
na domě pak za více než 1,1 mi-
lionu korun. 

„Vozidlo čelně nabouralo do ro-
hové části rodinného domu v ulici 
Pod kostelem. Auto prorazilo zeď 
a zastavilo se až zhruba tři metry 
uvnitř jednoho z pokojů. Obyva-
telé domu zraněni nebyli, protože 
v době nehody byli v prodejně 
drogerie, kterou provozují v jiné 
části objektu,“ uvedl mluvčí jiho-
moravských hasičů Jaroslav Haid.

K vyproštění vážně zraněného 
řidiče nákladního auta museli ha-
siči rozřezávat střešní konstrukci 
domu a pomocí hydraulického 
nářadí také postupně rozstřihá-
vat a uvolňovat kabinu vozidla. 
Zraněného řidiče se hasičům ze 
zdemolované kabiny podařilo do-

stat za hodinu od nárazu do domu 
a muže předali do péče zdravot-
níků. Protože zdi domu byly po-
praskané a silně narušené, hasiči 
ohroženou část v místě nehody 
provizorně zpevnili dvěma dřevě-
nými trámy. K posouzení stavu si 
následně majitelé povolali statika. 
Místní dobrovolná jednotka hasi-
čů z ulice vyklidila cihly a sutiny 
z vybourané části domu a majite-
lům také pomohla vystěhovat za-
řízení zdemolovaného pokoje.

„Po vyklizení a uvolnění ulice 
hasiči pomocí speciálního vy-
prošťovacího automobilu začali 
havarované vozidlo vytahovat 
ven. Při vyprošťování bylo nutné 
rozbrušovací pilou rozřezat řízení 
vozidla,“ dodal Haid. 
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mobil: 737 231 500

Radim Hruška

Svitávka - Nákladní auto vjelo 
minulý týden v pondělí do rodin-
ného domu ve Svitávce. Šestapa-
desátiletý řidič Tatry 815 zůstal 
po nárazu zaklíněný ve vozidle, 
vyprostit jej museli hasiči. Utr-
pěl středně těžká zranění, s nimiž 
skončil v nemocnici. Dům, do 
kterého nákladní auto narazilo, 
musí posoudit statik, který roz-
hodne, zda se do něj jeho obyva-
telé budou moci vrátit. Na vozidle 
vznikla škoda asi 200 tisíc korun, 

Nehoda: Tatra skončila v rodinném domku

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Digitalizace 
kina zvedla 
návštěvnost

Blansko - Na konci září byla do-
končena digitalizace blanenského 
kina. „Provoz byl zahájen 2. října, 
na hodnocení je tedy zatím příliš 
brzy, ale výsledky prvního měsíce 
jsou slibné,“ uvedl vedoucí kina 
Pavel Langr. 

Jak doložil, v loňském roce byla 
průměrná měsíční návštěvnost 
1500 diváků a průměrná měsíční 
tržba 115 tisíc korun. „Letos činila 
1400 diváků a 107 tisíc. Po digita-
lizaci se zvedla měsíční návštěv-
nost na 3020 diváků a utržili jsme 
301 035 korun. Návštěvnost tedy 
vzrostla o více než 100 procent 
a tržby o 180 procent,“ je spoko-
jen vedoucí. (bh)  Foto HZS JmKFoto HZS JmK

AUTOCENTRUM U LABUTĚ, spol. s r.o. 
679 32 Svitávka 492
Tel.: 516 471 080, 777 150 450
www.autocentrumulabute.cz

 CHEVROLET Spark od 162 900 Kč
 Aveo  214 900 Kč
 Cruze  274 900 Kč

              OPEL Corsa od 199 900 Kč
 Astra  260 900 Kč
 Vivaro  326 660 Kč

Prodej nových vozů  Záruka na vozy až 6 let!
Servisní práce od 250 Kč  Prodej náhradních dílů

 Blansko nadělilo kanára

Fotbalisté porazili v posledním podzim-
ním utkání Znojmo 6:0.  Více na str. 9

Pivovar prožívá úspěšný rok

Rozhovor s obchodním ředitelem 
Bořivojem Bartoňkem. Více na str. 2

Lysice - Jen dvacet sedm pro-
cent běžné průměrné úrody jablek 
se letos podařilo sklidit v sadech 
ZEAS Lysice. Necelých osmdesát 
procent stromů, které byly v plném 
květu, poškodily totiž letos v květ-
nu ranní mrazíky, vysvětlil příčinu 
ředitel společnosti Jiří Šafář. 

„Celkem jsme sklidili 275 tun. 
Převážně se jedná o podzimní 

odrůdy, těch zimních, především 
odrůdy Idaret, bylo minimum. 
Běžně to přitom bývá 800 a 1100 
tun. „Naštěstí kvalita nevypadá 
špatně. Vizuálně i chuťově,“ uve-
dl ředitel s tím, že kvůli předpo-
kládané fi nanční ztrátě výrazně 
omezili na letošní rok investice. 
„Ještě horší je fakt, že loni jsme 
postavili nové sklady na ovoce, 

máme na ně úvěr, který musíme 
splácet, ale výsledek je ten, že 
tam nemáme téměř co dát. Jak už 
jsem řekl, podstatnější část skliz-
ně tvoří podzimní odrůdy, které 
nepotřebují tak dlouhé skladová-
ní, jelikož se stačí do konce roku 
z větší části prodat,“ doplnil Šafář 
s tím, že ztráta v sadech bude letos 
kolem čtyř milionů korun.  (pš)

Radim Hruška

Letovice - V Letovicích v těch-
to dnech skončily práce na pro-
tipovodňových úpravách koryta 
řeky Svitavy. To má nyní zvý-
šenou kapacitu. Spolu s dalšími 
úpravami tak chrání město až před 
stoletou vodou. Práce probíhaly na 
více než dvou kilometrech břehů 
a vyžádaly si šestačtyřicet milionů 
korun bez daně. Letovičtí si ale 
na úpravy museli počkat poměrně 
dlouho. První záměr totiž vzni-
kl už po povodni v roce 
1997.

Za akcí stál Státní 
podnik Povodí Moravy. 
Opatření řeší zvýšení ka-
pacity koryta řeky a také 
další úpravy toku, spolu 

s úpravami krátkého úseku Křetín-
ky. Součástí akce bylo především 
vybudování nových ochranných 
zídek a terénní úpravy, zamezující 
rozlití vody do zástavby. 

„V minulosti se hledalo optimál-
ní řešení, a to jak ze strany Povodí 
Moravy, tak i města. Cílem bylo 
ochránit Letovice až před stoletý-
mi průtoky ve Svitavě,“ připomněl 
technicko-provozní ředitel Povodí 
Moravy Mojmír Pehal. 

Náklady akce pokryla z největší 
části dotace Ministerstva zeměděl-

ství. Povodí Moravy se podílelo 
čtyřmi miliony korun a zhruba půl 
milionem přispělo v přípravné fázi 
na výkup pozemků a projektovou 
dokumentaci město Letovice. Stav-
bou dotčený úsek je dlouhý téměř 
2,3 kilometru a začíná pod souto-
kem řeky Svitavy s Křetínkou. Ko-
nec úpravy je asi sedmdesát metrů 
pod soutokem Svitavy s Kladrub-
kou, tedy pod jezem na okraji zá-
stavby Letovic.

„Další stavbu tak rozsáhlé proti-
povodňové ochrany na Blanensku 

v tuto chvíli neplánujeme,“ 
uvedl dále Mojmír Pehal 
s tím, že v roce 2009 pod-
nik dokončil za 50 milionů 
korun akci stejného druhu 
jako v Letovicích i v sa-
motném Blansku. 

Úpravy uchrání město 
před stoletou vodou

Další stavbu tak rozsáhlé proti-
povodňové ochrany na Blanen-
sku v tuto chvíli neplánujeme,“ 

 Mojmír Pehal, Povodí Moravy

Boskovice - Až do 13. prosin-
ce budou probíhat práce na frek-
ventované křižovatce u Slávie 
v Boskovicích. Její rekonstrukce, 
která začala včera, je rozdělena do 
čtyř etap, během kterých budou 
uzavřeny různé úseky křižovatky 
a podle toho budou i vyznačeny 
objízdné trasy. Během celé rekon-
strukce nedojde k omezení auto-
busové dopravy. 

V prvních třech etapách bude 

křižovatka uzavřena částečně, od 
7. do 13. prosince musí řidiči po-
čítat s úplnou uzavírkou. 

Od 14. do 27. listopadu probí-
há částečná uzavírka. Ve směru od 
Blanska zůstává provoz neome-
zený, pro směr Svitavy a Brno je 
objízdná trasa vedena přes Lhotu 
Rapotinu, Skalici nad Svitavou 
a Mladkov.

Mezi 28. listopadem a 6. pro-
sincem bude provoz od Blanska 

ve směru na Brno, Svitavy a Je-
víčko veden po původní trase, ve 
směru na Prostějov odbočí řidiči 
z Mánesovy ulice na Janáčkovu, 
Bílkovu a Slovákovu ulici až ke 
křižovatce (Autosalon Renault), 
kde se napojí na Komenského 
ulici, tedy na standardní trasu. Za-
těžkávací zkouškou bude období 
mezi 7. a 13. prosincem, kdy je  
plánovaná plná uzavírka. Objízd-
né trasy budou upřesněny.  (hrr)

V Blansku přivítali svatého MartinaV Blansku přivítali svatého Martina

Tradice. Již pátým rokem vítají v Blansku patrona města svatého Mar  na. V sobotu ho v ulicích města a zá-
meckém parku čekaly stovky lidí. Foto Bohumil Hlaváček

V sadech mají za sebou sklizeň

Oprava omezí provoz u Slávie



Pavel Šmerda

Blansko - Bý-
valý blanenský 
místostarosta 
a nynější kraj-
ský radní a ná-
městek hejtma-
na Ivo Polák 
má na krajském 
úřadě na starosti odbor životního 
prostředí. Co je v jeho oblasti no-
vého, jaké dotace budou směřovat 
na akce na Blanensku a Bosko-
vicku a další informace prozradil 
v následujícím rozhovoru. 

Na krajském úřadě máte na 
staros   odbor životního prostředí. 
Jaké dotační  tuly nabízí v tomto 
směru Jihomoravský kraj?

Dotační titul na podporu odpa-
dového hospodářství, dotační titul 

na podporu staveb Protipovodňo-
vých opatření, dále dotační titul na 
zavedení pitné vody a vodohospo-
dářské infrastruktury a na výstav-
bu ČOV a kanalizací. 

Ten posledně jmenovaný je asi 
nejdůležitější?

Ano, protože když jsme podepi-
sovali přístupovou dohodu do EU, 
tak jsme se zavázali, že do roku 
2015 vyčistíme všechny obce, kte-
ré mají více než 2000 ekvivalent-
ních obyvatel. U nás v kraji, mu-
sím říct, že se to daří velmi dobře. 
Až na malé výjimky budeme mít 
tuto povinnost splněnu. 

Jak je na tom s výstavbou ČOV 
a kanalizací okres Blansko? 

Okres Blansko je velice aktiv-
ní a pohybuje se v tomto směru 
na špici, dá-li se to tak říct. Mo-

mentálně se pracuje na ČOV a ka-
nalizaci ve Sloupě a v Šošůvce, 
v Doubravici, Kuničkách, Holeší-
ně a Újezdě u Boskovic, v Lipov-
ci, připravují se Vysočany. 

Hodně se v souvislos   s bu-
dováním ČOV a kanalizací mluví 
o problémech s fi nancováním 
těchto akcí...

Rád bych řekl, že na to nemá 
vliv Jihomoravský kraj. Co trá-
pí představitele obcí a svazků je 
skutečnost, že se neuvěřitelně 
vleče podpis smlouvy o podpoře 
fi nancování ze strany Státního 
fondu životního prostředí. Smlou-
vy a žádosti tam leží někdy rok 
i více. My se na akcích fi nančně 
podílíme, ale v našich dotačních 
podmínkách je uvedeno, že mů-
žeme uvolnit prostředky až teh-
dy, když mají obce nebo svazky 

doloženo fi nancování ze Státního 
fondu životního prostředí. Víme 
o tom, že na řadě míst, protože 
je tlačí čas, začnou s akcí dříve, 
vědí, že mají schválenu dotací, 
ale nemají peníze na účtě. Ně-
které fi rmy to dokáží překlenout, 
staví ze svého, ale přijde doba, 
kdy obcím a svazkům přibývají 
faktury s nějakou dobou splat-
nosti a oni jsou najednou ve slepé 
uličce a nevědí, co mají dělat. 

Co následuje?
Řešili jsme několik případů, 

kdy nás představitelé obcí či svaz-
ků požádali, abychom uvolnili 
fi nanční prostředky z kraje dříve, 
než dostanou peníze ze Státního 
fondu životního prostředí. My 
jsme to u čtyř nejožehavějších 
udělali. Pro starosty je to určitá 
pomoc a signál, že kraj za nimi 

stojí. Ve smlouvě mají ale uvede-
no, že pokud nedostanou peníze 
z Fondu, musejí nám je vrátit. 

Proč se tak dlouho táhne pro-
ces schvalování na Státním fondu 
životního prostředí?

Nevím, ani to nechci komento-
vat. 

Další důležitý dotační  tul se 
týká pitné vody a vodohospodář-
ské infrastruktury...

To jsou akce, které souvisí se 
Svazkem vodovodů a kanalizací. 
S ním úzce spolupracujeme, on 
je investorem akcí, má tady svo-
je žádosti o spolufi nacování, my 
k tomu dáváme z našeho rozpočtu 
nějaké peníze. 

Můžete být konkrétnější a pro-
zradit akce, které se připravují?

Rád bych řekl, že jejich vyři-
zování bude záležet na úplnosti 
požadovaných dokladů stanove-
ných dotačním titulem a objemu 
fi nančních prostředků v rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na rok 
2012. Momentálně se jedná o ná-
hradní hydrogeologický jímací 
vrt ve Křtinách, akci Křtiny – 
Bukovský kopec, kde jde o napo-
jení na veřejný vodovod, havárii 
vodovodu v Hodoníně, vodovod 
Boskovice Doubravy a napojení 
vodovodu Pamětic na Velké Opa-
tovice. 

