá teorie a teď se na to pojďme podívat ve skutečnos  . 
Na parkoviš   dostáváme vstupenky (byly v ceně zájezdu) a pokyny od 
průvodců, kteří s námi nejdou – vstup pro dospělého stojí kolem 100 
USD, šetřit se musí a hlavně nám musí hlídat kufry, které jsme na le  š   
naložili do aut a ubytování v hotelu nás čeká až večer. U pokladen si 
bereme mapky parku a dále již vyrážíme každý sám. Z denního progra-
mu si vybírám představení, která chci vidět a kroužkuji si časy: 12:00 

a 15:00 kosatky (podle průvodců to musíme vidět), 12:45 tuleni, 16:30 
del  ni, 16:45 vystoupení s domácími mazlíčky. I když je skutečnost 
nakonec trochu odlišná, základní časový plán mám, sraz na parkoviš-
  je v 17:00 hodin. Malovaná mapka vypadá přehledně a jednoduše. 

V reálu je ale park velice rozlehlý a to, co je na mapce „kousek“, je 
ve skutečnos   celkem velká vzdálenost. I proto nelze s  hnout vše za 
jednu návštěvu. Toho jsou si asi vědomi i provozovatelé parku, protože 
k zakoupené vstupence získáváte možnost navš  vit tento park ještě 
jednou v příš  ch sedmi dnech zdarma.

Protože se blíží začátek prvního představení kosatek, pokouším se 
co nejrychleji zorientovat mapku se skutečnos   a najít cestu k „Shamu 
stadium“ neboli aréně, kde kosatky vystupují. Směr již mám, ale copak 
mohu jen tak bez povšimnu   projít kolem del  ní školky? V bazénu pla-
vou del  ní mláďata, stojí v něm „paní učitelky“ a předvádí návštěvní-
kům, co se tato nastupující del  ní generace již naučila. A vy si můžete 
del  ny pohladit, poplácat, a když se del  nům chce, tak se od nich nechat 
i postříkat. Přicházím k velkému jezeru, kterému vévodí „Skytower“ 
– vyhlídková restaurace, na kterou vyjíždí po nosném tubusu válcový 
výtah. Po obeji   téměř celého jezera se konečně dostávám ke kosatkám 
a vidím závěr poledního představení. I ten mě ale utvrzuje v tom, že 
druhé představení musím vidět a také zjišťuji, že je potřeba přijít o něco 
dříve, protože aréna pro několik  síc lidí je zaplněna do posledního mís-
tečka. Rychle přebíhám do „Sea lion & o  er theater“, tedy divadla, kde 
v hlavních rolích vystupují lachtani a vydry. Úžasné představení pro dě   
ve stylu pirátské honby za pokladem si užívají samozřejmě i dospělí. Dále 
už mně zážitky splývají – vidím kapusťnáka, velkého vodního savce zná-
mého také jako mořská kráva, spolu s rybami a želvami. Vidím aligátory 
(k těm se ještě dostaneme podrobněji v jiném vyprávění), obrovským 
zážitkem je skleněný tunel v podzemí, kterým procházíte mezi plovou-
cími žraloky mnoha druhů, úžasné je krmení rejnoků – podobnou atrak-
ci nedávno otevřeli v ZOO Zlín. Vystoupení del  nů s úžasnými výkony 
del  nů i cvičitelů je zkombinováno s vystoupením akrobatů a skokanů 
do vody, vše v nádherně barevných kostýmech. Na závěr představení 
prolétají mezi diváky i pestrobarevní papoušci. Vystál jsem půlhodino-
vou frontu do říše tučňáků ANTARCTICA. Z plus 32 stupňů se dostáváte 
do budovy, kde je zhruba plus osm, s prostředím přizpůsobeným pro 
tučňáky. Jak jsem si liboval, že jsem měl v baťůžku mikinu, kterou jsem 
vyfasoval na Boskovické běhy. Jednak jsem nepřehlédnutelně zářil a 

jednak jsem se neklepal zimou, jako všichni ostatní. Zde také poprvé 
zažívám americký styl prohlídek ve stylu show a 3D projekce. Nejdří-
ve je příslušné skupině promítnut základní příběh – zde o tom, jak se 
vylíhl malý tučňák. Potom je skupina rozdělena podle toho, zda chcete 
zažít adventure (dobrodružství) nebo ne. Já aniž bych věděl „vo co go“ 
se rozhoduji pro dobrodružství a usedám s dalšími pě   návštěvníky do 
zvláštního vozítka, které se s námi otáčí doprava, doleva, nahoru, dolů 
a přitom si ještě na malém prostoru s  háme vyhýbat s dalšími vozítky. 
Pohybujeme se jakoby scenérií ark  ckých plání, když malý tučňák neo-
patrně sklouzne do vody, jsme v ledovém oceánu a honí nás dravá ryba. 
Podaří se nám jí uniknout a v bezpečí se opět dostáváme z vody na břeh. 
Zde končí projekce, vozík se otáčí o 180 stupňů a před námi je scenérie 
skutečné kolonie tučňáků. Vystupujeme z vozíků a přidáváme s k těm 
návštěvníkům, kteří si tento zážitek nechali ujít. Vše je v šeru a zimě, 
fo  t se může jen bez blesku. Úžasné! 

Nedá se popsat úplně všechno. SeaWorld je zábavní park, takže zde 
najdete i dvě hrůzostrašné horské dráhy nazvané Kraken a Manta, pro 
rodiny s dětmi je k dispozici jízda na loďce s překonáváním různých 
překážek a samozřejmě sjezdem do vodního kanálu (něco podobného 
je v Prátru a ve znělce seriálu Krok za krokem). V parku uvidíte i různé 
scenérie oceánu a mořské živočichy vyrobené z plastových výrobků. 
Základní myšlenkou celého parku je to  ž vzájemné souži   mořských 
živočichů a lidí. Tomu odpovídá i téma největší show tohoto parku 
– vystoupení kosatek. Zde se v ústřední písni celého programu zpívá 
„Side by side“, tedy bok po boku. Spolu s několika  síci diváky zažívám 
půlhodinové gala představení šes   kosatek, které předvádí neuvěřitel-
ná salta, skoky, předvádí se na pódiu a viditelně si užívají tu část před-
stavení, kdy zadními ploutvemi „plácají“ vodu do tzv. „splash“ zón, kde 
jsou diváci zmáčeni doslova na kost. Já jsem naštěs   se svou zázna-
movou technikou ve vyšších patrech, takže se mohu bavit s ostatními 
suchými na účet těch promáčených.

Opravdu se na tak malém prostoru nedá popsat ten úžasný zážitek 
z celého parku. Velice mě ale potěšilo, že vedení parku (snad ve spoje-
ní s cestovkou?), pro mě nedaleko vchodu připravilo velké překvapení 
– blahopřání k mým letošním 50. narozeninám. Bylo to velice milé a na 
závěr tedy jen dodávám: SeaWorld – it was great and thank you very 
much! (volně přeloženo – byla to bomba, díky moc)

 Text a foto Jaroslav Parma

Michal Záboj

Velké Opatovice, Brno - Letoš-
ní Strom roku roste v zámeckém 
parku ve Velkých Opatovicích. 
Titul získala Opatovická borovi-
ce. V anketě, kterou pořádá Nada-
ce partnerství, nasbírala přes čty-
řiadvacet tisíc hlasů.

Ještě před dvěma týdny se při-
tom Opatovická borovice mezi 
dvanácti fi nalisty držela na třetím 
místě. Drtivý fi niš v závěru jí ale 
nakonec zajistil druhý největší 
počet hlasů v historii ankety.

„Když jsme se dívali na hlaso-
vací archy, tak jsme tam objevili 
i podpisy cizinců ze zahrani-
čí. Hlasy sbíraly i děti ze školy 
a také jeden z navrhovatelů Dali-
bor Badal ve své zubařské ordi-
naci. Zapojila se ale celá obec,“ 
 podotkla Adéla Mráčková z pořá-
dající Nadace Partnerství.

Jako vítěz teď Opatovická 
borovice postoupí do mezinárod-
ní soutěže Evropský strom roku. 
Dostane se jí také odborného 
arboristického ošetření a vítězi 
patří i fi nanční odměna.

Opatovická borovice se stala 
Stromem roku a míří do Evropy

„Peníze půjdou na vytvoření 
informační tabule ke stromu, kde 
by se uvedla i pověst o svatém 

Jiřím a zakletém drakovi. Vše je 
zatím v jednání a tak určitá fi nanč-
ní podpora půjde i na výsadbu 

nových stromů ve Velkých Opa-
tovicích,“ uvedl Dalibor Badal, 
který strom do ankety přihlásil.

Opatovická borovice roste 
v zámeckém parku ve Velkých 
Opatovicích. Její stáří se odha-
duje na asi dvě stě padesát let. 
Tato borovice černá rakouská je 
unikátní především svým vzhle-
dem. Připomíná sedmihlavého 
draka.

„Pověst mluví o tom, že se 
jedná o zakletého draka, se kte-
rým bojoval svatý Jiří, jemuž je 
zasvěcený místní kostel. Pod-
le pamětníků se borovici říka-
lo Julinka, protože pod ní na 
bílé lavičce sedávala hraběnka 
Julie Herbersteinová, poslední 
majitelka opatovického pan-
ství, pravnučka druhé manželky 
Napoleona Bonaparta,“ upřesnil 
Dalibor Badal.

V letošním ročníku ankety 
Strom roku měl okres Blansko 
mezi fi nalisty ještě jednoho zástup-
ce. O titul se ucházela také Hrubá 
lípa z Jedovnic. V roce 2012 český 
titul získala lípa z Novodvorské 
aleje u Blanska. 

Opatovická borovice. Foto archiv ZrcadlaOpatovická borovice. Foto archiv Zrcadla

Blansko - Na sídlišti Písečná 
v Blansku příští rok na jaře začne 
stavba nového bytového domu. 
Objekt v lokalitě pod Obchodní 
akademií nabídne dvacítku byto-
vých jednotek různých velikostí.

Přesně v nové bytovce vznikne 
jedenadvacet bytů v šesti nadzem-
ních podlažích o velikostech od 
1+kk až po 4+kk.

„Ke všem bytům bude možné 
pořídit garáž umístěnou přímo 

v bytovém domě či jeho blízkém 
okolí. Samozřejmostí bude výtah, 
balkon či lodžie u každého bytu 
a sklepní úložné prostory,“ upřes-
nil Jan Musil, jednatel společnosti 
Hopa group, která stavbu provede.

Bytový dům na Písečné bude 
čtvrtým stavebním projektem fi r-
my v Blansku. Zatím posledním 
dokončeným je bytovka na Erbe-
nově ulici. Všechny byty už mají 
své majitele. (moj)

V Blansku na Písečné vyroste bytovka 
s dvacítkou nových bytů

Letovice, Argentina - Celkem pět zlatých medailí získali na Mistrov-
ství světa v silovém trojboji v Argentině otec a syn Michal a Vlastimil 
Šafaříkovi z Letovic. Členové Sokola Letovice byli nejúspěšnější z čes-
kých klubů.

Mistrovství světa v silovém trojboji (powerliftingu) federace GPC se 
konalo ve dnech 29. září až 4. října v argentinském městě Puerto Iguazú. 
První den se konaly závody v singl disciplínách tlak (benchpress) a mrtvý 
tah.

Vlastimil Šafařík, který je studentem boskovického gymnázia, zvítězil 
v kategorii dorostu T2, ve váze do 90 kg RAW (bez podpůrného vybavení) 
výkonem 115 kg v benchpressu a 180 kg v tahu. Vytvořil i nový světový 
rekord své kategorie

„Vlastík patřil k nejmladším závodníkům celého šampionátu, týden 
před odletem oslavil svoje teprve šestnácté narozeniny a svými výkony 
předčil i mnohé starší dorostence,“ popsal jeho otec Michal Šafařík.

Sám navázal na synův úspěch vítězstvím v kategorii veteránů M2 (do 
50 let) ve váze do 110 kg RAW výkonem 152,5 kg v benchpressu a 250 
kg v tahu. V hlavním závodě pak s přehledem porazil své největší jihoa-
merické soupeře – Omara Cordobu a Waltera Britese a získal výkonem 
685 kg v trojboji (dřep 260 kg, bench 160 kg, tah 265 kg) titul mistra světa 
v silovém trojboji. Od vyrovnání a překonání světového rekordu v jeho 
kategorii ho dělilo pouhých patnáct kilogramů.

Mistrovství světa v silovém trojboji v Argentině se účastnily více než tři 
stovky závodníků a závodnic. „Soutěžilo se jak v celém trojboji (dřep-tlak-
tah), tak i v jednotlivých disciplínách (tlak a mrtvý tah),“ podotkl Michal 
Šafařík.

Nejpočetnější zastoupení měla domácí Argentina a sousední Brazílie, 
dorazili ale i zástupci USA, Kanady, Austrálie, Ruska a JAR, z Evropy pak 
Finsko, Francie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko a další 
státy.  (moj)

Otec a syn Šafaříkovi jsou 
mistry světa v silovém trojboji

Otec a syn Šafaříkovi.  Foto archiv Michala ŠafaříkaOtec a syn Šafaříkovi.  Foto archiv Michala Šafaříka
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Radim Hruška

Boskovice - Již tři měsíce zastá-
vá funkci ředitelky boskovického 
gymnázia Alena Svanovská. Na 
gymnáziu působí od roku 2003, 
kdy nastoupila jako absolventka 
přírodovědecké a pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity 
Brno. Od roku 2010 zastávala na-
víc funkci výchovné poradkyně. 
V rozhovoru prozradila, jaké jsou 
její plány a cíle.

Provedla jste po nástupu do 
funkce nějaké větší změny v or-
ganizaci nebo personální oblas-
ti?

Změny probíhají formou po-
stupných kroků. Určitě nejsem typ 
člověka, který by všechno měnil 
rychle a bez rozmyslu. Mezi prv-
ní kroky patří drobné organizační 
změny - nově mám například dva 
zástupce. Pracujeme na změně 
školního vzdělávacího programu. 
Posilujeme PR školy, máme nové 
webové stránky a ofi ciální profi l 
na Facebooku. Snažíme se také 
zlepšit informační toky ve škole, 
takže od září používáme intranet. 
Podporuji práci ve studentském 
parlamentu, proběhla například 
anketa ohledně stravování nebo 
celoškolní diskuze o Salonu, což 
je tradiční týden studentské tvoři-
vosti na gymnáziu. 

Musím také zmínit dobrou prá-
ci pedagogů a provozních pra-
covníků školy, kteří na změnách 
spolupracují a přicházejí s nový-
mi nápady. I když to možná bude 
znít jako fráze, tak si myslím, že 
zaměstnanci školy musí fungovat 
jako sehraný tým, jen tak je mož-
né se někam posunout. Postup-
ně se snažíme budovat kvalitní 
a otevřenou školu, která vítá dis-
kuzi, komunikaci a naslouchání, 
ve které se žáci, učitelé, rodiče 
nebojí slušným způsobem říci 

svůj názor a je postavena na spo-
lupráci.

Zmínila jste změnu školní-
ho vzdělávacího programu, jak 
chcete, aby se gymnázium pro-
fi lovalo?

Naše gymnázium nabízí všeo-
becné obory. Vzdělávací program 
máme postavený tak, že do třetí-
ho ročníku čtyřletého gymnázia 
mají žáci všechny předměty a až 
ve čtvrtém ročníku se profi lují. To 
znamená, že si volí tři pětihodino-
vé semináře podle svého zaměření. 
V rámci změny školního vzdělá-
vacího programu jsme posílili ho-
dinovou dotaci matematiky a pří-

rodovědných oborů, což by mělo 
vést k větší vyváženosti zastoupe-
ní předmětů. Žáci budou mít v ma-
tematice více času na procvičová-
ní látky a v přírodovědných před-
mětech na experimenty. Doufám, 
že tento krok mimo jiné pomůže 
zmírnit obavy žáků základních 
škol o zvládnutí matematiky nebo 
fyziky na naší škole. Do budoucna 
bych také ráda podpořila výuku ci-
zích jazyků. V tomto případě jsme 
nezasahovali do hodinové dotace, 
ale půjdeme cestou zapojení v ci-
zojazyčných projektech. 

Dá se vysledovat nějaký trend 
v zaměření studentů?

Že by dlouhodobě vyloženě 
převládalo humanitní nebo pří-
rodovědné zaměření, tak to není. 
Kolegyně však nedávno zpra-
covávala výsledky přijímacích 
zkoušek na vysoké školy a naši 
poslední absolventi se vydali spí-
še cestou přírodovědných a tech-
nických oborů. Za to jsem ráda, 
protože si myslím, že uplatnění 
na trhu práce v těchto oborech je 
podstatně lepší.

Pomalu se blíží přijímací ří-
zení do příštího školního roku. 
Připravujete nějaké změny?