 
Co se týká životního prostředí. 

Vyskytují se v našem okrese něja-
ké výraznější problémy?

Na Blanensku větší problémy 
nejsou. Menší jsou samozřejmě 
vždycky a všude, ale nejedná se 
o nic zásadního. 
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Bořivoj Bartoněk: Chystáme investice do výroby a nevylučujeme ani další novinku v sortimentu

Pivovar Černá Hora je zdravě fungující společnost

Polák: Výstavba ČOV a kanalizací probíhá podle plánu

K K
Zloději řádili

Křtiny, Jedovnice - Tmy využi-
li zloději, kteří se v noci na sobotu 
5. listopadu vloupali hned do dvou 
osobních automobilů. První případ 
se stal ve Křtinách, kde zloděj vnikl 
do zaparkovaného auta Škoda Oc-
tavia. Z něj pak ukradl autorádio 
a ze zavazadlového prostoru zesilo-
vač. Majiteli tak způsobil škodu ve 
výši 15 tisíc korun. Druhé osobní 
vozidlo bylo vyloupeno v Jedovni-
cích. Zmizelo autorádio, sportovní 
taška, trička, pracovní oděv, boty 
a další věci. Majiteli vznikla škoda 
ve výši 16 tisíc korun.  (hrr)

Poničil budovu
Blansko - Nápis o rozměrech 

260 x 130 cm nastříkal zatím ne-

známý vandal v noci na čtvrtek 
3. listopadu červenou barvou na 
budovu jedné z fi rem v Blansku. 
Způsobil tak škodu za asi dva tisíce 
korun. Policie případ šetří pro po-
dezření ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci. (hrr)

Opilý boural
Boskovice - Třicetiletý řidič auta 

značky Fiat nezvládl v úterý 1. lis-
topadu v Boskovicích řízení. Vyjel 
do protisměru, kde se čelně střetl 
s projíždějícím nissanem. Dechová 
zkouška u řidiče ukázala 2,63 pro-
mile alkoholu. Při střetu byl lehce 
zraněn jak řidič fi atu, tak také dvě 
ženy ve věku devětapadesáti a šest-
aosmdesáti let v protijedoucím 
autě. Při nehodě vznikla škoda za 
asi 70 tisíc korun.  (hrr)

Hubertskou mši ve Křtinách zahráli trubači
Křtiny - Třináctá svatohubert-

ská mše se konala minulou neděli 
ve křtinském chrámu. Na její pří-
pravě se už tradičně podíleli pra-
covníci Školního lesního podniku 
Masarykův les Medelovy univer-
zity v Brně. Mši celebroval páter 
Tomáš Prnka a jeho slova si přišly 

poslechnout stovky lidí. Hubert-
skou mši B dur autorů Petra Vacka 
a Josefa Selementa zahráli trubači 
ŠLP, kteří doprovodili i mužský pě-
vecký sbor z Dolních Bojanovic. 

Páter Tomáš Prnka připomenul 
nejen pohnuté osudy svatého Hu-
berta, ale také skutečnost, že rok 

2011 bylo mezinárodní organizací 
UNESCO vyhlášen Rokem lesů. 
Vyzvedl záslužnou a zodpovědnou 
práci lesních hospodářů a připo-
menul, že lesy nejen v okolí Křtin 
jsou naším velkým bohatstvím. 
V přímluvách mimo jiné zazněla 
slova – Pane, ty jsi umožnil člo-

věku, aby si podmanil přírodu, 
užíval ji, ale neničil ji. Dej nám 
schopnost a sílu být vzorem ostat-
ním v ochraně zvířat a v zachování 
jejich životních podmínek. 

Na závěr mše posvětil páter 
Prnka dvě nové knihy věnované 
přírodě a myslivosti.  (ama)

Rájec-Jestřebí - Do sedmi tříd 
rájeckého gymnázia chodí letos 
přibližně 140 studentů. 

„Všeobecný pokles počtu dětí 
se nedotkl omezení tříd, ale pouze 
úbytku žáků. Poslední ročníky jsou 
hodně naplněné, je tam 22 nebo 23 
studentů, v primě, tedy první třídě 
šestiletého studia, máme od září 

11 žáků, v prvním ročníku čtyřle-
tého studia je 16 žáků,“ prozradil 
ředitel školy Stanislav Laštůvka s 
tím, že je zvědav, jak dopadne op-
timalizace krajských škol. 

„Nás se to přímo netýká, ale 
může nám to pomoci. Vedle op-
timalizace se připravuje i změna 
systému fi nancování škol, a to už 

je pro nás podstatnější. Ministr 
Dobeš chce, aby školy nedostá-
valy peníze za žáka, jak je tomu 
nyní, ale na třídu s ideálním po-
čtem dětí. Podle ministerstva ta-
ková třída čítá 26 žáků. Soukro-
mé školy by tím byly v nevýho-
dě. My nebudeme mít nikdy ve 
třídách 26 žáků, ale ministerstvo 

má představu, že pokud by neby-
ly takto třídy naplněné, dostávaly 
by méně peněz. Tím by se ovšem 
potlačovalo to, v čem jsou sou-
kromé školy dobré. Tedy, že se ve 
třídách učí méně studentů a učite-
lé se jim tak mohou více a lépe 
věnovat,“ doplnil ředitel Stani-
slav Laštůvka.  (pš)

Pokles počtu žáků se nedotkl omezení tříd

Pavel Šmerda

Černá Hora 
- Blíží se konec 
roku a to je čas 
na bilancová-
ní. Podobně 
je tomu i v Pi-
vovaru Černá 
Hora, proto 
jsme požádali o rozhovor obchod-
ního ředitele společnosti Bořivoje 
Bartoňka.

Blíží se konec letošního roku. 
Jaký byl pro Pivovar Černá Hora?

Prozatím je předčasné hodno-
tit celý rok, protože očekáváme, 
že se do něj významně promítne 
období vánočních svátků. I tak si 
jsem již nyní jistý, že dosáhneme 
nejvyššího výstavu v historii pi-
vovaru.

Co chystáte na Vánoce?
Právě proto, že si naši zákazní-

ci s radostí dopřávají svoje pivo 
k oslavě nejoblíbenějších svátků 
v roce, připravil i letos pro toto 
období náš sládek Vlastimil Zedek 
speciální edici Vánočního světlé-
ho ležáku, který bude distribuován 
v půllitrových lahvích od 1. pro-
since 2011. Pivovar Černá Hora 
před Vánoci nabídne i další vánoč-
ní výrobky. Prvním z nich je loni 
velmi úspěšná vánoční kolekce 
sedmi pivních specialit z pěti re-
gionálních pivovarů, která kromě 
černohorského tmavého piva Gra-
nát obsahuje také speciály Telčský 
Zachariáš a Jihlavský Grand z Pi-
vovaru Jihlava, Comenius z pivo-
varu v Uherském Brodě, Démon 
z vysokochlumeckého pivovaru 
a v neposlední řadě také piva Pro-
tivínský Granát a Prácheňská Per-
la z varny sládků v Protivíně.

Úplnou novinkou pro letošní rok 
je Pivní adventní kalendář, speci-
ální balení dvaceti různých piv ze 
sedmi pivovarů skupiny K Brewe-
ry. Toto balení piva je dárkem pro 
všechny milovníky piva, kteří si 
ochutnáváním pivních lahůdek 
mohou zkrátit čekání na Štědrý 

den a zároveň se dozvědět mno-
ho zajímavého o pivovarech, ve 
kterých se tato piva vyrábí. Z pro-
dukce Černé Hory bude možné 
ochutnat polotmavé pivo Kern, 
tmavý ležák Granát, nefi ltrované 
Moravské sklepní a světlé ležáky 
Páter a Kamelot.

Zmínil jste několik značek. Mů-
žete zrekapitulovat, jaké novinky 
jste letos uvedli na trh?

V roce 2011 jsme na trh uved-
li dvě nová piva. Tím prvním byl 
Páter světlý ležák nefi ltrovaný, 
což je pivo s vysokým obsahem 
pivovarských kvasinek, které dá-
vají vzniknout vynikajícímu „ži-
vému“ pivu s čerstvou osvěžující 
chutí, znamenitým řízem a velmi 
dobrou pěnivostí. Díky tomu, že 
toto pivo neprochází fi ltrací a pas-
terizací, nepřichází o vitální pivo-
varské kvasnice, které způsobují 
na první pohled patrný lehký zá-
kal piva. Mezi pijáky je též známé 
jako „kvasničák“. Díky vysokému 
obsahu pivovarských kvasinek má 
i velké množství vitaminů B, které 
jsou důležité pro zachování chuti 
k jídlu a zlepšení trávení.

Druhou novinkou, kterou si zá-
kazníci oblíbili hlavně přes léto, 
je Velen GARDEN, pšeničný 
svrchně kvašený ležák s jemnou 
příchutí limetky a obsahem alko-
holu 4,8 %. Jedná se o pivo, které 
opět  neprochází procesem fi ltrace 
a zachovává si vysoký podíl pivo-
varských kvasnic. 

Obě nová piva si velmi rychle 
našla svoje příznivce, což vidím 
jako potvrzení vývoje pivního 
trhu, který směřuje k pestré nabíd-
ce druhů piv na čepu a k tendenci 
ochutnávat i piva mimo standard-
ní nabídku světlých výčepních piv 
a světlých ležáků. Mimo to jsme 
rozšířili naši nabídku o nealko-
holické pivo Forman polotmavý, 
které jsme začali stáčet i do sudů.

Hodně se mluví o projektu Ces-
ta pivních znalců. Můžete ho tro-
chu představit?

Cesta pivních znalců vychází 

z konceptu tzv. labužnické pípy, ze 
které hospodští v předem daných 
termínech (zhruba každý druhý 
víkend) čepují pokaždé jinou pivní 
specialitu vyrobenou v jiném regio-
nálním pivovaru naší skupiny, tedy 
kromě toho našeho v Černé Hoře 
také v pivovarech v Jihlavě, Pro-
tivíně, Klášteře Hradišti nad Jize-
rou, Hlinsku v Čechách, Uherském 
Brodě nebo Vysokém Chlumci. 

Tento program na jedné straně 
reaguje na již zmiňovanou ten-
denci trhu k rozšiřování nabídky 
čepovaných piv, na druhé straně 
se snaží milovníkům piva ukázat, 
že vrcholem pivního světa není 
jen ta jejich „desítka“, „jedenáct-
ka“ nebo „dvanáctka“, ale že v Če-
chách a na Moravě existují desítky 
menších výrobců velmi kvalitního 
piva, jejichž sortiment je daleko 
širší než klasika v podobě výčep-
ních piv a ležáků.

V Jihomoravském kraji je do 
Cesty pivních znalců zapojeno 57 
hospod a v ČR je to více než 400 
hospod. Tímto projektem se pivo 
z Černé Hory dostává na výčepy 
v celé České republice a naopak 
návštěvníci hospůdek u nás doma 
„pod komínem“ mají možnost 

ochutnat různá piva z ostatních pi-
vovarů skupiny K Brewery. Další 
informace o Cestě pivních znalců 
včetně popisu jednotlivých piv, 
termínů jejich čepování a seznamu 
zapojených provozoven zájem-

ci naleznou na www.cestapivni-
chznalcu.cz. 

Co připravujete na rok 2012? 
Na co se mohou těšit Vaši zákaz-
níci?

Především hodláme i nadále 
vyrábět kvalitní a poctivé pivo, 
pokračovat chceme i v aktivitách 
podporujících kulturní i sportov-
ní dění v našem regionu. Již nyní 
mohu prozradit termín příštího – 
již 16. ročníku Pivní pouti, která 
se uskuteční 29. září. Její návštěv-
níci budou moci kromě standard-
ního sortimentu černohorských 
piv ochutnat také pšeničný spe-
ciál, který Vlastimil Zedek vaří 
pouze k příležitosti svátku patrona 
pivovarnictví sv. Václava. 

Přípravují se nějaké zásadní 
změny, ať už co se týká výroby, 
zaměstnanos   či struktury...

Mám radost, že Černá Hora je 
napříč republikou synonymem pro 
kvalitní a velmi dobré pivo a zís-
kává si stále nové stoupence, což 
je vidět třeba i na rekordním vý-
stavu, kterého letos dosáhneme. 

Abychom naše zákazníky nezkla-
mali, nestačí vařit vynikající pivo, 
ale musíme být důkladně připra-
veni i kapacitně. Proto v příštím 
roce plánujeme investice do výro-
by v řádech desítek milionů korun, 
které se z převážné většiny budou 
týkat rozšíření spilky. 

Další prostor a příležitosti na 
trhu hledáme nejen teritoriálně, 
tedy rozšiřováním distribuce, ale 
také z hlediska výrobkových ino-
vací. Již dnes našemu pivovaru 
může z hlediska šíře sortimentu 
jen málokterý jiný konkurovat, 
i přesto pan Zedek se svým výrob-
ním týmem dále experimentují a 
zkoušejí vyvinout nová piva. Ne-
vylučuji tedy ani tu možnost, že 
přijdeme s další novinkou.

V souvislos   s Pivovarem Čer-
ná Hora se občas objevují mezi 
lidmi „různé katastrofi cké scéná-
ře“. Můžete je tedy vyloučit?

I proto, že se pivovar nadále 
rozvíjí a pod taktovkou nového 
majitele vzkvétá, mě mrzí, když se 
čas od času při setkání se zákaz-
níky z našeho domácího regionu 
dozvídám „zaručené informace“ 
o tom, že letošní Pivní pouť je ta 
poslední, že se chystáme ukončit 
výrobu, prodat pivovar a tak po-
dobně. Na jednu stranu mě těší 
zájem veřejnosti o dění ve „svém 
domácím pivovaru“, na druhé 
straně ale vůbec nechápu, kde se 
podobné informace berou. Vážení 
příznivci Pivovaru Černá Hora, 
ujišťuji Vás o tom, že pivovar je 
velmi dobře a zdravě fungující 
společnost, která vyrábí skvělé 
pivo se stále se zvyšujícím výsta-
vem a není žádný důvod k obavám 
o jeho budoucnost. 

Protože již máme za sebou se-
zonní špičku, dovolte mi, aby 
závěrem poděkoval všem našim 
zákazníkům a spotřebitelům za 
věrnost k černohorskému pivu. 
Obrovský dík za práci odvedenou 
v letošní sezoně patří také celé-
mu týmu skvělých lidí, kteří pivo 
v Černé Hoře vaří a zajišťují jeho 
dodávky do hospod i obchodů.
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Tomáš Matonoha: Z vystoupeníTomáš Matonoha: Z vystoupení
v Rájci-Jestřebí mám upřímně dobrý pocitv Rájci-Jestřebí mám upřímně dobrý pocit
Pavel Šmerda

Herec Tomáš Matonoha se 
představil divákům v rájecké so-
kolovně ve své Talk show. Po vy-
stoupení si ochotně našel čas na 
krátké povídání.

Co nejvíce momentálně za-
městnává herce Tomáše Mato-
nohu? 

V poslední době hodně zájez-
dová představení, připravuji také 
něco pro Českou televizi, hraji 
v divadlech. Příš   rok bych chtěl 
pracovně určitě trochu zvolnit. 

Uvidíme Vás brzy také v něja-
kém fi lmu? 

Natočil jsem česko-polský sní-
mek, který nese název Polski fi lm. 
V kinech by se měl objevit na jaře 
nebo v létě. Mám další nabídky, 
ale uvidí se, jak to dopadne.

Jste spokojený? 
Po dnešku ano. Přišlo hodně di-

váků, vystoupení mělo příjemnou 

atmosféru, improvizace nám vyšly 
podle představ. Publikum bylo vý-
borné. Nikdo neodešel, nikdo nás 
nevypískal.

Co Vás naopak štve?
Noviny, ale já už jsem se rozho-

dl, že je nebudu číst, ani sledovat 
zprávy. Už i z toho sportu se člo-
věk neraduje. 

Počkejte, co Vám vadí?
Třeba pád českého fotbalu ze 

světového topu do těžkého pod-
průměru. Ještě, že alespoň ten 
kvalitní hokej nám zůstal. 

Vy nevěříte, že fotbalisté v ba-
ráži o postup na mistrovství Evro-
py porazí Černou Horu?

Víte, co si myslím, že bychom 
na šampionát neměli vůbec jezdit, 
i kdybychom postoupili. Všichni 
jsme viděli, jak jsme hráli pro   
Španělsku, to byl rozdíl třídy. Při-
tom před šes   lety jsme je nor-
málně porazili. Teď na ně absolut-
ně nestačíme.

Tomáš Matonoha se narodil 
v Brně. V roce 1994 se stal čle-
nem brněnského HaDivadla, kde 
hraje dodnes. Uplatňuje se i jako 
moderátor. Je ženatý s herečkou 
Lucií Benešovou. Má tři dě  .

Na prknech Městského divadla Brno uvádějí Krásku a zvíře

Fashion by Michaela Oplocká
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Soutěž o lístky 
na Petra 
Bendeho 

V Dělnickém domě v Blansku 
se v pondělí 5. prosince od 19.30 
hodin uskuteční Vánoční koncert 
zpěváka Petra Bendeho. Společ-
ně s ním se divákům představí 
pěvecký sbor Gymnázia Blansko 
Perličky, Cimbálová muzika Graj-
car, speciálním hostem bude 
zpěvák Slávek Janoušek. Ve spo-
lupráci s pořadatelem akce jsme 
pro vás připravili soutěž o vstu-
penky na tento koncert. 

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

2. Jak se jmenuje nejnovější 
album Petra Bendeho?

3. Jak se jmenují členové jeho 
kapely křestními jmény?

Svoje odpovědi nám pište na 
adresu Zrcadlo Blanenska a Bos-
kovicka, nám. Svobody 2, 678 01 
Blansko nebo na e-mail soutez@
zrcadlo.net do 1. prosince. Ze 
správných odpovědí vylosujeme 
čtyři výherce, kteří se mohou tě-
šit na 2x2 vstupenky. Pokud neví-
te odpověď nebo nechcete sou-
těžit, vstupenky si můžete zajis  t 
v předprodeji v informační kan-
celáři Blanka v Blansku a v MIS 
Boskovice. (zbb)

S nad všichni jsme se setkali 
v nějaké podobě s pohád-
kovým příběhem o krásné 

dívce a netvoru – zakletém princi. 
Není to vlastně zvíře, ale prokle-
 m změněný člověk, za bezcitnost 

a hrubiánství. Pohádka se poprvé 
objevila v polovině 18. stole   ve 
Francii a za tu dobu se představila 
v mnoha podobách. Starší si vzpo-
menou na francouzský fi lm z roku 
1946 s Jeanem Marais, z roku 
1978 je fi lm Juraje Herze pod ná-
zvem Panna a netvor. Pohádka má 
i kreslenou podobu od Walta Dys-
neye z roku 1991.

Muzikál uváděný nyní v Měst-
ském divadle Brno mají na svě-
domí hudební skladatel Mar  n 
Doepke, námět napsal Hans Hol-
zbecher, libreto Chris  an Bieniek, 
texty písní Elke Schlimbach. Mís-

tem děje je malá vesnička někde 
v Německu.

V pohádce se ocitnete hned po 
zvednu   opony – na lesním palou-
ku tančí pohádkové bytos   a víla 
vás uvádí do děje slovy: „Bylo, ne-
bylo, v honosném zámku žil krásný 
princ. Jednoho dne měl vládnout 
celému království. Ale za jeho spa-
nilou tváří se ve skutečnos   skrýval 
bezcitný hrubián…“ Jako mávnu  m 
proutku se scéna mění a na vesnic-
ké návsi se seznamujeme s dalšími 
aktéry. Bohatý kupec, otec tří dcer, 
prohrává hru v kostky s panovač-
ným sedlákem Gustavem.

Jeho nejmladší dcera Bella mi-
luje svého otce, ale v prostředí 
vesnice se cí   nespokojena. Děj se 
posunuje více zpěvem a tancem za 
doprovodu živého orchestru říze-
ného Karlem Cónem.

Neštěs  m s  žený kupec se 
v nočním lese dostane do zámku, 
od netvora získá truhlu s bohat-
stvím, ale …

Pamatujete si dobře, musí mu 
poslat jednu ze svých dcer! Do 
zámku odejde Bella. Netvor ji 
vítá, jak jinak, urážkami, křikem 
a snahou vzbudit strach. Ale dívka 
v něm od začátku vidí nešťastného 
člověka a podle toho s ním jedná. 
Po čase projeví přání vidět svého 
otce a kupodivu netvor ji na tři dny 
propouš  . Doma je šťastná, ale 
podvědomě se stále v myšlenkách 
vrací na zámek.

Netvor chřadne, je přesvědčen, 
že Bella už nepřijde a přiznává si, 
že ji miluje. Dívka samozřejmě při-
jde a zdá se, že si vše řeknou „mezi 
čtyřma očima“. Ale omyl, v této po-
hádce je svědkem Bellina vyznání 

celá vesnice. Přitáhla do zámku oz-
brojena, s cílem dívku osvobodit.

Bellino „Miluji ho“ zbaví prince 
prokle   a happy-endem je svatba 
uprostřed tance vzácných hostů. 
Zpěv, humor, taneční scény v doko-
nalém provedení profesionálního 

ansámblu v pohádkovém prostře-
dí, to vše dává předpoklady pro 
nevšední umělecký zážitek. 

A na koho se můžeme těšit v roli 
netvora? Dušana Vitázka nebo Lu-
káše Janotu. Bellu hrají Kateřina 
Krejčová nebo Ivana Skálová. V roli 

otce se střídají Jiří Horký a Zdeněk 
Junák. Gustava ztvárňují Aleš Slani-
na a Kris  án Pekar. Víly Radka Cou-
falová a Markéta Sedláčková.

V překladu Michaela Prostějov-
ského se ujal režie Stano Slovák.

  Naděžda Parmová

Zpěvačka Tereza Kerndlová vydala novou desku Schody z nebe. Čtvrté al-
bum jí měl pokř  t zpěvák Richard Müller, jenže na křest nedorazil – ležel to  ž 
v bra  slavské nemocnici s těžkým zápalem plic. „Richard tu ze zdravotních 
důvodů být nemůže a já jsem za něj náhradu nehledala, protože on je nena-
hraditelný,“ řekla při křtu zpěvačka.

Deska je podle ní úplně jiná než ty předchozí. „Minulé album Retro bylo 
plné nových skladeb ve „starém kabátě“ a také se na něm objevilo několik 
známých cover verzí. Nová deska, pojmenovaná podle prvního singlu Schody 
z nebe, je popová a texty se dotýkají spousty lidí. Je o životě, o tom co pro-
žíváme, ať už je to pozi  vní téma, zamilovanost nebo třeba ztráta někoho 
blízkého,“ uvedla Tereza Kerndlová. 

Album je celé v češ  ně a nese se v popovém duchu. „Je plné melodických 
písní. Navíc pestrých. Jsou na něm svižné skladby, melancholické balady i „os-
třejší“ písničky. Doufám, že se budou lidem líbit stejně jako Schody z nebe 
nebo můj další singl Přísahám. Na desce se také objeví píseň  Já chci jen to, 
co chci, kterou jsem nazpívala pro pohádku Na vlásku,“ doplnila Tereza s  m, 
že na desce pracovala opět s producentem Honzou Gajdošem, nahrávala ji 
ve studiu Daniela Škráška, který se postaral o zvukovou stránku alba, texty 
napsal  její přítel René Mayer. (pš) Foto Pavel Šmerda

Tereza Kerndlová vydala novou sólovou desku Schody z nebe

Ani úspěch tenistky Petry Kvi-
tové na turnaji mistryň Vám ne-
udělal radost?

Přiznám se, že jsem to moc ne-
sledoval, protože jsem byl v Lon-
dýně. Já ani nejsem moc na tenis, 
ale je to super výsledek.  

Co Vás v životě nabíjí, z čeho 
máte radost?

Víte, na co se těším? Začíná ly-
žařská sezona v Alpách. To je pro 
nás milovníky lyžování a snowbo-
ardingu skvělé. 

S kým nejčastěji vyrážíte?
Někdy s celou rodinou, někdy 

sám, někdy jen s manželkou. Já 
bych jezdil na hory tak osmkrát za 
rok, oni tak dvakrát. 

Tomáš Matonoha při vystoupení v Rájci-Jestřebí.  Foto Kateřina Faltová



Zámek žil Svatohubertskými slavnostmiZámek žil Svatohubertskými slavnostmi

úterý 15. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ4
Fes  val Rajbas Outdoor Kotlík nabídne velmi bohatý program 

Cestovatelé míří do Blanska

Amatérská jeskyně lákala zájemce k prohlídce
Marta Antonínová

Blansko - Jubilea se dají slavit 
různě. Pětapadesáté výročí exis-
tence si v letošním roce připome-
nula i Chráněná krajinná oblast 
Moravský kras. Jednou z dopro-
vodných akcí byla i možnost ná-
vštěvy Amatérské jeskyně. Jak 
je známo, tento nejdelší jeskynní 
systém v Moravském krasu není 
běžně veřejnosti přístupný. 

„Zájemcům Amatérskou jesky-
ni otvíráme jen výjimečně. Pří-
ležitosti jsou vlastně dvě. Výročí 
objevení jeskyně a vznik CHKO 
Moravský kras,“ řekl pracov-
ník CHKO Antonín Tůma. A tak 
se Amatérka otevřela ve dnech 
5. a 6. listopadu, kdy průvodcov-

skou službu zajišťovali pracovní-
ci Správy CHKO, minulý víkend 
doprovázeli návštěvníky do nitra 
země jeskyňáři ze speleologické 
skupiny Plánivy a v neděli je vy-
střídali jejich kolegové ze skupiny 
Topas.

„Zájem o návštěvu jeskyně byl 
enormní. Bylo nutné se předem 
přihlásit a kapacita se naplnila bě-
hem několika dní. Pak už jsme mu-
seli další zájemce odmítat,“ uvedl 
Antonín Tůma. Důvodem je snaha 
uchovat jeskyni v původním stavu. 
„Mnoho turistů se ptalo, zda uvažu-

Upraví prostor
za finančním 

úřadem
Boskovice - Lesy České repub-

liky odstraní v nejbližší době ob-
jekt za fi nančním úřadem v Bos-
kovicích. Tamní radní se proto za-
čali zabývat otázkou, jak vhodně 
uvolněné místo upravit. Řešit se 
bude hlavně dopravní obslužnost 
a parkování. 

„Budova má být odstraněna do 
konce letošního roku. Úkolem 
pracovníků radnice je připra-
vit několik variant řešení, která 
budou počítat i s odpočinkovou 
plochou. Na místě by mohly být 
například osazeny lavičky pro se-
niory nebo maminky s kočárky,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková.  (hrr)

Z  
Tradiční lampiónový průvod 
Ve Voděradech se 21. října uskutečnil lampiónový průvod. Stává se 

tradicí, že se každým rokem sejdeme a průvodem s lampiónky a s vy-
řezanými dýněmi jdeme od školy na výletiště k místnímu hřišti. Pořa-
datelem této akce je ZŠ Voděrady a sdružení rodičů. Cesta ke hřišti 
byla strašidelná a po celou dobu nás provázela nejrůznější strašidla. 
Na výletišti si děti společně zazpívaly a pak následovala volná zábava. 
Nechybělo ani opékání párků.  Lenka Opluštilová

Krasobusem 
jezdilo 

málo turistů
Blansko - Nová turistická linka 

Krasobus nebyla turisty využívána 
přes léto tak, jak si provozovatelé 
představovali. Uvedl to Jiří Kučera 
z odboru cestovního ruchu blanen-
ské radnice. „Myslím, že se na tom 
podepsalo chladné počasí v červen-
ci a prvních třech týdnech srpna. 
Lidé linkou tak jezdili především 
jen ke Skalnímu mlýnu a ne nazpět 
k akvaparku, jak jsme si představo-
vali. Příslušných slev na vstupném 
tedy využívali málo,“ řekl.