Přijímací řízení bude mít novou 
podobu. Standardně sledujeme 
několik kritérií – přijímací zkouš-
ky, průměr ze základní školy, 
hodnocení profi lových předmě-
tů a u čtyřletého gymnázia také 
výsledky soutěží nebo olympiád. 
Zásadní změna se pak týká při-
jímacích zkoušek. Účastníme se 
pilotního ověřování jednotných 
přijímacích zkoušek, které vyhlá-
silo Ministerstvo školství. Je to 
velká změna pro uchazeče i zá-
kladní školy, které je na přijímací 
zkoušky připravují. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat přípravné 
kurzy. Proběhne jich celkem šest 
a budou se vždy skládat z hodiny 
matematiky a hodiny českého ja-
zyka. Učitelé budou vycházet ze 
stejných okruhů, z jakých se bu-
dou tvořit testy. Kurzy budou pro 
zájemce o studium jak osmiletého 
tak čtyřletého gymnázia. Termíny 
a způsob přihlášení mohou žáci 
najít na našich webových strán-
kách. Zvažujeme, že testům dáme 
menší váhu než v minulých letech 
z toho důvodu, že se jedná o pi-
lotní ověřování a neradi bychom 
třeba nějakým způsobem ucha-
zeče o studium znevýhodnili. 
Přesná kritéria a jejich váha v při-
jímacím řízení budou zveřejněny 
do 31. 1. 2015.

Kolik tříd plánujete otevřít 
pro příští školní rok, a co vašim 
budoucím žákům nabízíte?

Budou se otevírat dvě třídy 
čtyřletého a jedna třída osmileté-
ho gymnázia. V současné době se 
snažíme zaměřit na kvalitní výu-
ku, což je podle mě základ. A jest-
liže se bavíme o nějakém nadstan-
dardu, tak ho vidím především 
v různých projektech, které žákům 
nabízejí semináře, přednášky, ba-
datelské projekty, dny vědy nebo 
výjezdy do zahraničí.

A co se týče materiálního vy-
bavení?

Aktuálně máme vybudovanou 
novou chemickou laboratoř a ven-
kovní učebnu. Škola také zakoupi-
la rozsáhlé moderní vybavení do 
fyziky, biologie a chemie. Jedná 
se většinou o přístroje propojené 
s počítačem. Čerstvě chystáme ná-
kup tabletů, což souvisí s novým 
projektem Pojďme se dotknout 
ICT. Škola zakoupí dvacet tabletů 
pro učitele, kteří budou následně 
proškoleni v tom, jak je využívat 
ve vyučování. 

Z větších investic nám největší 
starosti dělá nutnost v nejbližších 
letech zrekonstruovat elektro-
instalaci ve škole. Tento projekt 
nedokážeme zvládnout z běžných 
přidělených prostředků, takže 
budeme muset zažádat o dotaci. 
Potřeba rekonstrukce souvisí i se 
zatížením sítě, na což má vliv zá-
sadní nárůst výpočetní techniky, 
na kterou nebyla původní síť di-
menzovaná. 

Gymnázium vedete tři měsíce, 
jak se vám ve funkci líbí?

Je to určitě zajímavá práce. Nic-
méně jsem teprve na začátku, po 
třech měsících se dá těžko hodno-
tit. Baví mě na tom práce s lidmi, 
ale jedná se také o hodně úředniči-
ny, podpisů a razítek... (úsměv)

Alena Svanovská: Naší snahou je 
podpořit přírodovědné obory

Opravy ulic se 
odkládají

Blansko - Rekonstrukce hlavní-
ho silničního průtahu Blanskem se 
odkládá na příští rok. Původně se 
přitom mělo začít pracovat už letos 
na podzim. Zdržela se ale příprava 
stavby a opravy tak přijdou na řadu 
nejdřív na jaře.

Ještě na začátku léta vedení 
Blanska ale prohlašovalo, že re-
konstrukce průtahu začne na pod-
zim. Prvním opravovaným úsekem 
měla být část ulice Poříčí od křižo-
vatky u Kaufl andu po křižovatku 
s Mlýnskou.

„Trochu se nám ale zkompliko-
val závěr projektové přípravy, jed-
nání s majiteli pozemků a pak také 
do všeho vstoupil svazek vodovo-
dů a kanalizací s tím, že je potře-
ba v úseku od okružní křižovatky 
v centru města směrem k autobu-
sovému nádraží zrekonstruovat 
páteřní vodovod,“ upřesnil vedoucí 
blanenské správy a údržby silnic 
Miloš Bažant.

V nejbližší době silničáři vypí-
šou výběrové řízení na zhotovitele. 
Opravy tak začnou nejdřív příští 
rok na jaře.Rekonstruovaný úsek 
začíná křižovatkou u Kaufl andu 
na ulici Poříčí a končí odbočkou 
na Lažánky na Svitavské. Součástí 
stavby bude také kruhový objezd u 
hotelu Macocha. Druhý plánovaný 
rondel na křižovatce s Mlýnskou 
ulicí se prozatím dělat nebude.

„Vzhledem k zásadnímu nesou-
hlasu majitelů přilehlých nemovi-
tostí zatím nebylo možné vyřídit 
stavební povolení, takže ve stavbě, 
kterou na jaře zahájíme, je tato kři-
žovatka zatím vynechána s tím, že 
správa a údržba silnic i město bu-
dou nadále usilovat o to, aby tam 
jednou okružní křižovatka byla,“ 
podotkl Miloš Bažant.

Úpravy celého přibližně dva 
a půl kilometru dlouhého úseku 
přijdou na asi šedesát milionů ko-
run. Většinu z nich chce investor, 
kterým bude Správa a údržba sil-
nic Jihomoravského kraje, získat 
jako dotaci z evropských fondů. Na 
rekonstrukci průtahu se bude podí-
let také město, které zajistí opravy 
chodníků, přeložky inženýrských 
sítí nebo veřejné osvětlení.  (moj)

Pracovníci přepravní fi rmy ukládají část oltáře.  Foto Michal ZábojPracovníci přepravní fi rmy ukládají část oltáře.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Adamov - Dvanáct apoštolů 
ze Světelského oltáře opustilo 
kostel svaté Barbory v Adamo-
vě. Část unikátního řezbářského 
díla se přesunulo na výstavu do 
německého Frankfurtu nad Mo-
hanem a pak do Vídně.

Každý kousek, který bude 
součástí výstavy, pracovníci pře-
pravní fi rmy opatrně uložili do 
beden. To vše pod dohledem zá-
stupců celní správy a brněnského 
biskupství. Kolem poledne se ná-
klad vydal směr Německo.

Světelský oltář se tak na půl 
roku ocitnul bez apoštolů. V jeho 
spodní části teď po nich zeje jed-
na velká díra.

„Je to jak vylomený zub. Je to 
poznat, že tam něco chybí, na dru-
hou stranu si ale říkám, že člověk 
přežil hodně, přežijeme i tady 

Světelský oltář je bez apoštolů, 
odvezli je na výstavu do Německa

toto. Výsledkem snad bude, že se 
sem zase otevřou dveře pro další 
turisty a další zájemce,“ komen-
toval odvoz apoštolů adamovský 
farář Jiří Kaňa.

Část Světelského oltáře bude 
součástí výstavy Fantastické svě-
ty, která představí umění přelomu 
patnáctého a šestnáctého století. 
Od listopadu do února příštího 

roku bude k vidění ve Städe-
lově muzeu ve Frankfurtu nad 
Mohanem, a poté až do června 
v Uměleckohistorickém muzeu 
ve Vídni.

Oltář byl vytvořen pro cisterci-
ácké opatství v rakouském Zwettlu 
(Světlá). Odtud také získal své jmé-
no. Světelský oltář vytvořilo z lipo-
vého dřeva v letech 1516 až 1525 
šest řezbářů. Zachovala se jen jeho 
centrální část, kterou pro kostel v 
Adamově získal v polovině 19. sto-
letí tehdejší majitel panství kníže 
Alois II. z Lichtenštejnu.

Za druhé světové války farníci 
dílo rozebrali a ukryli do lich-
tenštejnské hrobky ve Vranově 
u Brna. Po válce dílo vrátili na 
původní místo do adamovského 
kostela. Světelský oltář, který je 
národní kulturní památkou, ne-
dávno prošel důkladnou renova-
ci.

Amatérská jeskyně v listopadu 
pořádá Den otevřených dveří
Moravský kras - Turistům se mimořádně otevře Amatérská jesky-

ně v Moravském krasu. Do nejdelšího jeskynního systému v České 
republice se návštěvníci podívají po dva listopadové víkendy.

Den otevřených dveří CHKO Moravský kras připravila k pětačty-
řicátému výročí objevení Amatérské jeskyně. Pro vstup do této běžně 
nepřístupné jeskyně je ale nutná rezervace.

„Je potřeba zkontaktovat správu CHKO Moravský kras a přihlásit 
se na konkrétní den. Do jeskyně může vstoupit jen omezený počet 
lidí. Každý víkend to bude denně patnáct skupin po deseti lidech,“ 
upozornil Antonín Tůma ze Správy Chráněné krajinné oblasti Mo-
ravský kras.

V Amatérské jeskyni návštěvníci projdou po takzvané Ministerské 
trase. Na rozdíl od ostatních jeskyní v ní ale zcela chybí betonové 
chodníčky, zábradlí, schodiště a osvětlení. Prohlídka je proto určena 
pro fyzicky zdatnější turisty, kteří si musí vzít vlastní holínky, přilbu 
(může být cyklistická) a dobrou svítilnu. 

Případní zájemci si mohu prohlídku zamluvit na telefonním čísle 
516 428 880.  (moj)

Blanensko a Boskovicko - De-
vět alejí kolem silnic na Blanen-
sku a Boskovicku čeká obnova. 
Odborná fi rma bude během letošní 
zimy a příštího roku ve stromořa-
dích kácet, vysazovat a provede 
i omlazovací řezy. Úpravy čeká 
přes dvacet kilometrů alejí.

Projekt na obnovu vybraných 
stromořadí přesně popisuje jed-
notlivé stromy a navrhuje kon-
krétní zásahy. Z více než devíti 
set stávajících dřevin se jich bude 
kolem čtyř set kácet. Nově budou 
vysázeny asi tři stovky stromů.

„Určitě se nejedná o nějaké 
plošné kácení souvislých alejí. 
Snahou je odstranit z těchto ale-
jí nemocné a poškozené stromy, 
anebo stromy, které tam svých 

Silničáři obnoví hned devět alejí kolem silnic

charakterem prakticky nemají co 
dělat, a nahradit je původní vý-

sadbou, která aleje vhodně dopl-
ní,“ upozornil vedoucí blanenské 

správy a údržby silnic Miloš Ba-
žant.

Kvůli bezpečnosti a přehled-
nosti dopravy stromy z některých 
částí úplně zmizí. Jinde fi rma v 
alejích vysází nové dřeviny v šir-
ších odstupech. 

Úpravy čekají stromořadí v úse-
cích Křtěnov – Loucký Dvůr, 
Lhota Rapotina – Obora, Němči-
ce – Sloup, Brumov – Bedřichov, 
Ostrov u Macochy – Vilémovice, 
Lažánky – Jedovnice, Kunštát – 
Rudka, Olešnice – Crhov a Bos-
kovice – Vážany.

Na projekt krajská správa 
a údržba silnic získala 90% dotaci 
z evropských fondů. Náklady se 
dohromady odhadují na asi deset 
milionů korun.  (moj)

Stromořadí u Lhoty Rapo  ny. Foto Radim HruškaStromořadí u Lhoty Rapo  ny. Foto Radim Hruška

Policie pokračuje v opravách 
svého blanenského sídla

Blansko - Budova policejního ředitelství v Blansku dostává novou 
sedlovou střechu. Pokračuje tak postupná rekonstrukce objektu ze sedm-
desátých let minulého století. Opravy by měly skončit příští rok.

Loni budova v Bezručově ulici dostala z velké části nová okna. Teď 
dělníci fi nišují se stavbou sedlové střechy, která nahradí původní rovnou 
střechu.

„S původní střechou jsme měli neustále problémy. Zatékalo přes ni 
a nevyhovovala požadavkům na energetickou náročnost,“ podotkl ve-
doucí Územního odboru Blansko Police ČR Zdeněk Grénar.

Střechou ale opravy budovy nekončí. Příští rok se plánuje výměna 
zbytku oken a zateplení fasády. Úpravy dohromady přijdou na několik 
milionů korun.  (moj)

Policejní ředitelství v Blansku. Foto Michal ZábojPolicejní ředitelství v Blansku. Foto Michal Záboj

Alena Svanovská. Foto archivAlena Svanovská. Foto archiv
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Přehrada Kře  nka. Foto archiv ZrcadlaPřehrada Kře  nka. Foto archiv Zrcadla

Návštěvní řád pomohl, 
přehrada Křetínka je čistější

Chcete si zarybařit 
a nemáte rybářský lístek?
V krásném prostředí můžete s rodinou strávit pěkné 
chvíle a domů se můžete vrátit s pěkným úlovkem.

mobil 607 505 277 
www.rybolovhavelkaorca.cz

Radim Hruška

Letovice - Nový návštěvní řád 
letovické přehrady Křetínky se 
začíná vyplácet. Pravidla platí od 
letošní turistické sezóny a podle 
vedení města je už patrný posun 
k většímu pořádku v okolí nádrže.

„Máme radost z toho, že lidé 
začali návštěvní řád brát na vě-
domí. Nějaké excesy tam byly, 
ale pořádek se podařilo zlepšit. 
Vytvořili jsme dohody s obcemi 
Vranová, Lazinov a Křetín, takže 
naše městská policie může prová-
dět kontroly i v jejich katastrech,“ 
popsal letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta (ČSSD).

A právě kontroly by měly v příš-
tím roce ještě přitvrdit. Vedení le-
tovické radnice i obcí sousedících 
s přehradou nechtělo zpočátku po-
stupovat příliš tvrdě. „Spíše jsme 
lidi upozorňovali a snažili se jim 
domlouvat. Nicméně nějaká repre-
se je potřebná a příští sezónu by 

měly být kontroly více důrazněj-
ší než tomu bylo letos,“ vysvětlil 
Palbuchta.

Problémy byly podle letovic-
kého starosty Vladimíra Stejska-
la (ODS) například s rybáři. „Při 
kontrolách se zjistilo, že v řadě 

případů nectili vyhlášku. Ve fi ná-
le jsme museli přistoupit k tomu, 
že se kontroly za účasti rybářské 
stráže konaly každý měsíc,“ řekl 
Stejskal.

Vedení Letovic vydalo vyhláš-
ku, která upravuje chování lidí 

v okolí přehrady Křetínky, v po-
lovině června letošního roku. Její 
součástí je i nový návštěvní řád, 
který mimo jiné zakazuje stano-
vání, rozdělávání ohňů nebo par-
kování aut mimo pozemní komu-
nikace.

„V poslední době začalo dochá-
zet k devastaci celého okolí pře-
hrady návštěvníky. Spousta rybářů 
a návštěvníků přestala respektovat 
dobré mravy. Je proto nutné, aby 
byly jasně stanovené mantinely,“ 
vysvětlil nutnost vydání návštěv-
ního řádu Jiří Palbucha.

Na přípravě návštěvního řádu se 
kromě obcí sousedících s vodním 
dílem podílelo také Povodí Mora-
vy, Rybářský svaz a ochránci pří-
rody. Schválily ho také obce sou-
sedící s přehradou – Lazinov, Vra-
nová a Křetín. Lidé si ho mohou 
prostudovat na webových strán-
kách zmiňovaných obcí a města 
Letovice, dostupný je také na in-
formačních panelech u přehrady.

Říjen 
v myslivosti

Podzim už pevně převzal vlá-
du nad létem a příroda se poma-
lu chystá na příchod zimy. Listí 
na stromech se obarvilo do nád-
herných barev a pomalu začíná 
opadávat. Dny se krátí, rána jsou 
chladná a mlhavá. Jeleni dotrou-
bili svoji píseň lásky a nyní od-
počívají a nabírají síly do dalších 
dnů. 

V říjnu začíná říje další naší 
krásné zvěře, a to daňčí. Za ran-
ních rozbřesků, ale i přes den 
budeme moci z lesů zaslechnout 
daňčí rochání a rány, jak do sebe 
parohy naráží daňci, při snaze 
ovládnout říjiště a podmanit si 
přítomné daněly. 

Při procházce podzimní příro-
dou občas zaslechneme nad hla-
vou hlasité ga-ga-ga a když se 
pořádně zadíváme, tak uvidíme 
jak po obloze táhne šik divokých 
husí, které k nám přilétají zimo-
vat. 

Nejsou to jediní ptáci, kteří 
k nám na podzim přilétají. Jsou to 
i havrani, kvíčaly, cvrčaly a další 
druhy. I zvěř, která stabilně žije 
v naších lesích, se připravuje na 
příchod zimy. Protože naše kra-
jina, která je intenzivně země-
dělsky využívána, již v této době 
neposkytuje zvěři dostatek po-
travy, tolik potřebné k vytvoření 
tukových zásob, myslivci právě 
v tomto čase intenzivně přikrmu-
jí. 