Projekt Krasobusu byl podle 
něho v letošním roce především 
zkušební. „Přes relativní neúspěch 
s jeho zavedením je možno jej 
do budoucna považovat za krok 
správným směrem, zvlášť pokud 
v roce 2012 uspěje ČAD Blan-
sko s žádostí o státní dotaci na 
pořízení nového nízkopodlažního 
autobusu, který by mohl fungovat 
i na více trasách v našem regionu 
a také jako cyklobus, případně 
v zimě skibus,“ představuje si Ku-
čera. Jak dodal, přesná forma fun-
gování projektu Krasobusu v dal-
ších letech bude ještě předmětem 
jednání všech zainteresovaných 
stran. (bh)

Zábava. Rodina Mensdorff -Pouilly uspořádala druhý ročník Svatohubertských slavnos  , které se odehrály 
v areálu boskovického zámku. Pro návštěvníky byla připravena Svatohubertská mše v zámecké kapli, vy-
stoupení sokolnické skupiny Seiferos nebo přehlídka plemen loveckých psů. V doprovodném programu byla 
k vidění výstava loveckých trofejí, skákací hrad a další.  Foto Jaroslav Oldřich

Dejte hlas Novodvorské aleji
Novodvorskou alej nechal vysázet v první polovině 19. století sta-

rohrabě Hugo Salm. Bývala součástí stromořadí podél cest z Blanska 
přes Obůrka k dnes již zaniklému hradu Blansek. Alej 54 lip malolis-
tých byla vyhlášena správou CHKO Moravský kras jako památná roku 
1994. Největší lípy mají obvod kmene přes 400 cm. 

Obnovu této nádherné aleje iniciovala studentka Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci Kateřina Židů. K ní se přidali 
studenti gymnázia ve Šlapanicích Jan Židů a Veronika Matějková. Po-
stupně za pomoci žáků Základní školy Sloup, účastníků národního sra-
zu skautů a hasičů z Vavřinec odstranili všechny nežádoucí keře a ce-
lou alej vyčistili od odpadků. Šikovné ruce pana Ševčíka z myslivec-
kého sdružení Macocha vyrobily do aleje krásnou dřevěnou lavici. Tu 
pak pracovníci obecního úřadu ve Vavřinci usadili na místo s širokým 
výhledem na krajinu kolem Pustého žlebu. Za fi nanční pomoci správy 
CHKO Moravský kras byl počátkem listopadu proveden zdravotní ořez 
poškozených větví a svázání těch korun stromů, kde by mohlo hrozit 
jejich roztržení. Mnoho stromů má ale velké trhliny v kmeni způsobe-
né mrazem, zásahem blesku či vylomením uhnilých větví. Aby se tyto 
stromy zachránily a prodloužil jejich biologický věk, je třeba díry do 
kmenů zakrýt šindelovými stříškami, které zabrání dalšímu zatékání do 
kmenů a šíření hniloby. I přes dobrovolnou práci mnoha rukou stojí 
tyto činnosti nemalé fi nanční prostředky. Nadšení studentů přesvědčilo 
i Nadaci O2, která jim v programu Think big přidělila grant na část 
záchranných prací spojených s obnovou aleje. Tyto prostředky však 
zdaleka nestačí na provedení všech zdravotních zásahů, které je nutné 
na stromech vykonat.

Alej je přihlášena do soutěže O nejkrásnější alej České republiky, 
kterou organizuje občanské sdružení ARNIKA. Případný úspěch v této 
soutěži by výrazně pomohl získat pro Novodvorskou alej další fi nanční 
prostředky na provedení nutných ozdravných zásahů. Pomozte získat 
další fi nanční prostředky a zašlete svůj hlas NOVODVORSKÉ ALEJI 
na http://arnika.org/alej-roku-2011. Jakoukoliv další pomoc uvítáme 
na e-mailové adrese pratele.stromu@seznam.cz.  Jiří Židů

Lovci. Fotografi e krápníkové vý-
zdoby z Amatérské jeskyně hned 
tak nepořídíte. A bylo co obdivo-
vat.  Foto Leoš Šte  a

jeme o zpřístupnění těchto prostor. 
Odpověď zní jednoznačně – ne! 
Představovalo by to velké stavební 
úpravy, obrovský zásah do jeskyně. 
Nehodláme ani zavést tak zvané 
jeskyňářské prohlídky, tedy návště-
vy se speleologickým vybavením, 
o které je také velký zájem. Rizi-
ko poškození jeskyně je v každém 
případě příliš velké,“ zdůvodnil 
pracovník CHKO. A tak si zájem-
ci o prohlídku Amatérské jeskyně 
musí počkat až do roku 2014.

Kdo letošní mimořádnou pro-
hlídku absolvoval, měl k dipozici 
hodinovou procházku v podzemí 
s odborným výkladem. Většina ná-
vštěvníků využila toho, že se v jes-
kyni mohlo fotografovat, a tak si 
řada z nich odnesla cenné snímky.

Velké Opatovice - Pod vlivem 
alkoholu a bez zábran usedl v úterý 
1. listopadu v pozdních večerních 
hodinách za volant dvaadvacetiletý 
řidič Škody Octavia. Policisté ho 
zastavili ve Velkých Opatovicích. 
Dechová zkouška odhalila 3,45 

promile alkoholu, opakovaná do-
konce 3,53 promile. Policisté opi-
lému řidiči zadrželi řidičský průkaz 
a zakázali mu pokračovat v jízdě. 
Muž je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Služby převzaly hotel Dukla
Blansko - Do prozatímního nájmu převzala blanenský hotel Dukla 

společnost Služby Blansko. Uvedl to starosta města Lubomír Toufar. 
„Současně jsme zveřejnili záměr na pronájem. Zastupitelstvo ještě 
musí na svém prosincovém zasedání schválit koupi a musíme zaplatit 
vydraženou částku. Na to máme termín zhruba do konce prosince. Mo-
mentálně běží výběrové řízení na poskytovatele úvěru, který na platbu 
použijeme,“ nastínil strategii radnice. Ta dále směřuje k vypsání archi-
tektonické soutěže o budoucí podobě centra města. „Všeobecně vnímám 
přání většiny občanů na odstranění hotelu, mně by se to ostatně líbilo 
také, ale uvidíme, co nám poradí odborníci a jací se eventuálně přihlásí 
potenciální investoři,“ dodal Toufar. (bh)

Řidič se před jízdou 
posilnil alkoholem

Rájec-Jestřebí - Budovu zá-
kladní školy v Jestřebí má v sou-
časné době pronajatou rájecké 
gymnázium. 

„Nyní ji pro výuku nepotřebu-
jeme. To souvisí obecně s pokle-
sem počtu žáků, nicméně máme 
stále záměr vybudovat tam spor-

tovní centrum,“ řekl ředitel školy 
Stanislav Laštůvka.

Problém jsou podle něj peníze. 
„Ministerstvo školství grant na 
sport nevyhlašuje, jak to vypadá 
s ČSTV, všichni víme. Zkoušeli 
jsme i různé nadace, ale zatím 
jsme neuspěli. Budova každo-

pádně zůstává nám, rada i zastu-
pitelstvo zatím nerozhodly jinak. 
Pokud by město našlo nějaké 
uplatnění, tak se předání samo-
zřejmě bránit nebudeme,“ doplnil 
Laštůvka s tím, že i sami se snaží 
hledat její využítí, pořádají tam 
například jednorázové akce sou-

visející se sportem. „V naší škole 
v Rájci máme spinningová kola, 
takže kdyby se v Jestřebí našla 
parta nadšenců, která by je chtě-
la využívat, není problém část 
z nich do tamní školy přemístit,“ 
dal nabídku ředitel Stanislav Laš-
tůvka.  (pš)

Školní budova v Jestřebí zůstává gymnáziu

Marta Antonínová

Blansko - Už třináctý ročník 
tradičního festivalu fi lmů, setkání 
a dobrodružství Rajbas Outdoor 
Kotlík připravili jeho organizáto-
ři ze sdružení Horizont na víkend 
25. až 27. listopadu. 

„Letošní ročník má podtitul 
Zaostřeno na Balkán, což zdale-
ka neznamená, že nás reportáže 
a prezentace nezavedou do dal-
ších zajímavých míst světa,“ řekl 
Milan Daněk, bez kterého si fes-
tival asi jen těžko někdo předsta-
ví. Festival je místem setkání lidí 
stejných zájmů. Opravdově zku-
šených, kteří třeba stoupají k vr-
cholům osmitisícových hor nebo 

sjíždí divoké peřeje řek, potápí 
se do hlubin oceánů, odhalují taje 
neznámého podzemí. Stejně však 
i těch, kteří na svá velká dobro-
družství teprve čekají, přijdou se 
jen pobavit, hledat inspiraci nebo 
jen chvíli snít.

Dobrodružství nejen na plátně, 
ale už i cestou na festival se dá 
prožít mnoho zajímavého. Existuje 
spousta fi lmových soutěží, ale bla-
nenský Nafest se může pochlubit 
originalitou! Takovou, že se stala 
pravidlem posledních let festiva-
lu neobvyklá věc. Vrcholem není 
ani vystoupení exkluzivních hostů 
ani projekce fi lmů profesionálních 
tvůrců. Pro většinu diváků bývá 
vrcholem první projekce amatér-

ských dokumentů natočených bě-
hem cesty na festival.

Tradiční program je soustředěn 
do tří víkendových dnů a nejedná 
se pouze o pasivní sledování besed 
a fi lmových projekcí. Jeho součás-
tí jsou závody, například tradiční 
Grena běh, koncerty, workshopy, 
tanec i výprava do podzemí Mo-
ravského krasu. 

Příležitostí pro všechny, kdo 
objektivem kamery objevují krásy 
světa dobrodružství, dalekých cest 
a přírody je soutěž Okem dobro-
druha. Nejsou určeny kategorie, 
jediné omezení je délka fi lmu do 
15 minut.

V programu se představí řada 
hostů, například Petr Horký, Mar-

tin Krajíček, Roman Mlejnek, 
Martin Mykiska, Miroslav Nápla-
va, jeden z tradičních účastníků 
Rajbasu Jan Vlasák nebo třeba 
Roman Vehovský.

Workshopy si letos vzaly téma 
Meteorologie v horách a S dětmi 
do hor a přírody. Nebude chybět 
ani muzika. Už v pátek vystoupí 
například Šnek a spol. a v sobotu 
se o zábavu postará DJ SUPRA-
PHONIC. Letošní festivalový 
plakát je opět z autorské dílny 
grafi ka a fotografa Marka Audy-
ho. Obrázek z Balkánu přímo vy-
bídl k vyhlášení originální soutě-
že o nejvtipnější text do „bublin“. 
O výherci ceny rozhodne porota 
složená z diváků.

Setkání na blanenské radnici
Na začátku října jsme navštívili blanenskou radnici, abychom se se-

tkali s představiteli města Blanska – starostou Lubomírem Toufarem 
a tajemníkem městského úřadu Josefem Kupčíkem. Návštěva radnice 
se uskutečnila v rámci projektu Evropské unie „Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Cílem společenskovědní části 
projektu je praktické zapojení studentů do veřejných záležitostí obce, 
ale i oživení hodin „občanky“ a jejího tématu o fungování místní sa-
mosprávy.

Ve třídě jsme se rozdělili do několika skupin podle místa našeho 
bydliště. Každá skupina se snažila objevit, popsat a nabídnout řešení 
nějakého konkrétního občanského problému ze svého okolí. Setkání na 
radnici jsme proto využili k získání teoretických poznatků, například 
jak funguje městský úřad, co je náplní práce zastupitelstva, nebo jak 
vypadá běžný pracovní den pana starosty. Ale především nám oba pá-
nové pomohli zodpovědět naše otázky, které se týkaly námi konkrétně 
zvolených občanských problémů. Nejdiskutovanější se stal aktuální 
problém budoucnosti blanenského hotelu Dukla. Pan starosta nám po-
drobně popisoval historii tohoto hotelu, současnou situaci a naznačil 
i možnosti využití tohoto objektu v budoucnosti.

Myslím si, že setkání na radnici bylo pro nás užitečné. Získali jsme 
informace k projektu, ale ocenili jsme i možnost osobního kontaktu 
s místem, kde se v praxi podněty a připomínky nás všech řeší.

 Studenti 2. ročníku Obchodní akademie, OA a SZdŠ Blansko



Marta Antonínová

Křtiny - Nová kniha Vlasti-
mila Slavíčka s názvem Vlčice 
se vydala ke svým čtenářům při 
hubertských slavnostech ve Křti-
nách. Ještě než se autor pustil do 
podepisování novotou vonících 
stránek, požádali jsme ho o roz-
hovor.

Z jakých kořenů pramení váš 
vztah k myslivos  ?

Ve čtrnácti letech jsem, jak se 
říká, čichl k myslivosti. Chtěl jsem 
dělat lesníka. Tehdy bylo podmín-
kou, že bych musel nejdříve dva 
roky pracovat v lese a teprve po-
tom jít do školy. Tatínek si ale po-
stavil hlavu, že se musím vyučit. 
Pak jsem byl na vojně, absolvoval 
jsem poddůstojnickou školu. Po 
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Vlastimil Chládek: Pokoje budou mít šachovou, bowlingovou, ale také cyklistickou podobu

Rekonstrukce Sýpky v Blansku je v polovině

Nová kniha Vlas  mila Slavíčka se vydala ke čtenářům

Bohumil Hlaváček

Blansko - Pod-
nikatel Vlastimil 
Chládek, který již 
obohatil tvář a služ-
by města Blanska 
budovami heren 
squashe a bowlin-
gu, pracuje mo-
mentálně na dalším 
projektu. Poté, co 
od radnice odkoupil 
chátrající restauraci 
Sýpka, se pustil do 
její velkorysé re-
konstrukce.

Jak jste s ní daleko?
V současné době jsem spo-

kojen. Jsme zhruba v polovině 
stavby. Za sebou máme tu horší 
část, kdy jsme převážně jen bou-
rali a bourali, řešili spodní vodu 
a taky spoustu dalších převážně 
statických a zajišťovacích problé-
mů a prací. 