Samozřejmě je taky i v tomto 
čase potřeba průběžně plnit plán 
lovu, který je schválen držitelem 
honitby. Ze spárkaté zvěře se 
v tuto dobu loví holá srnčí zvěř, 
zvěř jelení, daňčí, mufl oní a čer-
ná. Z drobné pak kachny, husy, 
začíná se lovit bažant a další dru-
hy, tak jak to myslivcům umožňu-
je vyhláška.  Jaroslav Zelený

Blansko - Blansko rozšíří ka-
pacitu Domu s pečovatelskou 
službou (DPS) v ulici Pod javo-
ry na sídlišti Písečná. Z původně 
třípokojového bytu vzniknou dvě 
menší bytové jednotky.

Přestavbu, která přijde na asi mi-
lion a dvě stě tisíc korun, chce měs-
to dokončit ještě letos. Upravovat se 
bude byt v osmém patře budovy.

„Z třípokojového bytu vznik-
nou dva menší byty o velikosti 
1+1 a 2+kk,“ upřesnil blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

Kapacitu zařízení v ulici Pod 
javory město už v minulosti ně-
kolikrát zvyšovalo. Nové menší 
byty vznikly přestavbou z pů-
vodně společných a komerčních 
prostor a také už jednou rozděle-

ním třípokojového bytu. Celková 
kapacita Domu s pečovatelskou 
službou na sídlišti Písečná je 
šestašedesát bytů. Ve druhém 
městském zařízení stejného dru-
hu v ulici 9. května radnice pro-
najímá sedmapadesát bytů. V po-
řadníku o přidělení těchto bytů 
zvláštního určení je kolem čtyři-
cítky žadatelů.  (moj)

Rozšíření DPS, z třípokojového 
bytu vzniknou dva menší

Pro rybáře i nerybáře, pro děti i dospělé je pátým 
měsícem zpřístupněn areál s rybníkem Semič. Toto 
krásné místo se nachází vedle obce Sudice u Bosko-
vic. Zde je možnost provozovat sportovní rybolov. 
Výhodou je, že revír je soukromý a není tak třeba 
rybářského lístku. 

Přijet může opravdu každý. Nemusí být rybář, 
nemusí vlastnit rybářské náčiní. Vše potřebné k ry-
bolovu je možné na místě zapůjčit. Ten, kdo chytat 
nechce, ale má zájem si rybu koupit, také nebude 
litovat. Ryby z tohoto rybníku jsou chuťově výbor-
né a ve výborném zdravotním stavu. Jejich cena je 

příznivá. Majitel vám na požádání rybu i bezplatně 
zabije, případně vykuchá. 

Živé ryby je možno zakoupit kdykoli během roku 
a samozřejmě v předvánočním období. Rybník je 
bohatě zarybněn a lovící odchází vždy spokojeni 
s pěkným úlovkem. V rybníku najdete kapry, amury, 
jesetery, líny všech velikostí včetně trofejních kusů. 
Další velkou výhodou je možnost parkování zdarma 
přímo u rybníka a čas prožitý v krásném, udržova-
ném prostředí. 

Veškeré informace a fotografi e najdete na 
www.rybolovhavelkaorca.cz nebo na telefonním 
čísle: 607 505 277. Jste vítáni.  (PR)

Rybaření u Sudic v areálu u rybníku Semiče

Skalice nad Svitavou - Každý 
druhý čtvrtek odpoledne se schá-
zí děti ze Skalice nad Svitavou na 
Obecním úřadě, aby si se svými 
maminkami, babičkami či tatínky 
užili tvořivý podvečer. 

Již při první hodině děti proká-
zaly, že jejich zručnost je opravdu 
úžasná. Vyrobily krásné sovičky 
pomocí ruliček od toaletních pa-
pírů, nůžek, lepidel, barevných 
papírů a nalepovacích očiček. Ke 

konci si ještě zahrály hru, kdy 
měly poznat jen po hmatu, co 
skrývá tajemný pytlíček (mrkev, 
list, květ, kousek dřeva…). Sa-
mozřejmě nechybělo závěrečné 
focení výrobků s jejich autory.

Druhá hodina proběhla v du-
chu masek. Děti si vytvořily 
z kulatého papírového talířku 
a krepových papírů krásné masky 
na obličej. 

Objevili se nám medvídci, 

kočičky, tygři, lvy a různá další 
zvířátka. Práce byla náročnější, 
proto maminky a babičky pilně 
pomáhaly. Ještě jsme neměli ani 
hotovo a některé děti se již nedo-
čkavě dožadovaly odpovědi na 
otázku, co budeme tvořit příště. 

Nápadů ke tvoření je v zásobě 
opravdu mnoho a lze tak předpo-
kládat, že děti i rodiče budou i do 
budoucna velmi příjemně pře-
kvapeni. Monika Pozorská

Kroužek Tvoření pro děti

Letovice - V galerii Domino 
právě probíhá výstava originální 
umělecké litiny Pavla Zouhara, 
který vystavuje artefakty ze šedé 
litiny – svícny, vázy, obrázky, in-
teriérové i exteriérové plastiky 
různých tvarů i velikostí. 

Pavel Zouhar vytváří jedinečné 
a originální plastiky, které odlévá 
netradičními postupy a metodami. 
Tento umělec, který pokračuje v 
rodinné tradici slévačů, modelá-
řů a uměleckého lití již ve čtvrté 
generaci, musí mít toto řemeslo a 

umělecké cítění v krvi. V Rudici u 
Jedovnic má v blízkosti známého 
větrného mlýna svoji vlastní dílnu 
a galerii. S jeho tvorbou návštěvní-
ky vernisáže seznámil Pavel Svo-
boda, blanenský galerista, znalec 
a propagátor kulturních památek 
regionu Moravského krasu, který 
na závěr upozornil na to, že Pavel 
Zouhar si našel cestu k milovní-
kům umělecké litiny nejen u nás, 
ale i v mnoha evropských zemích. 

Součástí výstavy jsou velko-
formátové letecké snímky Leto-

vic a jejich místních částí, které 
zhotovila fi rma Amido – letecké 
snímky, s.r.o. Se vznikem fotogra-
fi í seznámili přítomné pracovníci 
této fi rmy paní Nováková a pan 
Nováček. Pohled shora je vždy za-
jímavý a pro mnohé pozorovatele 
skýtá různá překvapení. Snímky 
ukazují, že Letovice jsou hezké 
město a jejich okolí je opravdu 
krásné. 

Výstava bude v letovické galerii 
Domino otevřena do druhého lis-
topadu.  Karel Synek

Galerie vystavuje uměleckou li  nu



ZAJISTÍME VÁM 
RYCHLÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 

100% PRÁVNÍ DOHLED 
 775 185 005

VOLEJTE ZDARMA 
800 100 455

www.brnenskyzvonek.cz
Bayerova 40, 602 00 Brno

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ I ZADLUŽENÝCH

!!! HOTOVOST DO 24 hodin !!!
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Peníze 

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Koupím byt na inves  ci.  
Tel.: 739 967 371.

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Hledáme pronájem 
zařízeného  bytu 2+1 nebo 

2+kk v Blansku.
K nastěhování od října. 

Tel.: 724 794 917.

ŘÁDKOVÁ inzerce

1. 10. – 20. 12. 2014

PŘEZUTÍ PNEU  
ZDARMA!
pneumatika Goodyear 
175/65 R14 82T za 1 399 Kč

Přezutí zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP).  
Nabídka přezutí pneumatik zdarma platí při koupi sady 4 ks pneumatik Goodyear nebo Dunlop. O kompletní nabídce a přesných cenách se prosím informujte u participujících 
partnerů Renault. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena. Uvedená cena je za 1 kus pneumatiky včetně DPH. Více na www.servis5plus.cz.

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

čtvrtek 30. 10. 2014 Boskovice - Sokolovnačtvrtek 30. 10. 2014 Boskovice - Sokolovna
od 10:00 do 17:00 hodinod 10:00 do 17:00 hodin

pondělí 10. 11. 2014 Blansko - Dělnický důmpondělí 10. 11. 2014 Blansko - Dělnický dům
od 10:00 do 17:00 hodinod 10:00 do 17:00 hodin

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

 

Velká cena Blanenska v požárním útoku a 
Sbor dobrovolných hasičů Černovice 

 

si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na 
 

 

  

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ  
VÝSLEDKŮ 

KVASAR CUPU VELKÉ CENY 
BLANENSKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

 

které se koná v sobotu 8. listopadu 2014  
od 18 hodin v KD v Černovicích 

PRODEJ
Prodám použité zachovalé dve-
ře - interiérové prosklené 80 cm levé 
i pravé, interiérové prosklené 60 cm 
pravé, interiérové plné 60 cm pravé, 
vchodové dveře obložené modřínové 
plné 90 cm levé + boční a horní světlík, 
vchodové dveře obložené plné 80 cm 
pravé. Cena 200Kč/ks. Odvoz vlastní 
(Boskovice). Tel. 724 362 712.
Prodám unimo buňku, velikost 2,50 
x 5,10 m, zamřížované okno, vhod-
ná pro stavebníky, sklad. Umístěná 
v Boskovicích. Cena 6 000,-Kč. Tel 
777 570 213.
Prodám obleky do tanečních a pod. 
Vel. 50, na výšku 173 cm, téměř ne-
nošeno, jako nové. Cena 300-500 Kč. 
Tel.: 737 622 786.
Prodám nové nepoužité sklepní 
plastové okno bílé jednoduché, za-
sklení 5 mm, do stavebního otvoru 
80x50 cm, výrobce Ronn Drain com-

plet. Cena 900 Kč. Odvoz vlastní (Bos-
kovice). Tel. 724 362 712.
Nabízím k prodeji plastové balkono-
vé dveře 80/210 cm a plastové okno 
80/80 cm nové. Tel.: 734 834 014.
Prodám elektrickou kytaru Epipho-
ne a kombo. Cena 5 500 Kč. Tel.: 
602 819 828.

KOUPĚ
Koupím min. 100 kg padaných jab-

lek k moštování. Pouze vyzrálá, kvalit-
ní. Boskovicko. Tel.: 728 121 373.
Koupím dům v Boskovicích nebo po-
blíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.
Koupím RD v Blansku nebo blízkém 
okolí. Prosím, nabídněte. Tel.: 728 034 
617, e-mail: renata.ma@seznam.cz.
Koupím pšenici, ječmen, tritikále. Tel.: 
723 830 686.
Koupím palivové dřevo. Tel.: 723 
830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zařízené gar-
sonce v přízemí RD ve Spešově pro 
dvě osoby. Tel.: 724 362 438,   sbeda-
nova@seznam.cz.
Pronajmu byt 3+1  v Boskovicích k 
dlouhodobému pronájmu v dostupné 
lokalitě u nemocnice. Volný v měsíci 
listopadu. Výše pronájmu 9 600 Kč vč. 
inkasa. Tel.: 608 132 837.
Nabízím ubytování v zařízené gar-
sonce v přízemí RD ve Spešově pro 
dvě osoby. Tel.: 724 362 438, e-mail:  
sbedanova@seznam.cz.
Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásným vý-
hledem. Možno i dlouhodobě, výhodná 
cena. Volejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Rád se seznámím se ženou cca do 46 let. 
Bydlím na vesnici, zájmy nic moc, zahrada, 

výlety po okolí. Jsem rozvedený, dva syny. 
Těším se na odpověď. Tel.: 607 651 544.
Muž 33 let, 174, 73, hledá vážný vztah. 
Rád bych v budoucnu založil rodinu. Hle-
dám obyč. holku, nejlépe okres Blansko, 
Brno venkov. Mám rád turistiku, přírodu. 
Tel.: 732 166 858.
Jsi-li sám, tak, jako já, zkus změnu a za-
volej. Marie 67 let. Tel.: 606 719 945.

RŮZNÉ
Daruji plynový bojler 120 l. Tel.: 739 
905 450, 732 877 538.
Přenechám za odvoz a mírný po-
platek nádrž na vodu -150/80/55 cm, 
-150/100/90 cm, i jednotlivě, tel.: 
723 553 189.
Hledáme seriózní paní/náhradní ba-
bičku pro občasné hlídání dcery (3 
roky) a pravidelnou výpomoc v domác-
nosti. Ivančice. Volejte prosím po 20. 
hodině. Tel.: 777 003 321.
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 Informace o studiu
 Informace o přijímacích zkouškách
 Prohlídka areálu gymnázia
  Prezentace jednotlivých předmětů

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13 • 678 01 Blansko

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Podrobné informace na www.gymbk.cz
nebo na tel. 516 411 189–190

PÁTEK 7. 11. 2014
v době od 9.00 do 17.00 hodin
pro rodiče a žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Letovice - Řada zajímavých 
aktivit Masarykovy střední školy 
již vešla do povědomí nejen čte-
nářů Zrcadla Blanenska a Bosko-
vicka. Známá je svým výrazným 
zaměřením na ekologii a obno-
vitelné zdroje energií i propra-
covaným systémem předcházení 
vzdělávacím a výchovným potí-
žím svých studentů. Na to, co za-
jímavého v tomto školním roce 
už proběhlo a co se v blízké době 
připravuje, jsme se zeptali ředi-
telky Sylvie Ducháčkové.

Paní ředitelko, co je u vás 
nového v oblasti ekologie? 

Máme radost, že se nám po-
dařilo obhájit mezinárodní titul 
„Ekoškola“, za což je třeba po-
děkovat aktivním učitelům i stu-
dentům, kteří pracují v Ekotýmu. 
Umožnili jsme jim vytvořit si zá-
zemí pro svoji činnost-Ekoučeb-
nu. Titul však s sebou nepřináší 
jen radost, ale hlavně povinnost 
pokračovat v řadě aktivit z této 
oblasti. Připravuje se také další 
ročník projektu Enersol.

Prý jste se také ucházeli o ti-
tul Zdravá škola, podařilo se?

Ano, jako první střední škola 
v našem regionu jsme tento titul 
od Státního zdravotního ústavu 
obdrželi. Tento titul se neuděluje 
jen tak, samozřejmě jeho uděle-
ní předcházelo komplexní hod-
nocení prostředí a aktivit školy. 
I zde patří díky zaujatým učite-
lům a studentům.

Daří se vám v oblasti pre-
vence sociálně-patologických 
jevů?

Pro předcházení potížím 
máme několik „pojistek“, které 
spolu úzce spolupracují: pouče-
né pedagogy, proškolené preven-
tisty, zodpovědnou výchovnou 

poradkyni a aktivního školního 
psychologa. Snažíme se, aby 
naše škola vytvářela pro svoje 
žáky bezpečné, klidné a vlídné 
prostředí. Snad se nám to daří, 
v poslední anketě označila vět-
šina žáků jako plus školy mimo 
jiné také přátelské vztahy s pe-
dagogy. 

Tradiční jsou také vaše akce 
pro žáky základních škol…

Jedna už proběhla už 14. října 
- 9. ročník soutěže „Dřevo-ma-
teriál budoucnosti“. Letos se zú-
častnilo 90 žáků základních škol 
regionu v 18 družstvech a akce 
proběhla formou zábavného 
soutěžního dopoledne. Jejím cí-
lem je umožnit našim studentům 

získávat organizační schopnosti 
(celou akci připravují a realizu-
jí, učitelé jen koordinují) a pre-
zentovat naši jedinečnou obno-
vitelnou surovinu - dřevo. Další 
soutěž „Ukážeme vám, co ve vás 
vězí“ se připravuje na listopad, 
stejně jako novinka „Den otevře-
ných dveří jinak a pro všechny“. 

Jak se daří oborům, které 
k vám přešly z Velkých Opa-
tovic?

Všechny tři nabízené obory 
(maturitní - Výtvarné zpracování 
keramiky a řemeslné – Umělecký 
keramik a Elektrikář-silnoproud) 
se nám pro tento školní rok po-
dařilo s dostatečným počtem 
uchazečů otevřít.

Studenti a učitelé těchto 
uměleckých a také technických 
oborů obohacují školu o nové 
přístupy i pohledy a je s nimi 
výborná spolupráce. Svoje krás-
né výrobky z oblasti zahradní 
dekorace měli studenti oboru 
Výtvarné zpracování keramiky 
možnost předvést na výstavě ve 
foyer Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje v Brně. Výstava, 
jejíž vernisáž proběhla 15. října, 
vzbudila velký ohlas.

Novinky z Masarykovy 
střední školy Letovice

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 14. 11. 2014, 3. 12. 2014, 14. 1. 2015.

Ve školním roce 2015/2016 
nabízí studium 

v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ) 
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ) 

Dny otevřených dveří:  
21. listopadu 2014 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

23. ledna 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

ymn zium a  jec- e e , . . .
men k  240 

6 9 02 jec- e e

Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;  www.gymnaziumrajec.cz

pořádá

BURZU 
STŘEDNÍCH ŠKOL 
a UČILIŠŤ 2014

KDY:  7. 11. 2014
KDE: DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

PREZENTACE cca 40 STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ 
RŮZNÉHO ZAMĚŘENÍ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ.