Celé sklepení bylo pod vodou. 
Mimo jiné se nám podařilo udělat 
vodorovný vrt, který umožnil její 
odtékání do jezírka v přilehlém 
parku. Hladina spodní vody tak 
významně poklesla. Vybourali 
jsme celé přízemí včetně nosné 
stěny, která půlila spodní sál. Tu 
jsme nahradili železobetonovým 
předpjatým trámem, úžasnou 
technickou lahůdkou, která je 
důmyslně skryta ve stropě nad 
přízemím.

Vnitřní prostory se tedy asi 
hodně mění…

To ano. Vznikl tam krásný sál, 

kterému sám pro sebe říkám ry-
tířský. Podařilo se nám zachovat 

takzvané pruské 
klenby, které jsou 
už málo k vidění. 
Odborníci mi ří-
kali, že nepůjdou 
zachránit. Já jsem 
ale našel skutečné-
ho odborníka v Os-
trově u Macochy. 
Zdeněk Musil zva-
ný Maršál klenby 
zrekonstruoval tak, 
že když se na ně 
dívám, jsem dojatý 
z krásného díla.

Došlo i ke kompletní výměně 
střechy…

Na to jsem si dal termín do 
zimy, povedlo se. Teď se již může 
pracovat uvnitř. Hotová je pří-
stavba, kde je v přízemí kuchyň, 
v prvním patře zázemí pro „ne-
beský“ sál a ve druhém podlaží 
nádherný apartmán, kterému opět 
sám pro sebe říkám Orlí hnízdo. 
Vnímám, že plánovaný termín 
dokončení na přelomu května 
a června je velmi reálný. Jsem 
rád, že ustaly dotazy a připomín-
ky o prodeji objektu. Rád každé-
ho pozvu a ukážu mu, co všechno 
jsme tam museli udělat.

Co tedy bude uvnitř?
Právě jsme s týmem spolupra-

covníků a spoluautorů vybrali 
třeba podlahu do salonku pro 
svatby či křtiny apod. Takzvaný 
bělený dub, moc se mi to líbí. V 
přízemí bude pivnice, která bude 
díky zmíněným klenbám velmi 

atraktivní. Ve sklepení připraví-
me takové to peklo, jak se lido-
vě říká, pro kamarády na pařby. 
Pokoje budou mít každý jinou 
podobu podle toho, co mám rád. 
Squashovou, bowlingovou, ša-
chovou, cyklistickou, další bude 
třeba připomínat historii Morav-
ského krasu. Mám také v plánu 
instalovat na podestu schodiště 
známou sochu Turka, historické-
ho šachového automatu barona 
Kempelena, kterou mnozí mohou 

znát i z fi lmu. Výrobu bych chtěl 
zadat do sléváren ČKD a druhou 
do novoborských skláren. Lepší 
tam dám, budou-li se mi líbit obě, 
což se asi stane, najdu pro ně ur-
čitě místo.

Inves  ce značné. Znamená to, 
že ze Sýpky bude luxusní hotel 
pro ty, řekněme, bohatší?

To učitě ne. Mne živí stavební 
fi rma, kterou mám dvacet let. Přál 
bych si budovu Sýpky, která bude 

krásná, nádherná a bude plná lidí, 
ne prázdná. Bude mne těšit. Celý 
areál bude nekuřácký, to mi také 
dělá radost. 

Získal jste na obnovu Sýpky 
fi nanční prostředky z dotačních 
zdrojů?

Ne, nezískal. Dotace – to by 
bylo téma na celý nový článek. 
Tedy jenom v krátkosti. Jsem pře-
svědčený, že způsob udělování 
a využívání dotací, zvláště evrop-

ských, přispěl významnou měrou 
k současnému hospodářskému 
marasmu. Myslím, že z koruny 
vložené do evropských dotací se 
efektivně vrátí stěží dvacetník. 
Dotace je pro mě jedno z nejne-
slušnějších slov, co znám. 

Vím, že si současně plníte i je-
den další sen…

Ano. Vychází mi pětisetstrán-
ková kniha, kterou jsem psal dva 
roky. Ilustrovali ji přední čeští 
umělci. Nedávno jsem si položil 
otázku, kdybych se narodil zno-
vu, zda bych svůj život chtěl žít 
jinak. Uvědomil jsem si, že ani 
ne. A právě za to bych chtěl všem 
svým andělům odtud i odjinud 
poděkovat. Proto název knihy. 
Poděkování andělům. 

Předpokládám, že už existuje 
nás  n scénáře slavnostního ote-
vření Sýpky…

Je to sice daleko, ale vizi už 
samozřejmě mám. Slíbil mi vel-
mistr Sergej Movsesjan, jeden 
z nejlepších šachistů světa, že 
na otevření každopádně přijede. 
Sehrál by simultánku s hráči li-
poveckého áčka, jeho přítelkyně 
další s výběrem okresu Blansko. 
Termín nechci uspěchat, ale mys-
lím, že to bude podle plánu, jak 
jsem již před chvílí řekl.

Poslední otázka. Kolik jste do 
rekonstrukce investoval?

Měl jsem svůj odhad, který se 
naplňuje. Přátelům to v osobním 
rozhovoru řeknu, do novin se mi 
to ale podle mého smýšlení ne-
zdá. Necítím tu potřebu.

Rekonstrukce Sýpky. Foto Bohumil HlaváčekRekonstrukce Sýpky. Foto Bohumil Hlaváček

Při havárii zemřel mladý řidič

návratu do civilu jsem se ke své-
mu koníčku z dětských let vrátil. 

Co vás na myslivos   lákalo?
Věnoval jsem se především ky-

nologii. Při jedné zkoušce jsem se 
dostal do úzkých a tehdy jsem se 
s kamarádem domluvil, že se ky-
nologii budu věnovat naplno. Vy-
drželo mi to padesát let. Měli jsme 
také chovnou stanici krátkosrstých 
německých ohařů na Chrlických 
lukách. Snažil jsem se vždy kaž-
dého psa dovést až k vrcholovým 
zkouškám, všichni měli všestran-
né zkoušky a dva dokonce vyšší 
ocenění. Byla to záliba, které se 
věnovala celá naše rodina. Zažili 
jsme mnoho zajímavých příhod.

Co vás vedlo k tomu, že jste se 
pus  l do psaní?

Přispíval jsem nejdříve do od-
borných časopisů. Byly to větši-
nou články o výcviku psů. Pak 
jsem dostal nabídku k napsání prv-
ní knížky. Jednalo se o Myslivecké 
povídky, následovalo Vyprávění 
starého dubu. Třetí kniha nesla 
název Ohař Bojar vypráví. To byl 
náš pejsek, kterého měla ráda celá 
naše rodina, chodil jsem s ním i na 
přednášky Univerzity třetího věku. 
Dnes jsem členem svazu spisova-
telů myslivecké beletrie. 

Vaše poslední kniha nese název 
Vlčice. Co bylo hlavní inspirací?

Je napsána na památku mého po-
sledního čtyřnohého přítele. Je to 
vlastně můj první román a pracoval 
jsem na něm téměř pět let. Jeho 
děj je zasazen do okolí dnešního 
Brna, do doby kamenné. Prostudo-

val jsem řadu publikací, aby reálie 
byly co nejvěrohodnější. Radil mi 
také archeolog Petr Kos, za kterým 
jsem chodil i na vykopávky.

Po vašem boku stále stojí vaše 
žena Ludmila...

Moje žena je první čtenářkou, je 
i mojí sekretářkou. Má také mys-
livecké zkoušky, ale nikdy by nic 
nezastřelila. Pomáhá, kde se dá, 
i krmelce chodívala čistit. Také 
děti mají vztah k přírodě. Starší 
dcera má zemědělskou školu a její 
manžel je zemědělský inženýr. 
V manželčině rodině byla řada 
myslivců. U nás tomu tak nebylo, 
ale můj pradědeček byl velký pyt-
lák, tak nevím, jestli se to počítá. 
A ještě nesmím zapomenout, že 
knihu Vlčice ilustrovala má vnuč-
ka Daniela Thomasová.

Milá povinnost. Autor Vlas  mil Slavíček na kř  nském zámku prvním zá-
jemcem o knihu napsal i věnování.  Foto Marta Antonínová

Dětské hřiště na Palavě 
prochází rekonstrukcí

Blansko - V listopadu bude zrekonstruováno dětské hřiště v blanen-
ské rekreační oblasti Palava. 

„Cílem úpravy dětského hřiště je odstranění některých stávajících 
herních prvků, které jsou ve špatném technickém stavu a instalace no-
vých, které hřiště zmodernizují a obohatí jeho herní program,“ řekl 
Marek Štefan z odboru investic. V prostoru stávajícího amfi teátru na 
severu řešeného území bude odstraněno ohniště a budou tam nově 
umístěny tři fi tness prvky. „Ty budou moci využívat i dospělí,“ pro-
zradil. Odstraněna bude betonová lezecká stěna, která bude nahrazena 
kreslící tabulí, lezecká sestava u multifunkční prolézačky, sestava ko-
vových prolézaček, torzo vahadlové houpačky a zbytková zpevněná 
plocha, kde dříve bývalo pružinové čtyřhoupadlo. 

„Nově jsou navrhovány herní prvky pro děti ve věku do patnácti 
let. Umístěny zde budou balanční prvky, lanové prolézačky, houpačka, 
modulární lezecká stěna a multifunkční sestava ve tvaru pirátské lodě,“ 
upřesnil Štefan. Ze stávajícího mobiliáře budou zachovány lavičky, od-
padkové koše budou odstraněny a nahrazeny novým typem. (bh)

Černá Hora - Zámeček v Černé 
Hoře patří v těchto dnech výstavě 
obrazů malířky Jarmily Lorencové. 
Brněnská autorka, která žila něko-
lik let na Novém Zélandě a vystu-
dovala tam Academy of Fine Arts, 
představuje převážně krajiny in-
spirované jižní Moravou a několik 
kreseb z pobytu v zahraničí. 

Jarmila Lorencová se věnuje pře-
devším krajinářské tématice tech-
nikou oleje a akvarelu. Typickým 
znakem jejich obrazů je popředí 
tvořené detailem vegetace a dy-
namické zkratkové pojetí krajin. 
„Na výstavě představuji věci, které 
jsem vstřebala, když jsem vyrůstala 
na jižní Moravě. Míst bylo hodně, 
protože můj otec byl překládán ze 

V Černé Hoře vystavuje Jarmila Lorencová
školy na školu a já cestovala s ním. 
Postupně jsem pochopila, jaká je to 
nádhera, když se projdete českou 
krajinou a můžete zachytit určitý 
okamžik nebo věc, která vás za-
ujme,“ řekla autorka.

Podle jejího spolužáka, profeso-
ra Jana Beneše, je Lorencová ma-
lířkou snů a skutečnosti. „Oživuje 
svým viděním světa naši vnitřní 
paměť, v níž je trvale vepsáno 
umělecké cítění, založené na emo-
cích. Při pohledu na Jarmiliny ob-
razy s údivem vnímám prostor za-
chycený v rozhlehlé jihomoravské 
krajině. Třebaže tu o dramatické 
situace není nouze, je to prostor 
plný ticha, obdivu a lidské poko-
ry,“ uvedl.  (hrr) Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Lipovecký Vápeníček pořádá
tradiční vánoční výstavu

Lipovec - Tradiční vánoční prodejní výstavu připravilo i letos ob-
čanské sdružení Vápeníček. Uskuteční se ve dnech 25. až 27. listopa-
du v prostorách místní sokolovny od 10 do 18 hodin, v neděli do 17 
hodin.

V nabídce jsou vánoční ozdoby, keramika, dárkové předměty, vánoč-
ní vazby, adventní věnce, svícny, vizovické pečivo, mýdla, svíčky, vá-
noční doplňky, včelařské výrobky, slaměné ozdoby, perníčky, betlémy, 
dekorativní předměty, nabídka čajů aj. Během výstavy budou někteří 
vystavovatelé předvádět výrobu nabízeného zboží.  (ama)

Jedovnice, Lažánky - Tragicky 
skončila v pátek 4. listopadu havá-
rie osobního vozidla mezi Jedovni-
cemi a Lažánkami. Osmnáctiletý 
mladík jedoucí od Jedovnic nezvlá-
dl zřejmě vlivem nepřiměřené rych-
losti levotočivou zatáčku a narazil 
do stromu. Při nehodě utrpěl nato-
lik vážná zranění, že jim na místě 
podlehl. V autě navíc zůstala těžce 
zraněná čtrnáctiletá spolujezdkyně 

a těžce zraněný osmnáctiletý mla-
dík. Další, patnáctiletá dívka utrpě-
la středně těžké zranění. 

„Vzhledem k většímu počtu 
zraněných na místě zasahovaly 
čtyři týmy zdravotníků. Zranění 
mladého muže byla neslučitelná se 
životem. Další tři zraněné jsme po 
ošetření na místě transportovali do 
brněnských nemocnic se středně 
těžkými až těžkými poraněními. 

Závažná zranění utrpěl mladý muž, 
kterého musel zasahující tým uvést 
do umělého spánku a zajistit mu 
dýchání pomocí umělé plicní ven-
tilace. Po ošetření byl transporto-
ván do FN Brno. Dvě zraněné ženy 
utrpěly středně těžká zranění a byly 
transportovány do fakultní dětské 
nemocnice,“ popsala mluvčí jiho-
moravských zdravotních záchraná-
řů Barbora Zuchová.  (hrr)

Představí
Českou bibli

Boskovice - Boskovické muze-
um představí Českou bibli a Jiřího 
Melantricha. Stejnojmenná výstava 
začne vernisáží ve čtvrtek 24. listo-
padu v 16 hodin. Expozice se bude 
věnovat historii překladů bible do 
češtiny a nakladatelské činnosti Ji-
řího Melantricha. Mimo jiné budou 
představeny bible a Melantrichovy 
tisky ze sbírky muzea.  (hrr)



Moderní les 
s tradicí

Školní lesní podnik
je lesnickým parkem

V dubnu letošního roku byl Školní lesní podnik Masarykův les 
Křtiny slavnostně prohlášen Lesnickým parkem. 

Cílem nového typu chráněného území je i do budoucna uchovat 
cenná území pro přírodu i pro lidi, a to při permanentní diskusi 
a v součinnosti s místními obyvateli. Status lesnického parku přitom 
zaručuje další úspěšný rozvoj oblasti a zajištění zájmů veřejnosti. 
Předpokládá udržitelné obhospodařování lesních porostů a přilehlé 
zemědělské krajiny na základě optimálních postupů, výkonu práva 
myslivosti i rozšíření únosného turismu se zcela volným přístupem 
do přírody. Velký důraz je kladen na vědecký výzkum, aplikaci jeho 
výsledků v praxi, vzdělávání a výchovu nejen mládeže, ale i široké 
veřejnosti a také mezinárodní spolupráci. To vše bez nároku příspěv-
ků ze státního rozpočtu.

Novým demonstračním objektem, napojeným na evropské mode-
lové lesy, které tyto iniciativy zastřešují, se letos stal i Školní lesní 
podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Unikátní 
postavení tohoto podniku, který je součástí univerzity již bezmála 90 
let, je dáno nejen přírodními podmínkami území, ale i dlouhodobým, 
kontinuálním a vysoce odborným lesnickým obhospodařováním, 
a také přítomností významných chráněných území.

Konference, odborné seminá-
ře, ale i koncerty, výstavy a dal-
ší kulturní akce se dnes konají 
ve křtinském zámku školního 
lesního podniku, který se tak 
stal společenským a vzděláva-
cím centrem. Zrekonstruovaná 
budova s novou fasádou upoutá 
snad každého návštěvníka.

První dochované zmínky 
o Křtinách jsou z roku 1237. Zá-
mek, bývalá rezidence premon-
strátů z brněnských Zábrdovic, 
je zapsán ve Státním seznamu 
kulturních památek společně se 
zdejším kostelem Jména Pan-
ny Marie. Celý komplex je spjat 

s českým stavitelem a architek-
tem italského původu Janem 
Blažejem Santinim – Aichlem 
(1677 – 1723). 

Křtinský klášter prožil svoji 
největší slávu ve druhé polovi-
ně osmnáctého století, brzy byl 
ale císařem Josefem II. zrušen 
a klášter byl na prodej. V roce 
1894 získává zámek Jan II. 
z Liechtensteinu. Statky včetně 
zámku v roce 1923 převzala Vy-
soká škola zemědělská v Brně. 
Od padesátých let minulého 
století byl objekt používán při 
praktické výuce na školním 
statku. 

Zámek je společenským a vzdělávacím centrem
Po roce 1994 zámek prochá-

zí rozsáhlou opravou. Nejprve 
jsou sanovány krovy a obnovena 
střešní krytina, následuje rekon-
strukce jižního křídla, kde vzni-
ká moderně vybavený audiovi-
zuální výukový sál a reprezen-
tativní prostory pro společenské 
akce. Následuje generální opra-
va a přestavba hlavní budovy. 
Před třemi lety byla dokončena 
i rekonstrukce severního křídla. 
Vznikly ubytovací prostory, nová 
kuchyně s restaurací a víceúče-
lové místnosti.

Zámek neslouží jen akcím po-
řádaným Mendelovou univer-
zitou, ale i široké veřejnosti. Je 
k dispozici všem zájemcům při 
pořádání vzdělávacích, spole-
čenských i kulturních akcí včet-
ně oslav všeho druhu. Prostory 
zámku nabízejí několik typů 
jednacích místností a salonků. 
Disponuje také vlastní moderní 
ubytovací kapacitou pro padesát 
osob a restaurací. 

Předvánoční koncert
Prostory Křtinského zámku se 

rozezvučí vánočními písněmi z 
celého světa při koncertě, který 
je připraven na úterý 13. pro-

since. Od 18.30 hodin vystoupí 
mužské vokální kvarteto Q vox 
složené z absolventů brněnské 
JAMU a pražské AMU.

Před více 
než deva-
desáti lety 
v z n i k l a 
v Brně Vy-
soká škola 
zemědělská. 
Jedním ze 
dvou studijních oborů byl Obor 
lesnický, pro který se záhy pro-
jevila nutnost zajistit praktickou 
výuku v terénu, což vyústilo 
v založení školního statku. Jaké 
jsou dnes jeho cíle a poslání, na 
to jsme se zeptali ředitele ŠLP 
Křtiny Jaroslava Martínka.

Základem Školního lesního 
podniku Mendelovy univerzi-
ty, jak už z názvu vyplývá, jsou 
především lesní pozemky. Mů-
žete nám představit oblast, na 
nichž ŠLP hospodaří?

Lesní pozemky MENDELU 
mají rozlohu větší než deset ti-
síc hektarů. Vytvářejí souvislý 
komplex bezprostředně nava-
zující na severní okraj morav-
ské metropole Brna, sahající až 
k městu Blansku. Lesy se nachá-
zejí v nadmořské výšce 210 až 
575 m a vyznačují se značnou 
pestrostí přírodních podmínek, 
která předurčila zřízení výu-
kového pracoviště univerzity. 
V našich lesích převládají smí-
šené porosty. Nejvíce je u nás 

listnatých dřevin. Ty tvoří více 
než polovinu, doplňují je jehlič-
naté porosty.

Terén, na němž ŠLP hospo-
daří, je velmi členitý. Najdete 
u nás výrazná hluboká údolí 
a žleby, zvláště kolem řeky Svita-
vy a Křtinského potoka. Třetina 
podniku se nachází v Chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras. 
Více než třetina lesních porostů 
je zařazena do programu NATU-
RA 2000.

Školní lesní podnik má svá 
speci ika v běžném provozu, 
ale i s ohledem na své poslání. 
Jaké odborné či vědecké aktivi-
ty v lese probíhají? 

V rámci ŠLP je dlouhodobě 
řešena řada výzkumných úkolů 
a naplňována je široká pedago-
gická spolupráce. Jsme zapojeni 
i do mezinárodních programů, 
a to v rámci Evropské unie, Rus-
ka, Číny, Latinské Ameriky a po-
dobně. Pro tento účel využíváme 
lesnické a dřevařské demon-
strační objekty. 

Například pro lesnický a kraji-
nářský studijní program lesnic-
ké a dřevařské fakulty existují 
výzkumné plochy v bukových, 
smrkových, jedlových a smíše-
ných porostech. Dále proveni-
enční plochy modřínu opadavé-
ho, smrku ztepilého, jedle bě-

Školní lesní podnik Masary-
kův les Křtiny (ŠLP) je organi-
zační součástí Mendelovy uni-
verzity v Brně. Toto účelové 
zařízením slouží především 
studentům její Lesnické a dře-
vařské fakulty. Od svého zalo-
žení v roce 1923 ŠLP naplňuje 
tři základní poslání. 

V první řadě poskytuje 
v rámci pedagogické a vědec-
ké činnosti praktické zázemí 
posluchačům studijních pro-
gramů lesnictví, krajinářství 
i dřevařství a vytváří pod-
mínky vysokoškolským učite-
lům k řešení pedagogických, 
výzkumných a ověřovacích 
úkolů. 

Zabezpečuje řádné obhos-
podařování univerzitního ma-
jetku, a to s prestiží patřit mezi 
vedoucí subjekty resortu. 

V neposlední řadě slouží 
široké veřejnosti, přičemž vy-
užívá svého nadstandardního 
rekreačního vybavení a pří-
rodního bohatství. 

Součástí školního lesního 
podniku je i Lesní škola Jezír-
ko, kulturní a společenská čin-
nost je soustředěna na zámku 
Křtiny.

Školní lesní podnik šíří dobré 
jméno českých lesních hospodářů

lokoré a borovice pokroucené, 
také tři genové základny (buk, 
dub a jedle), nebo třeba semen-
né sady modřínu opadavého, bo-
rovice lesní, topolu osika a jilmu 
horského. 

K práci a studiu mohou sa-
mozřejmě naši i externí studen-
ti i odborníci využívat dosud 
získané a publikované údaje 
a výsledky. Velkou péči věnuje-
me modernizaci stávajících, ale 
hlavně budování nových výuko-
vých zařízení dřevařské výroby 
pro posluchače studijního pro-
gramu dřevařství. 

Náš školní lesní podnik je cílem 
četných domácích i zahraničních 
exkurzí, místem praxí a stáží stu-
dentů, praktických lesníků i dal-

ších návštěvníků. Oceňují naše 
metody obhospodařování les-
ních porostů, estetickou úpravu 
lesů, vyhledávají demonstrační 
objekty, studují moderní výrobu 
a mají k dispozici širokou data-
bázi výsledků našich výzkumů. 
Na základě plnění požadovaných 
norem je ŠLP držitelem certi iká-
tů ESC a PEFC.

Ale ŠLP představuje i další 
aktivity...

Hospodaříme na polesích 
Vranov u Brna, Habrůvka a Bí-
lovice nad Svitavou. Tam se naši 
pracovníci zaměřují na veškeré 
pěstební a těžební práce, včetně 
ochrany lesa a myslivosti.

Například na pile v Olomuča-

nech, která je vybavena dvěma 
pásovými pilami, katrem, třemi 
sušárnami řeziva, pařící komorou 
a sortimentační linkou Baljer-
Zembrod, se zpracovává vlastní 
vytěžené dříví, včetně násled-
ného prodeje. K našim zásadám 
patří zpracování vlastní suroviny 
a vkládání maximální přidané 
hodnoty do inálního výrobku.

Pro podnik i pro cizí zákazní-
ky jsou v Adamově k dispozici 
opravárenské dílny s širokou na-
bídkou služeb, dále zabezpeču-
jeme dopravu a vagónování dříví 
i prodej štípaného paliva. 

Na výzkumné stanici ve Křti-
nách vyvíjíme a produkujeme 
lesní techniku jako navijáky, rý-
hové sázecí stroje, školkařské 
stroje, zraňovače půdy a přede-
vším čtyři modely lesních lano-
vek LARIX. 

V neposlední řadě musím 
zmínit středisko výroby sazenic 
lesních a melioračních dřevin 
a naše arboreta, kde lze získat 
vhodný sadební materiál pro za-
lesňování i ozeleňování. 

Existují ve světě při univerzi-
tách taková zařízení obdobné-
ho typu?

U nás najdete podobnou insti-
tuci při pražské České zeměděl-
ské univerzitě, její školní lesní 
podnik má sídlo v Kostelci nad 

Černými lesy. Dále jsou tako-
vá zařízení ještě na Slovensku 
a v Polsku. Jinde ne, proto je ŠLP 
Masarykův les ve Křtinách hojně 
navštěvován zahraničními stu-
denty i lesnickými experty, je 
cílem řady laických i odborných 
exkurzí a šíří tak věhlas českého 
lesnictví po celém světě. 

Školní lesní podnik Masarykův 
les Křtiny neslouží jen studentům 
brněnské Mendelovy univerzi-
ty. Pro obyvatele Brna, Blanska, 
Adamova a okolních obcí je pře-
devším vyhledávaným rekreač-
ním a odpočinkovým místem. 

„Dá se říci, že naše lesy mají 
i estetickou a výchovnou funkci. 
Proto se o přírodní krásy této 
oblasti dlouhodobě cílevědomě 
staráme. Na vyvýšeninách udr-
žujeme nádherné výhledy do 
okolí. V komplexu souvislých lesů 
upravujeme lesní palouky, kolem 
nichž pro zpestření vysazujeme 
například cizokrajné dřeviny. Už 
tradičně podchycujeme lesní pra-
meny a budujeme lesní studánky,“ 
říká zástupce ředitele ŠLP Pavel 
Mauer. Na tato krásná místa pěší 
turisty i cyklisty přivádí hustá síť 

lesních cest, cyklostezek a turis-
tických značených tras.

Častým cílem turistů je Les-
nický Slavín. Tvoří ho unikátní 
soubor více než sedmdesáti po-
mníků a pamětních desek. „Byl 
založen v roce 1929 u příležitosti 
oslav 10. jubilea trvání tehdy Vy-
soké školy zemědělské v Brně,“ 
připomíná Pavel Mauer. „Na po-
čátku to bylo prvních čtyřicet 
pamětních desek, které předsta-
vují nadčasový dar rekreující se 
veřejnosti, ale současně tak byl 
udělán i významný krok k usměr-
nění pěších návštěvníků lesa,“ 
dodává. Studánky plné zurčící 
pramenité vody, pamětní desky 
na malebných místech a větší či 
méně majestátní pomníky jsou 
věnované vynikajícím českým 
i zahraničním lesníkům a uměl-

cům, význačným učitelům lesnic-
kých věd, také zvěři a stromům 
samotným. Školní lesní podnik 
dodnes v tomto započatém díle 
pokračuje. Vznikají nová místa 
k zastavení u pomníčků význam-
ných osobností, nezapomíná však 
ani na údržbu těch stávajících.

Každému, kdo chce poznat Les-
nický Slavín, dobře poslouží kni-
ha Památníky Adamovských lesů 
a mapa Lesnický Slavín, vydané 
školním podnikem. Na mapě si 
turista může vytyčit trasu, v kni-
ze ji nastudovat, získat informa-
ce, a pak již jen vyrazit. Cesty za 
takovými cíli představují často 
docela slušný sportovní výkon. 
Dojde například ke studánce Pod 
Hradem s nápisem z indických 
moudrostí Zvíře budiž Ti bratrem 
a rostlina sestrou. Nebo třeba ke 

studánkám Tetřeví, Srnčí či Slučí. 
Vyhledávaným nejen o prvním 
květnovém dni je památník Karla 
Hynka Máchy s úryvkem z jeho 
velké básně Máj. Právě od něj je 
nádherný výhled na okolní lesy 
připomínající vlnící se zelené 
moře. Památník profesora Haši 
nese citát Jsi v lese, jsi v chrámu, 
studánka Leoše Janáčka překvapí 
notovým úryvkem z opery Příbě-
hy lišky Bystroušky. 