Možnost účasti základních škol na pořadu MUDr. Radima Uzla, 
který se bude konat v Kině Blansko.

Zahájení burzy v 8.30 h a doba účasti základních škol dle jejich 
uvážení. Předpokládaná prezentace cca do 18.00 h dle návštěvnosti.

Už jsme literárně 
gramotní?

Rájec-Jestřebí - V únoru roku 2013 jsme na Gymnáziu v Rájci-
Jestřebí začali s realizací „evropského“ projektu Literární a doku-
mentová gramotnost – praktikum. Chtěli jsme podpořit čtenářství 
a zavedením metodických inovací zlepšit práci studentů s různoro-
dými texty. Chtěli jsme vylepšit úroveň dovedností, které jsou známy 
pod pojmem funkční gramotnost. Oč jde? Přece o to, aby studenti 
uměli rozlišit v souvislém (povídka) či nesouvislém (graf, reklama) 
textu podstatnou informaci od nepodstatné, aby dokázali posoudit, 
zda autor argumentuje správně, aby uměli text interpretovat, aby 
uměli svoje postřehy a názory zformulovat a vyjádřit, aby dovedli 
na dané téma napsat svůj vlastní názor a tak dále a tak dále. Funkčně 
gramotný je tedy člověk, který s textem umí účinně pracovat nejen ve 
škole, ale i mimo školu, ve své profesi či ve chvílích, kdy jej život, 
který se školnímu prostředí většinou vůbec nepodobá, donutí. A jak 
náš projekt rozvoj potřebných dovedností podpořil?

Díky obdrženým finančním prostředkům jsme zakoupili přes 200 
knižních titulů do školní projektové knihovny. Většinou šlo o zbrusu 
nové knihy od renomovaných českých i světových autorů. S textový-
mi ukázkami nejen z těchto knih jsme pak dále pracovali. 

 Pokračování na str. 8
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Obchodní akademie 

otevírá ve školním roce 2015/2016 
tyto 4-leté studijní obory s maturitou:

�
�
�

Dny otevřených dveří: 7. 11. 2014, 14. 11. 2014, 
6. 2. 2015 - vždy v době od 8:00 do 17:00 nebo kdykoliv 
po předchozí mailové či telefonické domluvě.

 

 

Střední škola André 
Citroëna Boskovice – škola 

kreativních technologií
Boskovice - Střední škola André Citroëna bude pro příští školní rok 

nabízet tři maturitní obory a pět tříletých oborů zakončených závěrečnou 
zkouškou. Mimo to neustále modernizuje své prostory i vybavení. Více 
uvedl její ředitel Karel Ošlejšek.

Připravili jste nějaké novinky, co se týče nabízených oborů?
U oboru Technik pro informační a komunikační technologie jsme 

nabídku rozšířili i pro děvčata. Tříletých oborů zakončených zkouškou 
je v regionu málo, a právě dívky mají velmi omezený výběr. Na základě 
průzkumu trhu práce budeme nabízet nový školní vzdělávací program 
Operátor/ka pro elektrotechnickou výrobu. V regionu je větší množství 
podniků, které tyto profese potřebují. Vybaveni jsme na to perfektně, 
protože při výuce elektrotechnických oborů máme mnohaletou tradici.

Co se týče nástavbového oboru Podnikání, tam jsme také změnili 
školní vzdělávací programy. Od letošního školního roku jsme spustili 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel. 
Je to v tuzemsku ojedinělý počin, který vznikl na základě požadavků 
výrobců a prodejců automobilů. Existuje totiž velmi málo lidí, kteří jsou 
v tomto oboru vzdělaní. Už v prvním roce byl o tento obor velmi velký 
zájem a předpokládáme, že se bude ještě zvyšovat. Nově také zavádíme 
v rámci oboru Podnikání další školní vzdělávací program – Management 
obchodu, řemesel a služeb.  Pokračování na str. 9

Už jsme literárně gramotní?
Pokračování ze str. 7
Členové realizačního týmu připravili na 90 pracovních listů různé 

obtížnosti využitelných v češtině, dějepisu, zeměpisu, biologii, spole-
čenských vědách i v informatice. Dva členové týmu absolvovali kurz 
v kritickém myšlení a získali tak přehled i zkušenosti s inovativními 
postupy při práci s texty. Nově nabyté dovednosti ihned uplatňovali při 
přípravě a následném ověřování pracovních listů ve výuce. Další člen 
týmu absolvoval jednorázové školení zaměřené na práci s texty a hyper-
texty čili na práci s texty v elektronické podobě v prostředí internetu, 
protože pro studenty bylo z projektu podporovaného Evropskou unií, 
Ministerstvem školství ČR a Evropským sociálním fondem zakoupeno 
mimo jiné i 5 tabletů. Knihy, pracovní listy, inovativní metody, tablety, 
dataprojektor i vizualizér, všechny tyto projektové výstupy či technolo-
gické vymoženosti přímo nebo nepřímo – a navíc opakovaně – působily 
na více než 100 studentů. A jak známo, opakování je matkou moudrosti! 
Jsou studenti gramotnější? Jistě. Ale do jaké míry, to ukáže čas. Nejprve 
maturita, pak studium na vysoké škole a poté profesní uplatnění.

Na realizaci téměř dvouletého projektu se postupně různou měrou 
podílelo 9 pedagogických i nepedagogických pracovníků. V těchto dnech 
jdou do fi nále práce na dvou příručkách; Metodický manuál je teoretic-
ko-praktickou příručkou sloužící k výuce čtenářské a dokumentární gra-
motnosti formou modulárního systému, Antologie pracovních listů pak 
shrnuje práci členů týmu na opakovaně využitelných pracovních listech, 
tedy na modulech, které prohlubují práci s texty a umožňují studentům 
získat nadstandardní úroveň gramotnosti. Kromě příruček je nachystána 
inovovaná osnova předmětu Literární seminář, tak aby jej bylo možné 
v budoucnu v případě zájmu studentů bez průtahů otevřít. Vše, co bylo 
v projektu vytvořeno a pořízeno, navíc mohou k efektivnějšímu vzdělá-
vání využívat nejen stávající, ale i budoucí studenti. Všem členům rea-
lizačního týmu – včetně informatiků, odborníků na fi nance, administra-
tivu a organizaci – proto patří velký dík! Poděkování ale náleží i vedení 
Gymnázia Rájec-Jestřebí, o.p.s., zejména za neúnavné kritické podněty i 
všelijakou jinou podporu.  Mgr. Petr Jančík

Boskovice - Vyšší odborná 
škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, Boskovice, Hybe-
šova 53 je škola s dlouholetou tra-
dicí. Její počátky sahají až do roku 
1887. V současné době zde studuje 
přes 1 000 žáků a studentů. Absol-
venti mohou získat střední a vyšší 
odborné vzdělání, pro dospělé jsou 
určeny kurzy celoživotního vzdě-
lávání. Střední škola nabízí čtyři 
studijní obory s maturitou a dva 
učební obory. 

Čtyřletý maturitní obor Infor-
mační technologie připravuje žáky 
pro získání teoretických a pře-
devším praktických kompetencí 
a dovedností v odvětvích informač-
ních a komunikačních technologií. 
Absolvent je připravený pokračovat 
dál ve studiu na VŠ. Během studia 
získá několik mezinárodních certi-
fi kátů, které dokládají jeho profesi-
onální znalosti správy a údržby PC 
a serverů, správy síťových techno-

Blansko - Ve dnech 14. až 22. 
září se dvacet sedm studentů bla-
nenského gymnázia a čtyři učitelé 
v rámci projektu Rusko se musí 
zažít! vypravili na zatím nejdelší 
zájezd v dějinách školy, při němž 
navštívili pět zemí a čtyři hlavní 
města. Zamířili daleko směrem na 
severovýchod a navázali osobní 
kontakty se spřátelenou ruskou 
školou – Siverským gymnáziem 
v Leningradské oblasti Ruské 
federace. Pro tento projekt získalo 
gymnázium fi nanční dotaci Jiho-
moravského kraje z programu Do 
Světa!

Studenti gymnázia odjeli navštívit 
autobusem Pobaltské země a Rusko 
s nádherným Petrohradem. 

Po cestě přes hlavní polské 
město Varšavu je čekala zastávka 
v Litvě. Při prohlídce Vilniusu se 
studenti podivili nespočtu maje-
státních kostelů, které dávají tušit, 
že Litevci jsou velmi bohabojný 

Ruštináři z Gymnázia 
Blansko na cestách

národ. Po Tallinu, hlavním městě 
Estonska a známém přístavu, je už 
čekal hlavní cíl zájezdu - Petrohrad. 
V Petrohradu se turista opravdu 

nenudí. Viděli jsme Petropavlovskou 
pevnost, nejvíce úchvátila Ermitáž. 

Studenti navštívili také ruskou 
partnerskou školu. Dokonce byli 

vpuštěni do některých vyučova-
cích hodin a mohli porovnat, jak 
se výuka v Rusku liší od té u nás. 
Největší rozdíl však vidíme stejně 
v oděvech – žáci tu musí být oděni 
v bílé, šedé a černé barvě; a vůbec 
mnohem formálněji než my.

Petrohrad zdaleka neodkryl 
všechny své historické krásy. 
Úžasná procházka okolo vodotrys-
ků a fontán v Petrodvorci, interiéry 
Jekatěrinského paláce s Jantarovou 
komnatou, projížďka po Něvě jsou 
jen některé atrakce tohoto nádher-
ného města.

Malované matrjošky jsou nakou-
peny, nadchází čas vydat se zpět 
domů. Z Pobaltských zemí zbývá 
ještě jedna – Lotyšsko. Na zastávce 
v Rize nejvíc zaujme Pomník svo-
body a v Litvě Hora křížů.

Za těch pár dnů poznali spous-
tu nových míst a užili si společně 
mnoho zábavy. Rusko a Pobaltí se 
zkrátka musí zažít!

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

logií. Škola je součástí mezinárod-
ního vzdělávacího programu Cisco 
Academy. Ke studijním materiálům 
Cisco Academy mají přístup pouze 
prestižní IT školy.

Čtyřletý maturitní obor Infor-
matika v ekonomice připravuje 
odborníky pro oblast užití a tvorby 
ekonomického softwaru v různých 
odvětvích. Prohlubuje klasický 
obor Obchodní Akademie s aktiv-
ním využitím PC a prací spojených 
s komunikační technikou. Při stu-
diu získají žáci potřebné technic-
ké znalosti a dovednosti z oblasti 
počítačového hardwaru a softwaru, 
vývoje vlastních aplikací, počítačo-
vých sítí a technických prostředků 
pro přenos dat. V ekonomických 
předmětech se studium zaměřuje 
na dovednosti a vědomosti z oblas-
ti tržní ekonomiky, základů podni-
kání, řízení podniku, účetnictví a 
komunikace prostřednictvím výpo-
četní techniky.

V rámci oborů Informační 
technologie a Informatika v eko-
nomice je zařazena do výuky 
moderní aplikace - CAD systém 
SolidWorks, který se svojí použitel-
ností a výkonem řadí mezi přední 
aplikace na podporu počítačového 
modelingu v prostorovém pojetí, 
tzv. 3D. Pro tyto náročné aplikace 
byly do školy zakoupeny výkon-
né počítačové stanice s procesory 
Intel i7. Součástí aplikace jsou také 
moduly na simulaci zatížení dílů, 
simulaci proudění tekutin a plynů, 
tepelné simulace a další zajímavé 
nástroje, které žákům názorně vizu-
alizují dané situace. Žáci používají 
při výuce programovací techniky a 
algoritmizace robotickou staveb-
nici LEGO Mindstorms NXT 
a jako jedna z mála škol 3 D tis-
kárnu MakerBot Replicator 2X.

Čtyřletý maturitní obor Hotel-
nictví a turismus je zaměřený 
především na problematiku mana-
gementu hotelů a cestovního ruchu. 
V průběhu studia mají žáci mož-
nost absolvovat kurz vyřezávání 
ovoce a zeleniny, barmanský kurz, 
baristický kurz (příprava kávy), 
sommelierský kurz a kurz studené 
kuchyně. Po absolvování kurzů zís-
kávají absolventi certifi káty platné 
ve většině zemí Evropské unie. 
Absolventi jsou vybaveni znalostí 
dvou cizích jazyků, gastronomie, 
hotelnictví a cestovního ruchu. 
Uplatnění najdou v široké oblasti 
hotelového průmyslu a služeb sou-
visejících s cestovním ruchem.

Čtyřletý maturitní obor Veteri-
nární prevence připravuje žáky 
na činnost veterinárních asistentů 
v oblasti veterinární péče v cho-
vu zvířat a při kontrole dodržo-
vání hygienických podmínek ve 
výrobě a zpracování živočišných 
produktů. Součástí výuky je zís-
kání řidičského oprávnění skupiny 
B. Absolventi se mohou uplatnit 
jako asistenti veterinárního lékaře, 
inseminační technici, odborní pra-
covníci v ZOO, laboranti, technici 

v potravinářském průmyslu apod. 
Studium je možné rozšířit o voli-
telné předměty kynologie, chov 
koní, chov exotických zvířat, vče-
lařství a myslivost. V rámci výuky 
myslivosti se žáci účastní honu na 
drobnou zvěř, osvojují si praktické 
vědomostí a dovednosti v oblasti 
loveckých zbraní (zejména bezpeč-
né zacházení s nimi na myslivecké 
střelnici). Po úspěšném absolvo-
vání předmětu myslivost a úspěš-
ném složení maturitní zkoušky si 
absolventi mohou zažádat o vydání 
loveckého lístku a po splnění dal-
ších podmínek mohou vykovávat i 
funkci mysliveckého hospodáře. 

Tříletý učební obor Kuchař - 
číšník je zaměřený na technologii 
přípravy pokrmů a kvalifi kova-
nou obsluhu v provozech veřej-
ného stravování i na vykonávání 
obchodně podnikatelských aktivit 
v gastronomickém průmyslu. Žáci 
jsou vzděláváni v oblasti techno-
logie přípravy pokrmů, stolničení, 
výživy, ale i v oblasti komuni-
kace ve službách, profesní etiky, 
rozvoje organizačních schopnos-
tí. Odborný výcvik žáků probíhá 
v 1. a 2. ročníku ve škole - v učeb-
ně přípravy pokrmů a stolničení. Ve 
3. ročníku probíhá odborný výcvik 
na smluvních pracovištích našich 
partnerů ve všech typech provozů 
veřejného stravování, převážně pak 
v uznávaných restauracích v kraji. 
Žáci v rámci praxe pomáhají při 
přípravě pokrmů a při obsluze na 
různých společensko-gastronomic-
kých akcích nejen v našem městě. 
Žáci mají možnost zúčastnit se 
kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny 
tzv. carvingu, barmanského kur-
zu, kurzu studené kuchyně, som-
melierského kurzu a kurzu baristy. 
Absolventi získávají úplné střední 
vzdělání s výučním listem a na 
naší škole mohou dále pokračovat 
ve studiu ve vzdělávacím oboru 

podnikání, který mohou zakončit 
maturitní zkouškou. Obor Kuchař 
– číšník patří jednoznačně mezi 
velice populární z důvodu nedo-
statku odborného kvalifi kovaného 
personálu v gastronomických pro-
vozech.

Škola nabízí pro dívky i chlap-
ce praxí velmi žádaný tříletý obor 
Zahradník. Žáci si postupně 
osvojí zhotovování fl oristických a 
vazačských výrobků (aranžování), 
realizaci sadových úprav a jejich 
následnou údržbu včetně zakládá-
ní a udržování trávníků a práci se 
zahradní mechanizací, dovednos-
ti v oblasti poznávání, množení, 
vysazování, ošetřování, hnojení, 
ochranu a sklizeň rostlin a plodů a 
jejich využití, pěstování a využívá-
ní léčivých, kořeninových a von-
ných bylin a ekologické pěstování 
rostlin (specialita naší školy).

Absolventi mohou pracovat 
ve všech zahradnických fi rmách, 
v okrasných a ovocných školkách, 
při zakládání a údržbě okrasné sou-
kromé i veřejné zeleně. Uplatní se 
v oblasti vazačství a aranžování 
květin, v květinových prodejnách a 
zahradnických centrech. Zaměstná-
ní mohou též najít v oblasti zpraco-
vání ovoce a zeleniny v příbuzném 
zemědělském oboru i agroturistice. 

Škola poskytuje žákům možnos-
ti získání mezinárodních kontak-
tů prostřednictvím řady projektů. 
Díky programu EdTRANS tran-
sition from school to work žáci 
třetích ročníků oborů Obchodní 
akademie a Hotelnictví a turis-
mus úzce spolupracují se studen-
ty s vídeňské obchodní akademie 
BHAK&BHAS WIEN 10. Obor 
veterinární prevence díky projek-
tu Erasmus + navázal spolupráci 
se školou v anglickém Prestonu. 
Škola připravuje spolupráci se ško-
lou obdobného zaměření v Rusku 
z oblasti Petrohradu.
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vyzkoušet si, jaké to je zažít 

André Citroëna v
Jihomoravském

ve spolupráci s Jihomoravským krajem v
.