„Zakladatelé slavína, profe-
soři Rudolf Haša, Josef Konšel 
a Josef Opletal, však nemohli ve 
20. a 30. letech minulého století 
zcela předpokládat budoucí vý-
voj rekreačního využití lesů, tedy 
především boom cykloturistiky, 
který nastal po roce 1990, další 
náš problém je spjat s rozvojem 
hipoturistiky a v současnosti na-

příklad nepovoleným vjezdem 
terénních motocyklů a čtyřkolek 
do lesů,“ upozornil Pavel Mauer.

Lesy ŠLP neslouží jen studentům Mendelovy univerzity

Po-Pá 7.00 - 15.00



Lázně nabízejí lidem relaxaci i zábavuLázně nabízejí lidem relaxaci i zábavu

úterý 15. listopadu 2011 INZERCE7

Masarykovo nám. 27, Boskovice, tel.: 516 454 319

 Lyže ATOMIC, FISCHER, ELÁN, SPORTEN
 Vázání MARKER, TYROLIA
 Lyž. boty ALPINA, DALBELLO
 Provádíme montáž a seřízení vázání na digitálním přístroji
 Kompletní běžkařská výbava ALPINA, ROTTEFELLA, FISCHER
 Zimní bundy HI-TEC, TRIMM
 Brusle, hokejová výbava BAUER, BOTAS, OPUS
 Broušení bruslí

Vánoce se SPINNINGEM
 ve dnech 17.–20. listopadu je pro každý den připraveno 

40 volných vstupenek na  hodinu SPINNINGU při zakoupení 
vstupu na bazén v Městských lázních Boskovice

 SPINNING je vhodný pro ty, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit 
svoji kondici jednoduše a zábavně

 stačí zavolat na tel. čísla dle rozvrhu na str. 16 Zrcadla 
a rezervovat si hodinu

 přijďte si vyzkoušet SPINNING do Městských lázní v Boskovicích

Kpt. Jaroše 17, BoskoviceR
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... O KROK PŘED KONKURENCÍ!!!!

D-PRODUCTION s.r.o.

 774 55 11 99 

•REKLAMA
 •GRAFIKA•TISK

•PRONÁJEM

Nabízené služby:
masáže

 vstupní diagnostika stavu pohybového aparátu
 analýza složení těla – tuk, svalová hmota, kostní hmota, voda, 
bazální metabolismus,…

 nově vyšetření oběhového aparátu metodou tzv. pletysmografie
 analýza stravovacích návyků klienta
 posouzení aktuální zdatnosti
 cvičební program respektující stav a možnosti klienta
 stravovací doporučení
 osobní vedení lekcí
 individuální přístup
 zaměření na cvičení obézních, seniorů, žen, dětí…

Jste nespokojeni se svou postavou? Bolí vás 
záda? Nejste v kondici? Pobolívají vás klouby?

POHYB JE LÉK. 
Vhodné cvičení může být řešením vašich potíží.

MARTIN HENEK, DiS
Fyzioterapeut a fitness konzultant.

Poradce v oblasti správného cvičení a zdravého životního stylu.

Tel.: 604 414 087, www.martinhenek.cz
E-mail: trenerstvi.martinhenek@seznam.cz

Partneři Služeb Boskovice a vánoční losovací soutěže

Penzion – ubytovna SB, Dukelská 704, Boskovice.
Kvalitní ubytování za nízkou cenu. Tel. 724 696 145 

Více na www.sluzbyboskovice.cz

Přijďte si na Vánoce pro TV do lázní v Boskovicích
Vánoční soutěž v lázních

se už stává tradicí
Jako každoročně pořádají Služby Boskovice ve spoluprá-

ci s hlavním partnerem společností ELEKTRO MiRa Bos-

kovice vánoční losovací soutěž v lázních. Dalšími partnery 

jsou: agentura D–PRODUCTION Boskovice, myWellness 

STYLE Boskovice, SPORT–KOLA–SERVIS Petrů Boskovice 

a Řeznictví–uzenářství Jiří Paděra Boskovice. Slosovány 

budou vstupenky v hodnotě nad 150 Kč, opatřené jmé-

nem, příjmením a telefonem a vložené do osudí v lázních. 

Těsně před štědrým dnem obdrží vylosovaní výher-
ci tyto ceny:

1. LCD televizor – ELEKTRO MiRa Boskovice

2. Mobilní telefon – D-PRODUCTION

3. Permanentka do lázní za 1000 Kč – Služby Boskovice

4. Léčivé Aloe v hodnotě 810 Kč – myWellness STYLE

5. Poukaz na odběr zboží v hodnotě 500 Kč – SPORT-KOLA-      
     SERVIS Petrů

6. Mražená husa – Řeznictví – uzenářství Jiří Paděra

7. Balení multivitamínů za 620 Kč – myWellness STYLE

8. Dušená šunka – Řeznictví – uzenářství Jiří Paděra

9. Poukaz na služby v hodnotě 500 Kč – myWellness STYLE

10. Sportovní taška – Služby Boskovice

Městské lázně v Boskovicích jsou v současné podobě v provozu 
od září roku 2005. Návštěvníci mají k dispozici 25metrový plavecký 
bazén. Rekreační bazén je vybaven 
vířivkami, chrliči vody, divokou vo-
dou a perličkovou lázní. Návštěvníci 
mohou využít také parní komoru, 
k dispozici je rov- něž 60 metrový 
tobogán. Relaxovat mohou ve vířivé 
vaně (pro 7 osob), inské sauně (pro 
4 osoby) nebo infrasauně (pro 3 osoby). Městské lázně jsou veřejnosti 
k dispozici sedm dnů v týdnu. Můžete využít i služeb maséra či si zajez-
dit na hodinách spinningu. Více na www.sluzbyboskovice.cz.
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AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Vůně podzimu, povídání o kosme  ce. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Odlévání svíček. 
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: 1. prodloužená tanečních kurzů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rodina je základ státu.
Boskovice v 17 hod. Vyměřený čas.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Muž bez minulos  .
Jedovnice v 19 hod. Jana Eyrová.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 17 hod.: Koncert tanečního orchestru ZUŠ 
Blansko. 

středa 16. listopadu středa 16. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Policie ČR (Bezručova ulice) v 17 hod.: Kdo je vidět, vyhrává, bez-
pečnostní akce pro veřejnost. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Večer poezie na volné noze. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Kanada a Aljašky, přednáška Karla Kocůrka. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Úspěch v New Yorku, beseda s Josefem 
Nečasem o úspěšném vystoupení na Světových hrách policistů a hasičů. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Hrajeme si.
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Taneční odpoledne pro seniory.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Tvoření s keramičkou, točení na kruhu. 
Letovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Pohár maxiautodráhy.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Cestujeme po Indii s Evou 
Hejlovou. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Logopedie v Rájci aneb Uvítáme po-
radnu v místě bydliště?, beseda. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rodina je základ státu.
Boskovice v 19.30 hod. Lollipop Monster.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Sváteční disko. 
Boro  n - Kulturní dům ve 21 hod.: Sametová pařba, hraje Krounex.

čtvrtek 17. listopadučtvrtek 17. listopadu
AKCEAKCE

Blansko - ZŠ Salmova v 9 hod.: Den otevřených dveří. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice ve 13, 15 a 17 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Doubravice v 18 hod. In  mní past.

pátek 18. listopadu pátek 18. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, povídání s Jitkou Po-
kornou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Francouzská opera, přednáška Miloše Štědroně. 
Černá Hora - Obecní úřad v 18 hod.: Netradiční předadventní trh. 
Lažany - Kulturní dům v 19 hod.: Posezení u vínka s cimbálovou muzikou 
Javorník. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Výroba adventních věnců.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice ve 13, 15 a 17 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Velké Opatovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň v 19.30 hod.: Operní a koncertní zpěv, účinkují 
Jakub Pus  na - baryton, Richard Pohl - klavírní doprovod.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Jazz club, hudební večer, hraje Tony 
Lauer a jeho Sextet. 
Blansko - Hotel Dukla ve 21 hod.: Videodiskotéka. 

sobota 19. listopadu sobota 19. listopadu 
AKCEAKCE

Karbaníci míří na Punkvu
Hráči taroků se setkají  v sobotu 19. listopadu na turnaji v blanenské restau-
raci Punkva. Prezence probíhá od 8.30 hod., začátek hry je od 10 hod. Po 
sehrání čtyř soutěžních kol budou vyhodnoceni nejen nejlepší hráči turnaje, 
ale i celé čtyřdílné série.  (bh)

Olešnice - Velká tělocvična ve 13.30 hod.: Energie v pohybu, sportovní odpo-
ledne v Olešnici. Ve 14 hod. Cardio dance + overball, v 15 hod. Body complete 
+ power core, v 16 hod. Woman zumba party + strech, v 17 hod. Tombola.

DIVADLODIVADLO
Vanovice - Kulturní dům v 18 hod.: Dívčí válka, divadelní představení v po-
dání ochotníků z Knínic. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice ve 13 a 15 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Philip Glass/Satya-
graha.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Radim Hladík a Blue Eff ect unplug-
ged, koncert. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Hubertův bál, hraje Mix Boskovice. 

neděle 20. listopadu neděle 20. listopadu 
AKCEAKCE

Bořitov - Orlovna ve 14 hod.: Tradiční podzimní střelby ze vzduchovek. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Jak se kro   princezna, divadelní 
představení pro dě  . 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Spy Kids 4: Stroj času 3D.
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 15 a 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 19.30 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Kostel sv. Jiří v 16 hod.: Koncert k svátku sv. Cecílie, vy-
stoupí žáci a učitelé ZUŠ Velké Opatovice. 

pondělí 21. listopadu pondělí 21. listopadu 
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 18 hod.: Makedonie, země hor, jezer a srdečných lidí, 
přednáška Petra Masaryka. 
Boskovice - Evangelický kostel v 17 hod.: Toleranční patent - jeho dopad na 
Boskovicku, beseda s Evou Melmukovou. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Výtvarná dílna, pletení 
vánočního stromku z papíru, výroba vánoční dekorace, pro dospělé a starší 
dě  .
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Logopedie v Rájci aneb Uvítáme porad-
nu v místě bydliště?, beseda. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dluh.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.

úterý 22. listopadu úterý 22. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Plstění z vlny, výtvarná dílna. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15 hod.: Tvoříme na jarmark. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 17.30 hod.: Kráska na rovníku, 
beseda o Indonésii. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Vitamíny, přednáška o vi-
tamínech a minerálních látkách v dětské stravě.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Pletení adventních věnců. 
Letovice - ZUŠ Letovice ve 14.30 hod.: Informační posezení na téma Co no-
vého v dopravě, pořádá Nové sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dluh.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.
Jedovnice v 19 hod. Zrození planety opic.
Šebetov v 19.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.

středa 23. listopadu středa 23. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Manifest litevských animovaných fi lmů. 
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Poklady z kuchyní našich babiček. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Tvoření s keramičkou, glazování. 
Letovice - Náměs   ve 13 hod.: Odjezd do Agrocentra Ohrada, možnost 
využi   krytého bazénu a dalších procedur, pořádá Městský klub důchodců 
Letovice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Anonym.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Jeskyně zapomenutých snů 3D.

čtvrtek 24. listopadučtvrtek 24. listopadu
AKCE AKCE 

Adamov - MKS Ptačina v 18.30 hod.: Malé předadventní zastavení s Jiřím 
Kaňou. 
Blansko - Nám. Republiky v 10 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Ostrov Korfu, přednáška manželů Habešo-
vých. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Knofl íkáda, zábavná soutěž.
Boskovice - Arboretum Šmelcovna ve 12 hod.: Dny vánočních dekorací 
a myrošmelu. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Anonym.
Boskovice v 17 hod. Bláznivá, zatracená láska.
Boskovice v 19.30 hod. Filmjukebox: Key Largo.
Doubravice v 18 hod. Viditelný svět.

KONCERTKONCERT
Boskovice - ZUŠ v 16.30 hod.: Koncert žáků ZUŠ Boskovice.
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Brass 6, vystoupení žesťového sexteta. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Česká Bible a Jiří Melantrich, 
vernisáž výstavy. 
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční prodejní výstava. 

pátek 25. listopadu pátek 25. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 15 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Blansko - Kino v 16 hod. a Dělnický dům v 18 hod.: Rajbas Outdoor Kotlík, 
cestovatelský fes  val. 
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Megbolondul, městská noční šifrovací hra. 

Blansko - Knihovna v 18 hod.: Peru 2011, promítání fotografi í, ochutnávka 
kávy, beseda. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Turnaj ve stolním fotbálku.
Boskovice - Arboretum Šmelcovna ve 12 hod.: Dny vánočních dekorací 
a myrošmelu. 
Černá Hora - Zámek v 10 hod.: Pletení adventních věnců na zámku, tradiční 
společná akce Centra Veselá beruška s Domovem seniorů.
Letovice - Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Tvorba vánočních dekorací a ad-
ventních věnců, přihlášky předem.
Lipovec - Sokolovna v 10 hod.: Vánoční výstava.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bláznivá, zatracená láska.
Šebetov v 19.30 hod. Kovbojové a vetřelci.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Super 8.