Partnerská spolupráce je navázána se 
ZŠ Benešov, ZŠ Blansko Dvorská, ZŠ 

Beneše Lysice, ZŠ Knínice, ZŠ Kun-
štát, ZŠ Letovice, ZŠ Lomnice, ZŠ Rá-
jec- a-
tovice a .

Žáci ze zapojených škol mají možnost 
vštívit 

k
na ŠVP jednotlivých základních škol a 

s p-
cích, 

lektro-
r n-

ností. Výrobek, který žáci sami zhotoví 
v sebou 
mohou odnést jako památku na tento 

O žáky je postaráno nejen z hlediska 
výuky. Doprava

jsou díky projektu na zpopularizo-

Díky tomuto projektu je škole vybavena 
také novou interaktivní tabulí, labora-

í-
ho technického muzea v

i-

vit pro žáky základních škol jsou 
k

školy absolvují kroužky Fyziky, Elek-

á-
h-

nické výstavy.

  

–
–
–
–

Střední pedagogická 
škola, Boskovice,

Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544 Fax: 516 802 540

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Vám pro školní rok 2015/2016 nabízí
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní 
zkouškou:
 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 75-41-M/01 Sociální činnost

Tříleté dálkové nástavbové studium ukončené 
maturitní zkouškou:
 75-41-L/51 Sociální činnost

Dny otevřených dveří 14. 11. 2014 a 15. 1. 2015 

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Střední průmyslová škola Jedovnice nabízí

Dny otevřených dveří:
4. 12. 2014   čtvrtek   11:00 - 17:30
6. 12. 2014   sobota     9:00 - 13:00
20. 1. 2015   úterý   11:00 - 17:30
24. 1. 2015   sobota  9:00 - 13:00

Ë ,
Vám pro školní rok 2014/2015 nabízí

15. 11. 2013 8.00-16.00 hod.
6. 12. 2013 12.00-17.00 hod.
7. 12. 2013 9.00-14.00 hod.
10. 1. 2014 12.00-17.00 hod.

   DNY

Informace:

  
      
    

 

    
    

     
  

   

    
  
  

 

  
   

      
  

    
 

      
    

     
       

  
-  

Obory zakončené maturitní zkouškou:
Informační technologie 

  - aplikace a programování osobních počítačů 
  - grafik/grafička digitálních médií 

Autotronik 
  - diagnostika motorových vozidel 

Mechanik strojů a zařízení 
  - mechanik seřizovač CNC strojů

Obory zakončené závěrečnou zkouškou: 
Mechanik opravář motorových  
vozidel

  - automechanik
Opravář zemědělských strojů  

  - mechanik zemědělských a silničních strojů
Obráběč kovů  

  - operátor CNC strojů
Autoelektrikář 

  - mechanik elektrických a elektronických
  systémů motorových vozidel

Elektromechanik pro zařízení a  
přístroje 

  - technik pro informační a komunikační technologie
  - operátor/ operátorka pro elektrotechnickou výrobu

Denní nástavbové studium:
Podnikání 

  - management obchodu, řemesel a služeb
  - management prodeje motorových vozidel 

Vám pro školní rok 2015/2016 nabízí

 14. 11. 2014  8.00 - 16.00 hod.
 5. 12. 2014  12.00 - 17.00 hod.
 6. 12. 2014  9.00 - 14.00 hod.
 9. 1. 2015  12.00 - 17.00 hod.

Pokračování ze str. 8
O jaký obor je největší zájem? 
Solidní zájem zaznamenáváme 

u všech nabízených oborů. V uply-
nulých letech byl největší u obo-
ru Opravář zemědělských strojů. 
Výhodou u některých oborů je totiž 
fakt, že v rámci osnov mají žáci 
zdarma možnost získat řidičské 
průkazy skupiny B, C, T a u mno-
hých oborů také dvě metody sva-
řování. Což samozřejmě zvyšuje 
zájem o ně.

Nabízíte žáků nějaké nadstan-
dardní výhody?

Zajímavou novinku jsme zaved-
li u oboru Informační technologie. 
Vzhledem k tomu, že ne všichni 
mají možnost být dobře vybaveni, 
tak jsme všechny žáky prvních roč-
níků vybavili notebooky, které mají 
k dispozici i pro domácí přípravu. 
Navázali jsme také spolupráci s fi r-
mou PD Refractories z Velkých 
Opatovic. Vybrání žáci prvních roč-
níků dostávají bez závazku kapesné 
ve výši pěti set korun měsíčně. Od 
druhého ročníku budou moci získat 
stipendia, která budou podmíněna 
dohodou s podnikem. Zájem na 

trhu práce o absolventy technic-
kých oborů roste a stále více fi rem 
bude ochotno žáky při studiu pod-
porovat. 

Jak bude vypadat přijímací 
řízení?

Naše škola se zapojila do pilot-
ního ověřování jednotné přijímací 
zkoušky. V tomto roce žáky bude-
me přijímat na základě kritérií 
podobných jako v minulých letech, 
kdy do průměru dvě celé byli při-
jati bez přijímacích zkoušek, žáci 
s horším průměrem dělali test 
obecných studijních předpokladů. 

V tomto roce budou absolvovat 
i jednotnou přijímací zkoušku, ale 
v této fázi to nebude součástí přijí-
macích kritérií.

V letošním roce jste také 
zakončili modernizaci boskovic-
kých budov školy...

Modernizace začala v roce 2011, 
týkala se hlavního areálu včetně, 
bazénu, tělocvičny, stravování. 
V minulém a letošním roce jsme 
realizovali další dvě etapy. V prů-
běhu let 2011 až 2014 kromě těchto 
velkých akcí proběhla také rekon-
strukce sociálního zázemí. Vybu-
dovali jsme i nové učebny nebo 
recepci.

V této chvíli chystáme projekto-
vou přípravu na pracoviště ve Ska-
lici nad Svitavou, které je poslední, 
které neprošlo modernizací. Měla 

by to být jakási čtvrtá etapa rekon-
strukce, která představuje investici 
přibližně dvacet milionů korun. 
V současné době připravujeme 
veškerou potřebnou dokumentaci 
a předpokládám, že v letech 2015 
a 2016 by mohla být tato moderni-
zace provedena.

Druhý velký připravovaný pro-
jekt se týká strojírenských oborů. 
Škola je na velmi dobré úrovni 
vybavena CNC stroji, ale někte-
ré klasické stroje jako soustruhy 
a frézky už jsou starší. Takže máme 
připraven projekt na zhruba pěta-
dvacet milionů korun na obměnu 
toho vybavení.

Střední škola André 
Citroëna Boskovice - škola 

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

1 V  – B , 1 0 2

2 B  – R , KP 1 0 2

3 H  – K , I.A 1 0 2

4 T  B – L , I.A 1 0 2

5 R -J  – B , I.B 1 0 2

6 T  – Č  H , I.B 1 0 2

7 S – K  B, OP 1 0 2

8 O  – R , OP 1 0 2

9 Š  – O , OP 1 0 2

10 J  – V , OP 1 0 2

11 L  – D , OP 1 0 2

12 V  – B  B, III. . 1 0 2

13 A  – V. O , III. . 1 0 2

14 B  – B , I.A 1 0 2

14. kolo

TIPOVAČKA

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

1 R  – Z , KP 1 0 2

2 S  – B , I.A 1 0 2

3 B  – L  B, I.A 1 0 2

4 T  B – K , I.A 1 0 2

5 D  – L , I.A 1 0 2

6 S  – Č  H , I.B 1 0 2

7 R  B – R -J , I.B 1 0 2

8 V  – S , OP 1 0 2

9 L  – D , OP 1 0 2

10 L  – V , OP 1 0 2

11 L  – V. O , III. . 1 0 2

12 R  – O , III. . 1 0 2

13 D  – B  B, III. . 1 0 2

14 B  – H . B , 1 0 2

13. kolo

TIPOVAČKA

V 10. kole tipovací soutěže si odnesl pomyslnou palmu vítězství Emil 
Zuzák z Blanska s 20 body. V kole následujícím byla s 18 body nejlepší 
Daniela Stará z Jedovnic. Ta je druhá v celkovém pořadí těsně za Jiřím 
Stehlíkem starším z Kotvrdovic. Více na www.zrcadlo.net.

T Z  
fotbal

III. třída: Ostrov – Svitávka 4:4 (2:2), Gro-
ss 3, Kostka - Dvořák, Novák, Procházka, Zou-
bek. Vranová – Bořitov B nehl. Kotvrdovice 
– Vísky 0:2 (0:1), Přikryl, Šmeral, ČK: Vaško 
Jaroslav (V). Skalice – Drnovice 0:3 (0:0), Liz-
na 2, Crhák. Boskovice B – Adamov 1:5 (0:2), 
Rauš - Malásek 3, Vach 2. Knínice – Lažany 
2:0 (2:0), Korčák, Tesař. Velké Opatovice – 
Ráječko B 1:2 (0:1), Svoboda - Prokop 2. 
  1.  Adamov  11  8  0  3  41:17  24 
  2.  Skalice  11  8  0  3  25:13  24 
  3.  Ráječko B  11  7  1  3  33:25  22 
  4.  V. Opatovice  11  6  3  2  37:18  21 
  5.  Drnovice  11  7  0  4  31:19  21
  6.  Svitávka  11  6  1  4  32:23  19 
  7.  Vísky  11  5  3  3  27:22  18
  8.  Knínice  10  5  2  3  32:21  17 
  9.  Boskovice B  11  5  2  4  30:33  17 
  10.  Vranová  10  4  1  5  23:35  13
  11.  Ostrov  12  3  3  6  18:36  12
  12.  Bořitov B  11  3  0  8  14:40  9 
  13.  Lažany  12  1  1  10  11:24  4 
  14.  Kotvrdovice  11  0  1  10  12:40  1 

IV. třída: Skalice B – Jedovnice B 0:5 (0:1), 
Lehotský 5, Lomnice-Lipůvka B 2:1 (0:1), 
Němec 2 – Filla. Doubravice B – Svitávka B 
4:2 (1:2), Šuch 2, Sáňka, Vomela - Škrabal 2. 
  1.  Benešov  8  7  1  0  35:13  22 
  2.  Lomnice  9  6  2  1  30:10  20 
  3.  Doubravice B  8  5  1  2  27:20  16 
  4.  Lažánky  9  4  3  2  31:23  15
  5.  Jedovnice B  9  4  1  4  30:26  13 
  6.  Lipůvka B  10  4  1  5  32:29  13 
  7.  Skalice B  9  3  2  4  15:22  11 
  8.  Cetkovice  8  3  1  4  24:28  10
  9.  Svitávka B  10  1  3  6  14:32  6 
  10.  Vilémovice B  8  1  2  5  14:25  5 
  11.  Voděrady  8  1  1  6  13:37  4

Divize starší dorost: Boskovice – Velké Mezi-
říčí 2:0 (2:0). Blansko – Otrokovice 1:2 (1:1).
  1.  Žďár  11  8  2  1  26:9  26 
  2.  Třebíč  10  8  1  1  35:10  25
  3.  Bohunice  10  7  0  3  33:20  2 
  4.  Pelhřimov  10  6  0  4  18:21  18 
  5.  Otrokovice  10  5  2  3  20:15  17
  6.  Kyjov  10  5  1  4  13:13  16
  7.  Boskovice  11  5  1  5  18:27  16 
  8.  Vrchovina  10  5  0  5  31:17  15 
  9.  Blansko  10  5  0  5  19:13  15
  10.  Havl. Brod B  10  3  1  6  8:23  10 
  11.  V. Meziříčí  10  2  3  5  12:20  9 
  12.  Břeclav B  10  1  0  9  5:29  3 
  13.  Sparta B  10  0  1  9  5:26  1

Divize mladší dorost: Blansko – Otrokovice 
5:2 (1:0). Boskovice – Velké Meziříčí 8:0 (2:0).
  1.  Vrchovina  10  9  1  0  40:5  28 
  2.  Bohunice  10  7  2  1  26:13  23 
  3.  Třebíč  10  7  1  2  40:12  22
  4.  Boskovice  11  5  2  4  20:17  17
  5.  Pelhřimov  10  4  4  2  18:21  16
  6.  Kyjov  10  4  3  3  14:17  15
  7.  Sparta B  10  4  2  4  21:15  14 
  8.  Žďár  11  3  5  3  18:15  14 
  9.  Havl. Brod B  10  2  3  5  11:19  9 
  10.  Blansko  10  2  2  6  18:31  8 
  11.  Otrokovice  10  1  4  5  13:30  7 
  12.  Břeclav B  10  1  3  6  8:27  6
  13.  V. Meziříčí  10  1  0  9  5:30  3

I. třída dorost: Lipovec – Cetkovice 1:8 
(1:4). Šlapanice – Ráječko 1:2 (0:1).
  1.  Letonice  12  10  1  1  53:20  31 
  2.  Cetkovice  11  10  0  1  46:10  30 
  3.  MS Brno  12  8  2  2  35:22  26
  4.  Brankovice  11  7  2  2  28:15  23
  5.  Bučovice  12  7  0  5  21:20  21 
  6.  Vojkovice  12  6  2  4  29:23  20
  7.  FKD  11  6  0  5  19:12  18
  8.  Lipovec  12  3  6  3  19:23  15 
  9.  Tišnov  12  3  3  6  19:39  12 
  10.  Vev. Bítýška  12  3  1  8  22:33  10 
  11.  Šlapanice  12  3  1  8  14:25  10 
  12.  Ráječko  11  2  1  8  13:38  7
  13.  Slavkov  11  2  0  9  12:27  6 
  14.  Rousínov  11  1  1  9  14:37  4

OP dorost, skupina A: Č.Hora/Bořitov/
Boskovice B – Doubravice 2:2 (1:2), Meduna 
2 - Kopecký, Schuch. Olomučany – Sloup/
Vavřinec 4:2 (0:1), Fedra, Kohút 2 - Kadlec, 

Tůma. Rájec-Jestřebí – Drnovice/Voděrady 
4:2 (0:1), Dvořák 3, Opatřil - Dostál, Dvořá-
ček. Kotvrdovice – Lipůvka 1:2 (1:2), Vanču-
ra - Freiberg, Tabery. 
  1.  Rájec-Jestřebí  9  8  0  1  44:9  24
  2.  Lipůvka  9  8  0  1  23:10  24
  3.  Olomučany  9  6  0  3  28:25  18 
  4.  Č.H./Bořitov/Bosk. B  9  4  2  3  24:18  14 
  5.  SloupVavřinec  9  3  1  5  22:32  10
  6.  Kotvrdovice  8  2  0  6  10:24  6
  7.  Doubravice  8  0  3  5  10:24  3
  8.  Drnovice/Voděrady  9  1  0  8  8:27  3 

OP dorost, skupina B: Olešnice – Letovice 
3:10 (3:4), Svoboda 2, Ševčík - Macének, Steh-
lík 3, Fidler, Procházka, Sedlák, Zemánek, ČK: 
Štětina Miroslav (L). Lysice/Kunštát – Svitávka 
2:1 (2:1), Horák, Tenora – Schulze. Vísky – Kní-
nice 0:6 (0:1), Kšica 3, Lajšner 2, Rosenberg. 
  1.  Letovice  7  7  0  0  33:8  21 
  2.  Lysice/Kunštát  8  5  0  3  22:14  15 
  3.  Knínice  8  5  0  3  28:22  15 
  4.  V. Opatovice  7  4  1  2  18:13  13 
  5.  Svitávka  7  3  1  3  22:14  10
  6.  Vísky  7  1  0  6  12:31  3
  7.  Olešnice  8  0  0  8  15:48  0 

KP starší žáci: Svratka – Blansko 2:1 (1:0).
I. třída starší žáci: Boskovice – Žijeme 

hrou 6:1 (1:0). Rájec – Rousínov 12:1 (5:0).
I. třída mladší žáci: Boskovice – Žijeme 

hrou 9:0 (3:0). Rájec – Rousínov 4:2.
OP starší žáci 7+1, skupina A: Rudice/Jedo-

vnice – Ráječko 18:0 (6:0), Kouřil 6, Kučera 4, 
Buchta, Magda 2, Martinásek, Matuška, Stupin-
ský, Štěpánek. Lipovec – Sloup/Vysočany odl. 
  1.  Rudice/Jedovnice  7  7  0  0  54:7  21 
  2.  Sloup/Vysočany  6  5  0  1  49:14  15 
  3.  Kuřim  7  5  0  2  48:14  15
  4.  Kotvrdovice  6  2  0  4  33:33  6 
  5.  Lipovec  6  2  0  4  15:31  6
  6.  Ráječko  7  2  0  5  14:56  6 
  7.  Adamov  7  0  0  7  14:72  0 

OP starší žáci 7+1, skupina B: Č.Hora/
Bořitov – Velké Opatovice 5:2 (3:0), Mach 2, 
Dosedla, Frýdek, Hury - Pospíšil 2. Drnovice/
Žijeme hrou – Svitávka 5:2 (3:2), Fiala 5, vlast-
ní – Pinkava. Vísky – Knínice 2:8 (1:3), Staněk 
2 - Mucha, Mucha 3, Probošt, Stloukal. 
  1.  Knínice  8  7  0  1  60:11  21 
  2.  Drnovice/Žij. hrou  8  6  0  2  46:13  18 
  3.  Svitávka  8  5  0  3  47:25  15
  4.  Dolní Loučky  7  3  0  4  19:29  9 
  5.  V. Opatovice  8  3  0  5  23:40  9 
  6.  Č.H./Bořitov  8  3  0  5  17:34  9
  7.  Vísky  7  0  0  7  2:62  0

OP mladší žáci 7+1: Sloup/Vysočany – 
Šošůvka 7:0 (1:0), Bartošek, Vašíček 2, Melu-
zín, Vašíček, Vávra. Letovice – Olomučany 
3:1 (1:0), Pelíšek 3 – Fedra. Benešov/Kořenec 
– Jedovnice/Rudice 2:3 (0:2), Grepl 2 - Perni-
ca, Pernica, Veselý. 
  1.  Jedovnice/Rudice  8  6  1  1  40:14  19
  2.  Boskovice B  6  5  1  0  58:6  16
  3.  Žijeme hrou B  7  5  0  2  41:19  15 
  4.  Cetkovice  7  4  0  3  30:18  12
  5.  Olomučany  7  4  0  3  33:28  12 
  6.  Knínice  8  3  1  4  32:26  10
  7.  Sloup/Vysočany  8  3  1  4  21:36  10 
  8.  Letovice  7  3  0  4  22:18  9
  9.  Benešov/Kořenec  7  1  0  6  11:56  3 
  10.  Šošůvka  7  0  0  7  4:71  0

Starší přípravka 5+1: Lysice – Kunštát/
Olešnice A 2:15 (1:7), Kazda, Všianský - Sla-
víček 5, Motyčka 4, Chytrý 3, Votřel 2, Hoch. 
Drnovice – Kunštát/Olešnice B 5:3 (2:1), Alexa, 
Tesař 2, Hickl - Kříž, Vraspír, Žíla. Lysice – Kun-
štát/Olešnice B 14:2 (9:1), Tobiáš, Všianský 7 
- Beneš, Konečný. Drnovice – Kunštát/Olešnice 
A 1:6 (1:3), Španělová - Chytrý 3, Baňa, Hoch, 
Slavíček. Ráječko – Adamov/Rudice 3:9 (1:2), 
Palacký 3 - Zouhar 4, Konečný, Polzer 2, Kos. 
Rájec-Jestřebí – Jedovnice 9:7 (7:3), Klepárník, 
Sehnal 3, Málek 2, Mokrý - Hrivík 3, Dvořák, 
Hloušek 2. Ráječko – Jedovnice 3:9 (0:3), Palac-
ký 2, Vejplacha - Hrivík 4, Tetur 2, Dvořák, Hlou-
šek, Krátký. Rájec-Jestřebí – Adamov/Rudice 3:9 
(3:4), Málek 2, Raibl - Kos 3, Skoumal, Zouhar 2, 
Hloušek, Konečný. Blansko A – Boskovice A 2:6 
(0:2), Farník T., Jakubec - Čejka 4, Marek, Opluš-
til. Blansko B – Boskovice B 7:5 (4:5), Müller 4, 

Jančiar 2, Liška - Hasoň, Petrů 2, Novotný. Blan-
sko A – Boskovice B 14:4 (9:2), Staněk 4, Dujka 
3, Hasoň 2, Farník Ondřej, Farník Tomáš, Jaku-
bec, Pokorný, Ryzí - Frajt, Hasoň, Hrabec, Všian-
ský. Blansko B – Boskovice A 3:14 (3:3), Jančiar, 
Kovařík, Müller - Marek 3, Bohatec, Opluštil, 
Svoboda, Všianský, Čejka 2, Petrů. 
  1.  Boskovice A  18  18  0  0  347:49  54 
  2.  Blansko A  19  18  0  1  244:29  54
  3.  Kunštát/Olešnice A  18  15  0  3  197:62  45 
  4.  V. Opatovice  17  14  0  3  127:62  42
  5.  Adamov/Rudice  17  13  0  4  183:67  39 
  6.  Rájec-Jestřebí  18  13  0  5  201:92  39
  7.  Blansko B  19  11  0  8  157:143  33
  8.  Jedovnice  17  10  0  7  162:126  30 
  9.  Ráječko  18  8  1  9  122:112  25
  10.  Boskovice B  18  8  0  10  119:125  24 
  11.  Knínice  17  7  1  9  133:104  22
  12.  Letovice  16  7  0  9  102:96  21 
  13.  Lipůvka  17  6  3  8  107:117  21 
  14.  Lipovec  15  5  1  9  52:137  16 
  15.  Drnovice  18  5  0  13  77:162  15 
  16.  Svitávka  16  4  1  11  89:149  13 
  17.  Benešov/Kořenec  15  3  1  11  93:128  10 
  18.  Lysice  18  3  0  15  79:289  9
  19.  Kunštát/Olešnice B  18  1  0  17  61:306  3 
  20.  Lažany  17  0  0  17  16:313  0

Mladší přípravka: Knínice A – Knínice B 5:4 
(2:2), Dračka, Kaderka 2, Buryška - Ambroz, Přikryl 
2. Svitávka – Ostrov A 0:7 (0:3), Lavická 3, Rek 2, 
Krejčí, Opatřil. Letovice – Ostrov B 8:2 (5:1), Majdl 
4, Lepka Adam 3, Lepka Dušan - Burget 2. Svitávka 
– Ostrov B 4:6 (1:3), Dvořák 4 - Burget, Konečný, 
Tanenberger 2. Letovice – Ostrov A 4:6 (2:3), Lepka 
Adam, Majdl 2 - Lavická 3, Rek 2, Opatřil. Kunštát/
Olešnice – Boskovice 4:14 (1:7), Kříž 2, Havelka, 
Šmerda - Petrů 5, Berousková 4, Kassai Martin, 
Kassai Michal 2, Kopecký. Lysice – Benešov/Koře-
nec 5:5 (1:4), Jašek 3, Kytner, Němec - Koudelka 2, 
Minx Jiří, Minx Michal, Zemánek. Kunštát/Olešni-
ce – Benešov/Kořenec 1:10 (0:4), Kříž - Koudelka, 
Minx Jiří 3, Vondál 2, Minx Michal, Rosenberg. 
Lysice – Boskovice 0:14 (0:7), Petrů 6, Vajčner 4, 
Kassai Martin 3, Kassai Michal. 
  1.  Blansko  15  15  0  0  233:39  45 
  2.  Rájec-Jestřebí  15  12  1  2  156:45  37 
  3.  Letovice  15  12  1  2  174:73  37
  4.  Lipůvka  13  10  2  1  150:55  32 
  5.  Jedovnice  13  10  0  3  139:44  30 
  6.  Ostrov B  15  9  1  5  118:79  28
  7.  Ostrov A  15  8  2  5  128:71  26 
  8.  Knínice A  15  7  1  7  126:100  22 
  9.  Knínice B  15  7  0  8  128:88  21 
  10.  Boskovice  15  5  0  10  113:116  15 
  11.  Benešov/Kořenec  15  4  2  9  65:138  14 
  12.  Svitávka  15  4  1  10  82:178  13
  13.  Adamov  13  4  0  9  83:134  12 
  14.  Lysice  15  1  2  12  68:226  5
  15.  Kunštát/Olešnice  15  1  1  13  58:218  4 
  16.  Lažany  13  0  0  13  13:230  0

OP ženy: Mostkovice – Kostelec 0:4 (0:3), 
Látalová 2, Marková, Pitáková. Kohoutovice – 
Drnovice 9:0 (6:0), Mernyová 4, Flešingerová, 
Jemelíková, Němečková, Vašíčková, Černá. 
  1.  Kostelec  8  8  0  0  64:3  24 
  2.  Kohoutovice  7  4  1  2  24:13  13 
  3.  Mostkovice  7  2  1  4  2:15  7
  4.  Ráječko  6  2  0  4  7:23  6
  5.  Drnovice  6  0  0  6  1:44  0 

hokej
Krajská liga: Blansko – Uherský Ostroh 

2:6. Šternberk – Boskovice 5:6 np. 
  1.  Uh. Ostroh  5  4  1  0  0  33:23  14 
  2.  Rosice  6  4  0  1  1  23:21  13 
  3.  Uničov  6  3  1  0  2  30:23  11 
  4.  Šumperk  5  3  0  0  2  25:17  9 
  5.  Blansko  5  3  0  0  2  14:15  9 
  6.  Boskovice  6  2  1  0  3  29:20  8 
  7.  Kroměříž  5  2  1  0  2  32:25  8 
  8.  V. Meziříčí  6  2  0  2  2  28:29  8 
  9.  Šternberk  5  2  0  1  2  20:22  7 
  10.  Uh. Hradiště  5  2  0  0  3  26:24  6 
  11.  Velká Bíteš  5  2  0  0  3  19:19  6 
  12.  Uh. Brod  6  2  0  0  4  19:28  6 
  13.  Uh. Brod B  5  0  0  0  5  11:43  0

kuželky
1. liga ženy: KC Zlín – KK Blansko 5:3 

(3105:3058), Nevřivová 510, Daňková 494, 
Lahodová 474, Kalová 541, Ševčíková 504, 
Musilová Z. 535. KK Blansko – TJ Spartak 
Přerov 1:7 (3291:3354), Daňková 534, Nevři-
vová 597, Lahodová 522, Kalová 550, Musi-
lová Z. 547, Ševčíková 541. 

  1.  Přerov  6  5  0  1  32,5:15,5  10
  2.  Slavia  5  4  0  1  31,0:9,0  8
  3.  Náchod  6  4  0  2  32,0:16,0  8
  4.  Zlín  6  4  0  2  30,0:18,0  8
  5.  Val. Meziříčí  6  4  0  2  29,0:19,0  8
  6.  Zábřeh  6  3  1  2  28,0:20,0  7
  7.  Konstruktiva  4  2  1  1  18,0:14,0  5
  8.  Duchcov  6  2  0  4  18,0:30,0  4
  9.  Husovice  6  2  0  4  17,5:30,5  4
  10.  Jičín  6  2  0  4  15,0:33,0  4
  11.  Blansko  5  1  0  4  12,0:28,0  2
  12.  Č. Třebová  6  0  0  6  9,0:39,0  0

2. liga muži.: Sokol Přemyslovice – KK 
Blansko 7:1 (3283:3202), Flek 533, Michálek 
526, Honc 535, Flek R. 522, Havíř 553, Pro-
cházka 533. KK Blansko – TJ Spartak Přerov 7:1 
(3561:3388), Flek J. 588, Flek R. 583, Michálek 
589, Michálek 604, Procházka 619, Honc 578.
  1.  Jihlava  6  6  0  0  41,0:7,0  12
  2.  Rosice  6  5  1  0  37,0:11,0  11
  3.  Vyškov  6  3  1  2  29,0:19,0  7
  4.  Blansko  5  3  0  2  23,0:17,0  6
  5.  Husovice B  6  3  0  3  24,0:24,0  6
  6.  Třebíč  6  3  0  3  24,0:24,0  6
  7.  Přemyslovice  6  3  0  3  21,0:27,0  6
  8.  H. Benešov  6  2  1  3  21,5:26,5  5
  9.  Zábřeh  6  2  0  4  18,0:30,0  4
  10.  Vracov  6  2  0  4  16,5:31,5  4
  11.  Přerov  6  1  1  4  17,0:31,0  3
  12.  Opava  5  0  0  5  8,0:32,0  0

3. liga muži: KK Blansko B – TJ Loko-
motiva Valtice 3:5 (3344:3465), Kotlán 551, 
Musil 565, Pliska 533, Šplíchal 548, Kolařík 
578, Novotný 569. KK Blansko B – TJ Spar-
tak Přerov B 2:6 (3200:3311), Kotlán 549 
(Kolařík (Hédl) 499, Novotný 520, Musil 528, 
Sehnal 551, Pliska 556.

Okresní podniková liga, extraliga: Catering 
Volf – VVR B 1263:1260, Kala 276, Volf R. 267 
- Semrád M. 269, Kakáč 265. A je to – Kuželkáři 
VB leasing 1361:1285, Šmerda 288, Stejskalová 
286 - Nezval 280, Brychta 275. Stavba krbů – 
ČBE A 1237:1295 Gross 281, Ošlejšek 265 - Pola 
274, Nesrsta 269. ČKD Holding – Kadeřnictví ES 
1308:1249 Štrait 286, Gruber 267 - Smola 278, 
Suchý 262. VVR B – VVR A 1316:1390 Semrád 
J. 298, Stojkovič T. 268 - Flek 293, Stloukal 292. 
BATI – A je to 1277:1371, Maška 278, Nesvadba 
267 - Brtníček 291, Stejskalová 280. Stavba krbů 
– Catering 1224:1243, Gross 259, Ošlejšek 258 
- Kala 291, Volf D. 277. ČBE A – Kuželkáři VB 
Leasing 1329:1417, Pola 305, Starý 277 - Brychta 
292, Novotný 291.
  1.  A je to  4  4  0  0  1339,75  8
  2.  ČKD Holding  4  4  0  0  1312,25  8
  3.  VVR A  4  3  0  1  1323,25  6
  4.  VB Leasing  4  2  0  2  1308,25  4
  5.  VVR B  4  2  0  2  1288,25  4
  6.  Catering  4  2  0  2  1241,50  4
  7.  ČBE A  4  1  0  3  1302,25  2
  8.  Kadeřnictví  4  1  0  3  1254,25  2
  9.  BATI  4  1  0  3  1254,25  2
  10.  Stavba krbů  4  0  0  4  1245,50  0

1. liga: Rapid – KSK 1310:1306, Brázda 
310, Charvát 280 - Valášek P. 299, Kolář 267. 

EKO System – AKK 1203:1197 Zouhar J. 
252, Ďugoš a Zouhar M. oba 251 - Kunc 268, 
Barša 251. RWE – JEZAT 1176:1294, Pod-
rabský 259, Žáček 253 - Beneš 282, Šlajch 
273. Turbo - Blanzek 1259:1222, Maška 283, 
Motl 267 - Nejezchleb 259, Uhlíř 255. Orel – 
BODOS 1255:1216, Hének 278, Dvořák 261 
- Mareček 254, Učeň 247. 
  1.  Rapid  4  3  0  1  1246,75  6
  2.  JEZAT  4  3  0  1  1230,00  6
  3.  Orel  4  3  0  1  1212,00  6
  4.  EKO Systém  4  3  0  1  1185,00  6
  5.  KSK  4  2  0  2  1288,75  4
  6.  Blanzek  4  2  0  2  1225,50  4
  7.  Turbo  4  2  0  2  1194,25  4
  8.  AKK  4  1  0  3  1210,50  2
  9.  RWE  4  1  0  3  1192,50  2
  10.  BODOS  4  0  0  4  1110,50  0

2. liga: Relax Club - Splávci 1139:1201, Polák 
246, Bartošík 246 - Kocourek ml. 284, Kocourek 
st. 255. Lachtani - KD 5 1078:911 Málek 280, 
Janíček 211 - Holcner 210, Holcner 209. ČBE 
B – Nemocnice 1138:987 Troubil 255, Zvěřina a 
Šlezinger oba 242 - Zavadil 238, Jedináková 213. 
KD 5 – Relax Club 867:1201, Holcner st. 216, 
Holcner ml. 194 - Černý 287, Polák s Staněk oba 
239. Nemocnice – Lachtani 1158:1075 Zavadil 
268, Tichý 250 - Bernard 244, Palášek 235.  (bh)

středa 29. říjnastředa 29. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Aromaterapie, beseda s ukázkou éte-
rických olejů s lektorkou Jitkou Pokornou.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Halloween – nebezpečná hra, 
přednáška s diskuzí.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Divadlo: Frankie & Johnny, hrají - 
Tereza Kostková a Aleš Háma.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: V hlavní roli brokolice 
aneb vaříme zdravě a chutně.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Annabelle.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. In  mity.

čtvrtek 30. říjnačtvrtek 30. října
AKCEAKCE

Blansko – Fotbalová hospůdka v 8.30 hod.: Dosahování energe  ckých 
úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie na území Moravského 
krasu, bezplatný seminář. 
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: Senioři jako účastníci provozu na 
pozemních komunikacích.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Annabelle.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Mami!
Doubravice v 18 hod. Pohled na lásku.

pátek 31. říjnapátek 31. října
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kytarový koncert Miloše Pernici.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Jak se žije v komunitě, beseda.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: HALLOWEEN na Dělňáku 2014!, 
zábavný program.

kalendář akcíkalendář akcí
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Annabelle.
Boskovice v 17 hod. Škatuláci.
Boskovice v 19.30 hod. Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý.
Šebetov v 19.30 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.

sobota 1. listopadusobota 1. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 15 hod.: Vysvobození z prokle  , ze 
závislos  , vnitřní uzdravení.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Taneční Show Talent v podání Tancini 
Clubu.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.
Letovice – Archeopark Isarno: Samhain, keltský obřad.
Okrouhlá – Pohos  nství BOBY v 10 hod.: Okrouhlecké ESO, tradiční tur-
naj v mariáši. 
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Worship – Zpívaná 
bohoslužba.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Škatuláci. (3D)
Blansko ve 20 hod. John Wick.
Boskovice v 17 hod. Škatuláci.
Boskovice v 19.30 hod. Metropolis vs. Forma.

neděle 2. listopaduneděle 2. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost požehnání restaurovaného 
svatostánku.
Blansko – Hřbitov ve 14.30 hod.: Pietní vzpomínka za zesnulé.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Škatuláci.
Blansko v 17.30 hod. Škatuláci. (3D)
Blansko ve 20 hod. John Wick.
Boskovice v 17 hod. Škatuláci. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

pondělí 3. listopadupondělí 3. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 15.30 hod.: Ať žijí duchové.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 až 18 hod.: Výroba zvířátek z toalet-
ního papíru, čtení pohádek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Andělé všedního dne.
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

úterý 4. listopaduúterý 4. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 15.30 hod.: Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Blanska.
Boskovice – Městská knihovna v 15 hod.: Pravidelné setkání Klubu seni-
orů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.
Boskovice v 19.30 hod. Mezi náhrobními kameny.

středa 5. listopadustředa 5. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Emoce v našich životech, odborná 
beseda.
Blansko – Městský úřad v 9.30 hod.: Senioři sobě II, seminář.
Blansko – ZUŠ – zámek v 17 hod.: 2. školní besídka.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Beseda s pracovníkem 
České obchodní inspekce o nekalých prak  kách některých prodejců.
Letovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Výroční setkání členů Nového 
sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

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

Přehled akcí na další dny naleznete na 
www.zrcadlo.net.



Bohumil Hlaváček

Ráječko - Nemastné neslané 
výkony Ráječka z poslední doby 
jsou zapomenuty. Sobotní  výhra 
na hřišti favorizované Sparty 
Brno vrátila optimismus jeho 
fanouškům. I když boj o příčky 
nejvyšší, jak se plánovalo, se 
zatím nekoná, pozice v tabulce 
je solidní.

Sparta Brno – SK Olympia 
Ráječko 1:3 (1:0), Mičko 2, 
Sehnal M. Ráječko: Bednář – 
Koutný, Maška, Bartoš – Mičko, 
Vavřík, Kuldan, Daněk, Neděla – 
Sehnal M., Tenora (46. Líznar). 

Domácí začali lépe a dostali 
hráče ráječkovské Olympie pod 
tlak. Po jednom ze závarů přišel 
i gól, který znamenal poločasové 
vedení Sparty. 

Přestávka přinesla změnu 
v sestavě Ráječka. Mistrovský 
tah kouči Petru Vašíčkovi vyšel. 
Místo trápícího Tenory vysunul 
na hrot Mička, který již v 52. 
minutě srovnal. O chvíli pozdě-
ji již hosté vedli, když se trefil 
zkušený kanonýr Sehnal, Peče-
tící branku přinesla spolupráce 

tohoto plejera s hrdinou utkání 
Mičkem v nastaveném čase.

Další výsledky: Znojmo – 
Bohunice 1:1 (0:1). Rousínov 

– Dubňany 4:1 (4:0). Kuřim – 
Bosonohy 1:6 (0:2). Moravská 
Slavia – Bzenec 2:3 (1:1). Voj-
kovice – Jevišovice 3:2 (1:0). M. 

Krumlov – Novosedly 1:0 (0:0). 
Bystrc – Ivančice 2:1 (1:0).

Hrálo se minulý víkend: SK 
Olympia Ráječko – FC Dosta 
Bystrc-Kníničky 1:1 (0:1), Bar-
toš. Ráječko: Bednář - Bartoš, 
Daněk, Maška, Koutný - Neděla, 
Vavřík, Kuldan, Mičko - Tenora, 
Sehnal M.. Sparta - Znojmo 3:0 
(1:0). Ivančice – Vojkovice 2:1 
(2:0). Bzenec - M. Krumlov 1:0 
(0:0). Novosedly – Kuřim 3:1 
(1:0). Bosonohy – Rousínov 2:2 
(2:0). Jevišovice – Moravská Sla-
via 2:3 (2:2). Dubňany – Bohuni-
ce 0:2 (0:0). 
 1. Bohunice 13 11 2 0 37:5 35 
 2. Sparta 14 10 1 3 42:14 31 
 3. MS Brno 13 9 2 2 38:15 29 
 4. Bzenec 12 8 2 2 33:18 26
 5. Bystrc 14 7 4 3 27:21 25
 6. Ráječko 13 7 3 3 31:19 24 
 7. Ivančice 14 7 1 6 27:22 22 
 8. Novosedly 13 5 2 6 17:28 17 
 9. Rousínov 12 5 1 6 25:27 16 
 10. M. Krumlov 14 5 1 8 14:18 16 
 11. Znojmo 13 4 3 6 15:24 15  
 12. Vojkovice 13 3 4 6 15:28 13 
 13. Bosonohy 13 3 2 8 20:33 11 
 14. Kuřim 14 2 2 10 17:43 8
 15. Jevišovice 13 2 1 10 14:30 7
 16. Dubňany 14 2 1 11 12:39 7
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Ráječko se po nevalných výkonech probralo k zisku tří bodů

Výhra na Spartě je cenná
K   

Úřední začátek muži 14.00, dorost 11.30, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

sobota 1. listopadu
Divize: Blansko – Havlíčkův Brod. 
I.A třída: Slovan – Boskovice. Bořitov – Líšeň B. Tasovice B – Kun-
štát. 
I.B třída: Soběšice – Černá Hora. 
III. třída: Ráječko – Ostrov.
IV. třída: Benešov – Doubravice B (14.00).
Divize dorost: Havlíčkův Brod B – Blansko (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Tišnov – Lipovec (14.00). 
OP dorost: Doubravice – Kotvrdovice (11.30). Lipůvka – Rájec-Jestřebí 
(11.15).
KP žáci: Blansko – Slovan (9.00, 10.30). 
OP starší žáci: Sloup/Vysočany – Ráječko (14.00). Drnovice/Žijeme 
hrou – Knínice. 
OP mladší žáci: Benešov/Kořenec – Olomučany (11.00). 
OP ženy: Ráječko B – Kohoutovice (11.30). Drnovice – Mostkovice 
(14.00).
 

neděle 2. listopadu
KP: Ráječko – Znojmo.
I.A třída: Dobšice – Lipovec. 
I.B třída: Rousínov B – Rájec-Jestřebí (10.15). 
Sportika OP: Vavřinec – Sloup. Letovice – Doubravice. Lipůvka 
– Vysočany. Jedovnice – Kořenec. Vilémovice – Olešnice. Šošůvka – 
Rudice. Olomučany – Kunštát B. 
III. třída: Lažany – Velké Opatovice. Adamov – Knínice. Drnovice – 
Boskovice B. Vísky – Skalice. Bořitov B – Kotvrdovice. Svitávka – Vra-
nová.  
IV. třída: Jedovnice B – Lomnice (11.30). Cetkovice – Skalice B. 
Divize dorost: Sparta Brno B – Boskovice (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Ráječko – Rousínov (11.15). Cetkovice – MS Brno 
(11.45). 
OP dorost: Drnovice/Voděrady – Olomučany (10.00). Sloup/Vavřinec 
– Č.Hora/Bořitov/Boskovice B (11.00). Letovice – Vísky. Velké Opato-
vice – Lysice/Kunštát. 
Svitávka – Olešnice. 
OP starší žáci: Rudice/Jedovnice – Adamov. Lipovec – Kuřim. Svitávka 
– Velké Opatovice. 
Dolní Loučky – Vísky (11.30). 
OP mladší žáci: Letovice – Žijeme hrou B. Boskovice B – Šošůvka. 
Knínice – Jedovnice/Rudice. 

sobota 8. listopadu   
KP: Bzenec – Ráječko.
I.A třída: Bořitov – Boskovice.  
Sportika OP muži: Vilémovice – Kořenec. Lipůvka – Doubravice. 
Letovice – Vavřinec. 
III. třída: Ostrov – Vranová. Bořitov B – Skalice (11.30). Vísky – Bos-
kovice B. Lažany – Ráječko. 
IV. třída: Vilémovice B – Skalice B (11.15). Lipůvka B – Doubravice B 
(11.30). Benešov – Svitávka B (14.00).
Divize dorost: Blansko – Velké Meziříčí (10.15, 12.30). 
OP ženy: Drnovice – Ráječko (14.00).

neděle 9. listopadu
Divize: Vrchovina – Blansko.
I.A třída: Hrušovany – Kunštát. Tasovice B – Lipovec.  
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Bohdalice. Tišnov – Černá Hora. 
Sportika OP muži: Sloup – Kunštát B. Olomučany – Rudice. Šošůvka 
– Olešnice. Jedovnice – Vysočany. 
III. třída: Svitávka – Kotvrdovice. Drnovice – Knínice. Adamov – Vel-
ké Opatovice. Kotvrdovice – Knínice (13.30).
IV. třída: Cetkovice – Lomnice.
I. třída dorost: FKD – Lipovec (13.30). Cetkovice – Vojkovice (11.45). 
Vev. Bítýška – Ráječko (11.30). 

Ráječko – Bystrc 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Bystrc 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Pokračovala I.A třída. Ve zna-
mení dvou duelů týmů z našeho 
regionu. V obou případech se 
týkaly Bořitova. Ani v jednom 
jeho hráči neskórovali. Doma 
s Kunštátem to znamenalo 
o minulém víkendu porážku, 
v neděli přivezli bod z Lipovce

Lipovec – Bořitov 0:0. Lipo-
vec: Lahodný – Zouhar V., 
Sedlák J., Školař (55. Hebert), 
Horáček R. – Doležel, Horáček 
J., Zouhar M., Keprt (75. Maru-
šák) – Sedlák M. (55. Matuška), 
Musil (65. Horáček L.). Bořitov: 
Němec – Bezděk, Jelínek, Jaku-
bec, Beneš M. (46. Novák) – 

Málek (86. Beneš P.), Kopecký, 
Mokrý, Knies – Machorek (63. 
Vašák A.) – Jarůšek.

Derby přineslo bojovný fot-
bal od vápna k vápnu. Koření 
v podobě branek ale nepřineslo, 
body se dělily po právu. 

Kunštát – Dobšice 6:0 (5:0), 
Stehlík, Haničinec 2, Preč, 
Boček. Kunštát: Loukota – Šaf-
ařík, Prudil (72. Adamec), Hruš-
ka, Blaha – Boček, Preč, Adámek 
(88. Tenora), Chloupek, Stehlík 
(68. Doležel) – Haničinec (88. 
Bednář).   

Zápas měl, jak výsledek 
napovídá, jednoznačný průběh. 
Domácí měli navrch, o své výhře 
rozhodli již v první půli, pak již 
jen hlídali její výši. 

Boskovice - Miroslav 2:2 (1:1), 
Fadrný, Šteigl. Boskovice: Kofroň 
- Pupík (61. Černý), Václavek, 
Hloch, Müller, Šteigl, Langer (82. 
Fojt), Janíček, Živný (60. Žoužel-
ka), Fadrný, Stara (76. Přikryl).

Hosté dali branku ve 25. 
minutě, srovnal krátce před půlí 
Fadrný. Nepříliš výživný fotbal 
pokračoval i po přestávce. Bos-
kovičtí se dostali do vedení po 
nenápadné akci ze 62. minuty. 
Vyrovnání přišlo dálkovou trefou 
Slámy z přímého kopu. Hosté si 
vytouženou remízu uhájili.

Další výsledky: Slatina – 
Žebětín 2:0 (1:0). Hrušovany – 
Tasovice B 2:0 (0:0). Líšeň B – 
Slovan Brno 1:1 (1:1). Šlapanice 
– RAFK 8:1 (3:0).

Hrálo se minulý víkend
Bořitov – Kunštát 0:3 (0:1). 

Žebětín – Boskovice 2:2 (1:2). 
Slovan Brno – Lipovec 3:2 
(2:2). Miroslav – Líšeň B 1:3 
(1:2). Dobšice – Tasovice B 6:0 
(2:0). Šlapanice – Hrušovany 4:0 
(3:0). 
  1.  Líšeň B  12  7  5  0  28:8  26 
  2.  Boskovice  12  6  5  1  29:15  23 
  3.  Kunštát  12  7  1  4  27:20  22
  4.  Slovan  11  6  1  4  24:16  19  
  5.  Dobšice  12  5  3  4  29:23  18 
  6.  Šlapanice  12  4  5  3  32:20  17  
  7.  Slatina  11  5  1  5  19:19  16 
  8.  Hrušovany  11  5  1  5  14:20  16 
  9.  Žebětín  12  4  3  5  18:26  15 
  10.  Bořitov  12  4  2  6  16:24  14 
  11.  Tasovice B  12  4  2  6  9:23  14 
  12.  Miroslav  12  3  4  5  13:18  13
  13.  Lipovec  11  1  6  4  16:20  9  
  14.  Rajhrad  12  0  3  9  14:36  3

Okresní derby skončilo bez branek

Blanensko a Boskovicko - 
Nevídaná věc se stala v I.B třídě. 
Poté, co Ráječtí drtili bohunické 
béčko a v půli vedli 7:0, do dru-
hé hosté nenastoupili. Nahlásili 
čtyři zraněné hráče a utkání se pro 
jejich nedostatečný počet nedo-
hrálo. Bude-li mít nečekaná kau-
za nějakou dohru, se uvidí. Černá 
Hora doma s Podolím jen remizo-
vala. 

Rájec-Jestřebí – Bohunice 
B 7:0 (7:0), nedohráno, Čepa 
4, Macháček 3. Rájec-Jestřebí: 
Polák – Fiala, Klimeš, Navrá-
til, Štrof – Skácel, Farník, Sed-
lák – Formánek (15. Lesovský), 
Macháček, Čepa.

Děravá obrana hostí předzna-
menala střelecký koncert domá-
cích. Znovu se trefoval nestárnou-
cí Ondřej Čepa, pozadu nezůstal 
Macháček. Jak již je psáno výše, 
zápas se ale nedohrál.

Černá Hora – Podolí 2:2 
(0:1), Širůček, Menoušek. Černá 
Hora: Mazal – Stejskal, Měchá-
ček, Menoušek, Tatíček – Koupý, 
Jonášek (70. Sedláček), Širůček, 

Jonáš, Honsnejman – Čech (80. 
Kapoun). 

Hrálo se na nekvalitním terénu. 
Hosté šli do vedení v 33. minutě. 
Vyrovnat se nepodařilo Širůčko-
vi, který z penalty přestřelil. Svou 
chybu napravil po změně stran, 
když již pokutový kop promě-
nil. Podolí opět odskočilo o gól. 
Konečnou podobu dal skóre v 84. 
minutě po závaru Menoušek.

Další výsledky: Bohdalice 
– Tišnov 0:2 (0:0). Medlánky – 
Soběšice 3:3 (0:1). Svratka – Vyš-
kov B 3:1 (0:0). Letonice – Řečko-
vice 3:2. Čebín – Rousínov B 5:0 
(1:0).  (bh)
  1.  Svratka  12  10  1  1  37:17  31 
  2.  Vyškov B  12  9  0  3  41:22  27 
  3.  Čebín  12  8  1  3  25:13  25
  4.  Tišnov  12  8  0  4  29:18  24
  5.  Černá Hora  12  6  4  2  23:20  22
  6.  Rájec-Jestřebí  12  6  2  4  33:20  20
  7.  Letonice  11  5  2  4  13:15  17  
  8.  Soběšice  12  4  3  5  32:28  15
  9.  Bohdalice  12  3  2  7  14:26  11
  10.  Bohunice B  11  3  1  7  18:37  10 
  11.  Medlánky  11  2  3  6  18:22  9 
  12.  Podolí  12  2  3  7  22:30  9 
  13.  Rousínov B  12  3  0  9  11:35  9 
  14.  Řečkovice  11  1  2  8  11:24  5 

Ráječtí rozhodli 
v prvním poločase

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

www.zrcadlo.net
“Víme, co se u nás děje”

Blanensko a Boskovicko - 
Vedoucí tým okresního přeboru 
spadl dolů s pomyslné hrušky. 
Vilémovice si odvezly z Rudice 
senzační debakl a přepustily post 
lídra Jedovnicím, které přivezly 
body z Olešnice. V pásmu sestu-
pu se nečekaně zabydluje Sloup, 
který již odvolal trenéra Škvare-
ninu.

Sloup – Olomučany 1:4 (0:2), 
Musil - Palkaninec 2, Rychnov-
ský, Štrajt. 

Výše prohry je krutá, hosté byli 
jen produktivnější v proměňová-
ní šancí. Na poločasové vedení 
navázali třetí brankou a bylo roz-
hodnuto. Domácí Petržel nepro-
měnil penaltu.

Kunštát B – Šošůvka 4:1 

(4:0), Adámek 2, Horák, Mareček 
– Knödl. 

Rozhodl první poločas. Šošův-
ka se pak výrazně zlepšila, náskok 
Kunštátu ale byl již příliš velký. 
Gól dala až v samém závěru.

Rudice – Vilémovice 8:3 
(4:2), Pernica, Sehnal 3, Vymazal 
2 - Eliáš 2, Pernica. 

Tak toto čekal málokdo. Ambi-
ciózní Vilémovice dostaly pořád-
ný výprask. Diváci se nenudili. 
Po první půli, v níž viděli šest 
branek, se gólostroj nezasekl a 
pokračoval dál. Hosté utkání řád-
ně podcenili a to mohl být výsle-
dek pro ně ještě krutější.

Olešnice – Jedovnice 2:4 
(0:1), Kubíček, Vrzal - Borek, 
Pernica, Tajnai, Vintr.

Výborný výkon hostí přinesl 
zasloužený zisk tří bodů a posun 
do čela tabulky. Olešničtí nenavá-
zali na solidní výkony z poslední 
doby a po zásluze padli. 

Kořenec – Lipůvka 2:2 (1:2), 
Krejčíř, Meluzín - Macko, Pospí-
šil. 

Lipůvka vedla v 15. minutě již 
0:2. Pak ale polevila a domácí 
srovnali hru a následně i skóre. 
Body se po zásluze dělily.

Vysočany – Letovice 5:2 (2:2), 
Beneš 3, Nečas, vlastní - vlastní, 
Řezník. 

Vysočany dvakrát prohrávaly, 
dvakrát dotáhly. Po změně stran 
rozhodly dvěma brankami o své 
výhře, kterou ještě potvrdily 
další trefou. Od většího debaklu 

zachránil hosty výborný brankář.
Doubravice – Vavřinec 2:0 

(1:0), Daněk 2. 
Domácí vyhráli zaslouženě. Na 

těžkém terénu se hosté zmohli 
jen na náhodné nakopávání míčů 
dopředu, což bylo na zkušenější 
Doubravické málo.  (bh)
  1.  Jedovnice  12  9  1  2  43:26  28 
  2.  Vilémovice  12  9  0  3  45:31  27 
  3.  Vysočany  12  8  1  3  36:28  25 
  4.  Lipůvka  11  7  2  2  40:16  23
  5.  Olešnice  12  7  2  3  33:19  23 
  6.  Olomučany  12  5  4  3  23:19  19 
  7.  Šošůvka  11  5  2  4  27:24  17
  8.  Rudice  12  4  4  4  40:33  16 
  9.  Kunštát B  12  4  2  6  25:37  14 
  10.  Doubravice  12  2  5  5  17:21  11 
  11.  Letovice  11  3  2  6  18:36  11
  12.  Kořenec  12  1  5  6  24:32  8 
  13.  Sloup  11  2  0  9  16:38  6
  14.  Vavřinec  12  1  0  11  16:43  3

Vilémovice inkasovaly v Rudici osm branek

Boskovice – Miroslav 2:2.  Foto adam.sBoskovice – Miroslav 2:2.  Foto adam.s
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Supermoderní kuželna. Po mistrovství světa v Brně byly tamní dráhy instalovány na blanenské kuželně, která tak získala špičkové parametry a stalo se z ní exkluzivní sportoviště. Ženám v první lize se ale za  m doma bohužel 
nedaří, v tabulce se propadly překvapivě až k samotnému dnu (viz zrcadlo výsledků). Foto Bohumil Hlaváček * O okresní  tuly. Žáci základních škol se utkali na okresním přeboru ve stolním tenisu, který se uskutečnil v krás-
ném prostředí sportovní haly při ZŠ a MŠ Žďárná. Tituly získaly v mladší i starší kategorii dívky ze ZŠ Svitávka, mladší žáci ze Sloupu a starší ze ZŠ Ostrov u Macochy. Foto Bohumil Hlaváček

Velmi úspěšný minulý víkend 
mají za sebou stolní tenisté KST 
Blansko. Dvě důležitá vítězství ze 
stolů soupeřů vybojovaly ženy v 
1. lize, stejně úspěšní byli i muži A 
týmu ve 2. lize. Nedařilo se pouze 
B týmu mužů ve 3. lize. Po nevy-
dařeném vstupu do sezony konečně 
zabrali i muži C týmu.

1. liga ženy: SKST Děčín – KST 
GMC Blansko 3:7, Pavlicová 3,5, 
Ševčíková 2,5, Trávníčková 1. TJ 
Slavoj Praha – KST GMC Blan-
sko 4:6, Pavlicová 3, Ševčíková 2, 
Trávníčková 1.

Bez Marie Chajda, kterou nahra-
dila Karla Trávníčková, odjela 
blanenská děvčata bojovat o body 
do dalekého Děčína a do našeho 
hlavního města. Opět se ukázalo, 
jak důležitou posilou je Renata 
Pavlicová z MS Brno, která ani 
jednou nezaváhala a bezchybným 
výkonem dovedla Blansko k zisku 
plného počtu bodů.

2. liga muži: TTC Siko Orlová 
B – KST Blansko 6:10, Svoboda 4, 
Dudík 2,5, Přikryl A. 2,5, Kvíčala 
D. 1. TJ Ostrava KST C – KST 
Blansko 3:10, Svoboda 3,5, Dudík, 
Přikryl A. 2,5, Kvíčala D. 1,5. 

Zdá se, že po nevydařeném prv-
ním utkání sezony v Hostinném, 
našlo blanenské áčko opět formu 
z minulé sezony a díky dvěma 
důležitým vítězstvím na severu 
Moravy okupuje přední příčky dru-
holigové tabulky. Lídrem týmu byl 
tentokrát Lukáš Svoboda, který ani 
jednou nepoznal hořkost porážky. 
Výborný výkon ale podali všichni 
hráči, včetně nejlepšího hráče B 
týmu, Davida Kvíčaly, který pro 
tento víkend nahradil Pavla Čáka.

3. liga muži: KST Blansko B – 
MK Řeznovice 3:10, Mikula, Kví-
čala J. 1,5. KST Blansko B – Sokol 
Znojmo 2:10, Vybíral 2.

Blanenský B tým nastoupil k 
domácím zápasům v oslabené sesta-
vě, protože David Kvíčala úspěšně 
bojoval za áčko ve 2. lize. Šanci tak 

zejména v nedělním utkání dostali 
mladí nadějní hráči a i když to dle 
výsledku nevypadá, nevedli si pro-
ti mnohem starším a zkušenějším 
soupeřům vůbec špatně. 

KS I: Zbraslavec – Brno-Bystrc 
A 9:9, Křepela R. 3, Bezděk, Kutil 
2,5, Těžký 1. Zbraslavec – Únanov 
9:9, Bezděk 3,5, Křepela R. 2,5, 
Kutil 2, Těžký 1.

V sobotním měření sil s brněn-
ským celkem se dostali domácí 
do vedení 5:3, prostřední část pat-
řila díky čtyřem výhrám v řadě 
hostům, a v dramatickém závěru 
domácí dokázali stav alespoň srov-
nat. O získané body Zbraslavce se 
nejvíce zasloužil Radim Křepela, 
ale ani ostatní nezůstali pozadu. Na 
pozici čtverky dostal od začátku 
příležitost Petr Krása mladší, a ač 
na své soupeře výsledkově nestačil, 
byly to pro něj další cenné zkuše-
nosti. Nedělní duel proti Únanovu 
byl vyrovnaný po celý svůj průběh. 
Ve vedení se několikrát vystřídaly 
obě strany. I tentokrát musel Zbra-
slavec v závěru dotahovat náskok 
soupeře a vyhranými posledními 
dvěma dvouhrami se mu to opět 
podařilo. Bodově, ale i herně, se 
nejvíce dařilo Luboši Bezděkovi, 
který jako jediný prohrál pouze 
jednou. Zbraslavec A je po čtyřech 
kolech na sedmém místě.

KS II: STK Zbraslavec B – KST 
Blansko C 7:10, Krása ml. 3,5, 
Křepela L. 1,5, Krása st. 1, Cet-
kovský 1 - Zukal 3,5, Polívka M. 
2,5, Voráč 2, Procházka 2. Sokol 
Moravské Knínice – KST Blansko 
C 4:10, Procházka 3,5 Voráč 2,5 
Malach 2,5 Kutil Šimon 1,5. Zbra-
slavec B – Kuřim 9:9, Křepela L. 
3,5, Krása st. 2,5, Cetkovský 1,5, 
Krása ml. 1,5.

Po nevydařeném vstupu do sezo-
ny a dvou úvodních porážkách se C 
tým Blanska zvedl a vybojoval dvě 
důležitá vítězství. Zejména výhra 
v okresním derby ve Zbraslavci je 
velmi cenná.  (bh)

S  

Blansko v derby zdolalo Boskovice

Boj o body. V hokejové krajské lize se hrálo minulý víkend tradiční derby. 
Boskovice hos  ly blanenské Dynamiters. Úspěšnější byli hosté, vyhráli 
3:4. Na ledě se tradičně přiostřilo. Vyrovnaný duel diváky bavil. Dyna-
miters vedli po brance Bažanta, v závěru první tře  ny srovnal Bednář. 
Kontroval Skácel, který pak dalším zásahem navýšil vedení svého celku. 
O snížení se postaral Maksa. Hned v úvodu tře   tře  ny se po brance 
Tůmy začínalo znovu. Rozhodnuí přišlo při přesilovce domácích, kdy se 
po jejich chybě z brejku nezmýlil zkušený Látal. V nervózním závěru měli 
rozhodčí spoustu práce s rozdílením trestů, činili se zejména hosté. Ti 
ale nakonec přece jenom zisk tří bodů uhájili. O tomto víkendu Blan-
sko padlo doma s vedoucím Uherským Ostrohem, Boskovice bodovaly 
(výsledky a tabulka viz zrcadlo výsledků).  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tři zápasy - dva 
body. Nepříliš lichotivá bilance, 
zvážíme-li, že dvakrát hrálo Blan-
sko doma. Přivézt něco z Velké-
ho Meziříčí, to se neplánovalo, 
na Kolbence však měl přijít větší 
úspěch než plichty. Vzhledem 
k průběhu obou zápasů, ale, jak se 
říká, pánbůh zaplať za ně. 

FC Velké Meziříčí – FK Blan-
sko 3:1 (1:0). Branky: 50. a 67. 
Simr, 37. Demeter - 72. Ullmann. 
Blansko: Juran - Buchta, Šplíchal, 
Šíp, Čoupek – Zouhar M. (75. 
Jarůšek), Nečas, Zouhar T., Levai 
- Ullmann, Jukl.

V prvním poločase se dlouho 
favorizovaní domácí nemohli pro-
sadit. Povedlo se jim to až osm 
minut před výměnou stran, kdy 
se trefi l ze standardky Demeter 
– 1:0. Poměrně krátce po půli se 
skóre měnilo opět v jejich pro-
spěch. Simr se uvolnil v šestnátce 
a zvýšil – 2:0. Stejný hráč rozhodl 
v 67. minutě – 3:0. Agilní Buchta 
ještě připravil o pět minut poz-
ději šanci Ullmannovi, který se 
nezmýlil – 3:1. Domácí si pak ale 
vedení a z něho plynoucí zisk tří 

bodů pohlídali. Trochu pachuti ale 
v hostech zůstalo. „Za stavu 3:1, 
když jsme byli v tlaku, nám byla 
upřena jednoznačná penalta. Tyto 
situace určitě ovlivnily výsledek 
zápasu,“ uvedl doslova na klubo-
vém webu trenér Blanska Ludevít 
Grmela.

Další výsledky: Otrokovi-

ce – Rosice 0:3 (0:2). Napajedla 
- Pelhřimov 6:0 (4:0). Bystřice 
– Mutěnice 0:2 (0:1), Havlíčkův 
Brod – Uherský Brod 2:1 (1:1), 
Vrchovina – Žďár 1:0 (0:0). Polná 
– Stará Říše 0:1 (0:0). Tasovice – 
Hodonín 3:0 (1:0). 

Hrálo se minulý víkend
FK Blansko – Slovan Rosice 

1:1 (0:1). Branky: 70. Jukl - 21. 
Michna. Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Šíp, Čoupek (69. Buch-
ta) – Zouhar M., Zouhar T., Nečas, 
Levai - Ullmann (46. Trtílek), Jukl. 
Diváků: 270.

Hosté vedli. Ve 21. minutě se pro-
sadil Michna – 0:1. Domácí bran-
ka zaskočila a z jejich strany byl 
k vidění matný výkon. Po poloča-
sovém mytí hlav se jejich hra zlep-
šila. Vyrovnání přišlo v 70. minu-
tě. Pomohli jim ale k tomu notně 
Rosičtí. K údivu všech se dostal po 
malé domů k míči zapomenutý Jukl 
a tváří v tvář brankáři se nezmýlil 
- 1:1. Gól Blansko povzbudil ke 
zlepšené hře. Překonat ještě jednou 
rosického strážce svatyně se jim ale 
již nepovedlo. 

Další výsledky: Hodonín – Bys-
třice 3:0 (2:0). Uherský Brod – Vel-
ké Meziříčí 0:0. Tasovice – Otroko-
vice 2:4 (0:3). Mutěnice – Napajed-
la 0:0. Pelhřimov – Polná 2:2 (1:2). 
Stará Říše – Vrchovina 0:1 (0:1). 
Žďár nad Sázavou – Havlíčkův 
Brod 1:0 (0:0).

Dohrávka 
FK Blansko – ŽĎAS Žďár 

nad Sázavou 0:0. Blansko: Juran 
- Gromský, Šplíchal, Müller (32. 
Šíp), Čoupek - Buchta (62. Nečas), 
M. Zouhar (73. Novák), Jukl, Levai 
- Ullmann, Jelínek. Diváků: 220.

V dohrávce toužilo Blansko po 
bodech. Byl jim ale souzen jen 
jeden. Remíza odpovídala průbě-
hu hry. Ani jeden z týmů si vyhrát 
nezasloužil, natěšení diváci se po 
dlouhé pauze, kdy se v Blansku 
nehrálo se branky nedočkali.
 1. V. Meziříčí 13 10 3 0 38:8 33 
 2. Havl. Brod 13 8 2 3 25:22 26
 3. Otrokovice 12 6 4 2 24:15 22
 4. Vrchovina 13 7 1 5 18:15 22 
 5. Stará Říše 13 7 1 5 13:11 22 
 6. Mutěnice 13 7 1 5 22:25 22 
 7. Bystřice 13 6 3 4 22:21 21  
 8. Rosice 13 4 5 4 19:15 17  
 9. Hodonín 13 5 2 6 20:18 17 
 10. Blansko 13 3 6 4 13:20 15 
 11. Polná 13 3 5 5 23:19 14
 12. Žďár 12 4 1 7 14:13 13 
 13. Pelhřimov 13 3 3 7 14:26 12 
 14. Uh. Brod 13 2 5 6 14:22 11 
 15. Tasovice 13 3 2 8 11:26 11 
 16. Napajedla 13 2 2 9 13:27 8

Fotbalové Blansko se trápí, v tabulce je za  m remízovým králem

Z hřiště lídra nebyl ani bod

Medailová žeň plavců v Brně
Brno, Blansko - Na městském přeboru žactva v plavání mladšího 

žactva v Brně na Lesné bojovalo o medaile blanenské dvanáctičlenné 
družstvo nadmíru úspěšně. V jednotlivých disciplínách se Blanenští 
utkali s plavci z deseti oddílů Jihomoravského kraje a přivezli čty-
řiatřicet medailí, z toho čtrnáct zlatých. Konkurenci v Brně nenašla 
současná blanenská plavecká jednička v kategorii mladšího žactva, 
kterou je Milan Kučera. Pět startů proměnil v pět zlatých medailí. 
Na dvoustovce kraul nadělil soupeřům náskok více jak půl bazénu. 
Nejcennější kov si na krk pověsili ve třech disciplínách také Barbo-
ra Sedláková, dvakrát Jakub Bartošík a Anna Kučerová, po jednom 
Milan Musil a Štěpán Pokorný. Medaile se stříbrnou a bronzovou 
hodnotou vylovili z bazénu Kateřina Demová, Nikola Prudká, Eliška 
Hlaváčková a Michal Špaček. O kvalitě blanenské sestavy mladšího 
žactva svědčí i medailové posty v závěrečných štafetách žáků. Na 
4x50m kraul blanenská čtyřka ve složení Pokorný, Musil, Kučera 
a Špaček brala zlato a v polohové štafetě stejná sestava vybojovala 
stříbro. (vv) Foto Věra Vencelová

Blansko – Žďár 0:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Žďár 0:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Rosice 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Rosice 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Pozvánka na fotbal
Sobota 1. listopadu 

ve 14 hod.
BLANSKO -

 HAVLÍČKŮV BROD
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