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 19 hod.: Graff ovo kvarteto, cyklus Hudba na Blanen-
ském zámku. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Katolický dům v 8 hod.: Vánoční výstava technické tvořivos   Zlaté 
české ručičky. 
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční prodejní výstava. 
Rájec-Jestřebí - Knihova v 18 hod.: Vánoční výstava Pěkné modré, vernisáž. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Úsobrno - Obecní sál ve 20 hod.: Poslední leč. 

sobota 26. listopadu sobota 26. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům ve 13 hod.: Rajbas Outdoor Kotlík 2011, cestova-
telský fes  val. 
Boskovice - Mateřské centrum ve 14.30 hod.: Tradiční adventní tvoření. 
Černá Hora - Náměs   před radnicí ve 13 hod.: Tradiční setkání u vánočního 
stromu. 
Kuničky - Před obchodem v 15.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Kunštát - Nám. Krále Jiřího v 10 hod.: Řemeslný jarmark, v 17 hod.: Rozsví-
cení vánočního stromu.
Lipovec - Sokolovna v 10 hod.: Vánoční výstava.
Lomnice - Sokolovna v 10 hod.: Řemeslný jarmark.
Valchov - Knihovna v 15 hod.: Předvánoční rukodělná dílna s ukázkami vý-
roby vánočních dekorací. 
Vanovice - Sál záložny v 17 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Velké Opatovice - Sokolovna v 8 hod.: Zamykání turis  ckých cest, turis  cký 
pochod. 
Velké Opatovice - Sál orlovny v 9 hod.: Turnaj v tarokách. 
Velké Opatovice - Městské kulturní centrum v 10 hod.: Prodejní vánoční vý-
stava, vazby s vánoční téma  kou, perníkové zboží, výrobky z medu, šperky, 
svíčky, keramika, knihy, koření a další, občerstvení, kulturní program.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Žraloci na s(o)uši.
Boskovice v 17 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Muži v naději.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Katolický dům v 8.30 hod.: Vánoční výstava technické tvořivos   
Zlaté české ručičky. 
Lysice - Knihovna v 9 hod.: Předvánoční prodejní výstava. 
Vilémovice - Obecní dům v 16 hod.: Jak se žije v Moravském krasu, vernisáž 
fotografi cké soutěže. 

neděle 27. listopadu neděle 27. listopadu 
AKCEAKCE

Mikulášská jízda parního vlaku
Chornický železniční klub pořádá v neděli 27. listopadu Mikulášskou jízdu 
zvláštního vlaku na trase Česká Třebová - Skalice nad Svitavou - Chorni-
ce - Česká Třebová. Historickou soupravu povede parní lokomo  va z roku 
1922. Zájemci se mohou těšit na železniční personál v dobových uniformách 
a Mikuláše s čertem. Zakoupit si budou moci pamětní razítka a upomínko-
vé předměty. Vlak bude stavět ve všech stanicích, z těch větších vybíráme 
Letovice v 9.30 hod., Skalice v 10.07 hod., Boskovice v 10.48 hod., Šebetov 
v 11.30 hod. a Velké Opatovice ve 13 hod.  (hrr)
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UŽ PŘÍŠTĚ
anketa o nejlepšího 

sportovce okresu 
Blansko za rok 2011

Na čele fotbalového krajského přeboru přezimuje Vracov, Ráječtí jsou u samého dna tabulky

Blansko se loučilo parádním výkonem a šes   góly
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po-
slední dvě kola krajského přeboru 
jsou za námi. Nebýt domácí výhry 
Blanska, bylo by to loučení smut-
né. Boskovice, Rájec i Ráječko to-
tiž dvakrát prohrály a v tabulce se 
propadly hodně dolů. Na Kolbence 
byla ale hráčská „závěrečná“ vese-
lá, i díky Sehnalově hattricku bylo 
co slavit – rozjeté Znojmo odjelo 
s výpraskem.

Kuglerovi svěřenci se pustili do 
zápasu zostra. Gól si ale mohli di-
váci zakřičet teprve v 38. minutě. 
Kanonýr Sehnal se prodral do váp-
na a propáli znojemského strážce 
svatyně. A do půle to bylo 2:0, 
když stejný hráč s výraznou tečí 
hostujícího obránce rozvlnil síť 
podruhé. Poločasový odpočinek 
Blansku prospěl a Doležel poslal 
svůj tým v 52. minutě již do tří-
brankového náskoku. Po chvíli byl 
faulován ve vápně a Bubeníček 
trestal z penalty. Bylo rozhodnu-
to. V 60. minutě završil hattrick 
Sehnal hlavou a pečetil s notnou 
dávkou štěstí střídající Pernica. 
„Zahráli jsme výborně a navíc se 
dařilo střelecky. Co víc si přát,“ 
zářil kouč Michal Kugler.

Boskovicím se již tak v Kuři-
mi nedařilo. Začaly sice velice 
slibně, když od 2. minuty vedly 
po Janíčkově brance. Po stan-
dardce však bylo záhy vyrovná-
no a snovou první půli Kuřimští 
korunovali dalšími třemi góly po 
sérii hrubek hostí. Po změně stran 
přišlo Starovo korigování výsled-
ku. „Je to pořád stejné, děláme 
moc chyb. Asi je nutné přes zimu 
trochu kádr posílit, je nás málo,“ 

přemítá prezident klubu Jiří Vor-
lický.

Situace v Rájci-Jestřebí je váž-
ná. Nejen kvůli postavení v tabul-
ce, tamtamy stále hlasitěji mluví 
o odchodu trenéra Jiřího Záleské-
ho. Ani v posledním utkání se jeho 
chlapcům nepodařilo bodovat. 
Poprvé inkasovali již v 10. minutě 
a přestože se po celý zápas snažili 
aspoň vyrovnat, v posledních mi-
nutách utkání přišla druhá branka 
v jejich síti.

Ráječko rozehrálo utkání ve 

Zbýšově nadějně, po Sehnalově 
gólu Olympia vedla už od 7. mi-
nuty. Vedení mohl zvýraznit ve 
28. minutě Tenora, netrefi l však 
prázdnou branku. Vyrovnání při-
šlo po standardní situaci v 51. mi-
nutě a domácí Presl se trefi l ještě 
podruhé pět minut před koncem. 

Další výsledky: Rajhrad – Rou-
sínov 0:0, Vracov – Kyjov 1:1, 
Moravský Krumlov – Ivančice 
1:1, Podivín – Bzenec 0:2. 

Hrálo se minulý víkend
Ani bod pro celky z našeho 

okresu v krajském přeboru. Čer-
ný víkend začalo Blansko, které 
inkasovalo jediný a rozhodující 
gól v utkání s Kyjovem v posled-
ní minutě. Rovněž v sobotu padly 
Boskovice, které doma nestačily 
na Znojmo. O den později prohrál 
doma Rájec s Ivančicemi a ráječ-
kovská Olympia vyšla naprázdno 
v Moravském Krumlově 

Blansko – Kyjov 0:1 (0:0). 
Branka: 90. Huška. Diváků: 150

Boskovice – Znojmo 1:4 
(0:3). Branky: 48. Preč - 17., 45. 

a 77. Procházka, 44. Kubošný. 
Diváků: 90.

Rájec-Jestřebí – Ivančice 0:2 
(0:0). Branky: Němec, Štork (PK). 
ČK: Vorel (Rájec). Diváků: 130.

Moravský Krumlov – Ráječ-
ko 3:1 (1:0). Branky: 43. a 90. 
Zelníček, 59. Procházka - 70. 
Kopecký. ČK: Badura (Ráječko). 
Diváků: 150.

Další výsledky: Novosedly – 
Bzenec 0:2 (0:2), Podivín – Rousí-
nov 1:3 (0:1), Vracov – Kuřim 1:1 
(1:1), Rajhrad – Zbýšov 1:4 (1:3).

  1.  Vracov  16  10  4  2  41:18  34
  2.  Znojmo  16  9  4  3  34:25  31
  3.  Bzenec  16  9  2  5  24:12  29
  4.  Rousínov  16  9  2  5  28:18  29
  5.  Blansko  16  7  7  2  31:19  28
  6.  Kyjov  16  8  3  5  25:15  27
  7.  Novosedly  16  8  3  5  19:19  27
  8.  M. Krumlov  16  7  4  5  20:19  25
  9.  Ráječko  16  6  2  8  16:19  20
  10.  Kuřim  16  5  4  7  29:30  19
  11.  Rajhrad  16  4  7  5  21:25  19
  12.  Boskovice  16  4  6  6  25:34  18
  13.  Ivančice  16  4  5  7  24:21  17
  14.  Podivín  16  3  3  10  25:41  12
  15.  Zbýšov  16  3  1  12  14:37  10
  16.  Rájec  16  2  3  11  11:35  9

FK APOS B   6
IE Z     0

Poločas: 2:0. Diváků: 140. Branky: 38., 44., a 60. Sehnal, 52. Doležel, 
56. Bubeníček z pen., 87. Pernica Blansko: Juran - Bubeníček, Kolář, 
Šplíchal, Šíp (68. Sedláček) - Hájek, Kugler, Zouhar (77. Martinec), Be-
neš - Doležel (69. Pernica), Sehnal.

FC K     4
FC B    2

Poločas: 4:1. Branky: 6. a 23. Pokorný, 38. Plšek, 39. Skoumal - 2. Janí-
ček, 62. Stara. Diváků: 150. Boskovice: Klimeš - Vykoukal (65. Horák 
M.), Martínek, Václavek, Müller (78. Šafařík) - Horák Jan (76. Blaha), Sta-
ra, Preč, Adamec - Janíček, Fojt L.

MKZ R -J   0
S  N    2

Poločas: 0:1. Branky: 11. Sýkora, 90. Kocman. Diváků: 100. Rájec: 
Klíma - Palkaninec, Keller, Macík, Hrůza (82. Kubásek) - Svoboda A. 
(78. Svoboda V.), Kovář, Sedlák, Straka - Macháček, Ostrý - Kubásek, 
Svoboda M.

B  Z    2
SK O  R   1

Poločas: 0:1. Branky: 51. a 85. Presl – 7. Sehnal J. Diváků: 120. Rá-
ječko: Rettegy – Kopecký, Maška, Bartoš, Neděla – Starý (80. Kučera), 
Tenora, Štrajt, Jarůšek – Sehnal J., Tajnai. 

Ha  rick. Mar  n Sehnal se blýskl v zápase se Znojmem třemi brankami. Foto Bohumil Hlaváček

Podzimní běhy. Dvěma tradičními závody pokračovala okresní běžec-
ká liga. Minulý týden byl v Běhu okolo Kře  nky nejúspěšnější Mar  n 
Kučera (č.2) před Danem Orálkem (č.80). V Běhu za jedovnickým kap-
rem získal tuto sobotu prvenství blanenský Jan Kohut.
 Foto Radim Hruška
Úspěch. Na turnaji hráčů do 19 let v kolové v rakouském Höchstu 
skončili hráči ze Svitávky Filip Zahálka a Marek Topolář druzí za vítěz-
ným Německem.  Foto Vladimír Zahálka
Závody. Podzimní kvalifi kace Jihomoravského kraje na Poháry České 
republiky nejmladšího žactva proběhla o minulém víkendu v blanen-
ském bazénu. Dařilo se domácím i boskovickému družstvu.
 Foto Věra Vencelová

Blanensko a Boskovicko - 
Hokejisté Boskovic se konečně 
probrali a hned dvakrát naplno 
bodovali. Blansko zdolalo Uher-
ský Brod, vedoucí Moravské Bu-
dějovice mu ale uštědřily řádný 
výprask.

HK Kroměříž– SK Minerva 
Boskovice 3:6 (0:1, 3:2, 0:3), Ve-
selý 3, Gabriška 2, Šedý. 

Minerva se ujala vedení už 
v 5. min. brankou Veselého po 
chybě domácí obrany. Ve 22. min. 
přidal stejný hráč druhý gól, o mi-
nutu později využil přesilovku Ga-
briška a zvýšil už na 0:3. Kroměříž 
se ale nevzdala a ještě do konce 
druhého dějství dokázala třemi 
brankami srovnat. Divoký zápas 
pokračovat i v závěrečné třetině. 

Ve 44. min. strhl znovu vedení na 
stranu Boskovic Gabriška, o dvě 
minuty později při nájezdu dva na 
jednoho zkompletoval Veselý svůj 
hattrick – 3:5. Na konečných 3:6 
upravil v 50. min. Šedý, který vy-
metl pavučiny v horním rohu brá-
ny bezmocného gólmana Vagnera. 

Dynamiters Blansko HK - 
Uherský Brod 4:2 (2:0, 1:0, 1:2), 
Berka, Bednář, Hrůza, Grmela.

Dynamiters začali výborně a již 
v 5. minutě vedli díky Berkovi 
a Bednářovi 2:0. Pak mírně pole-
vili a skóroval až Hrůza ve 33. mi-
nutě. Brod se odmítal smířit s pro-
hrou a poté, co se dostal do tlaku, 
snížil až na rozdíl jedné branky. 
Tři minuty před koncem rozhodl 
o výhře domácích Grmela. 

SK Minerva Boskovice - HCM 
Warrior Brno 4:3 (1:2, 1:1, 2:0), 
Šedý 2, Gabriška, Karlíček. 

Hosté se ujali vedení v 6. min., 
za chvíli vyrovnal Gabriška. Podru-
hé šli Brňané do vedení v 11. min., 
kdy využili dvojnásobnou přesilov-
ku. Ve 30. min. měli stejnou výhodu 
i domácí, ale nebyli úspěšní. Srov-
nání se dočkali ve 34. min., kdy leh-
ká střela Šedého prošla za Nosova 
záda. Hosté dokázali opět odpově-
dět a do šaten odcházeli s jedno-
brankovým náskokem. Utkání se 
zlomilo v polovině závěrečného 
dějství, kdy v čase 50:20 vyrovnal 
v přesilovce pět na tři prudkou stře-
lou Karlíček. Obrat byl dokonán 
v 54. min., kdy o třech bodech pro 
domácí rozhodl Šedý.

HC Moravské Budějovice - 
Dynamiters Blansko HK 9:1 
(2:0, 4:1, 3:0), Hrůza.

Blansko předvedlo letošní nej-
horší výkon a inkasovalo téměř 
pověstnou desítku. Jediný čestný 
úspěch zaznamenal Štěpán Hrů-
za.  (bh, pš)

  1.  M. Budějovice  7  6  0  1  0  53:19  19
  2.  Brumov  7  6  0  0  1  22:15  18 
  3.  Uh. Ostroh  7  4  1  0  2  25:17  14 
  4.  Blansko  7  4  0  1  2  23:26  13 
  5.  Plumlov  7  3  1  1  2  27:21  12 
  6.  Uničov  7  3  0  0  4  27:21  9 
  7.  Warrior Brno  7  3  0  0  4  26:28  9 
  8.  Uh. Brod  7  3  0  0  4  24:31  9 
  9.  Kroměříž  7  3  0  0  4  27:34  9 
  10.  Boskovice  7  2  1  0  4  18:26  8 
  11.  Velká Bíteš  7  2  0  0  5  22:28  6 
  12.  V. Meziříčí  7  0  0  0  7  22:50  0

Boskovičtí hokejisté zabodovali v Kroměříži

Bohumil Hlaváček
Radim Kakáč

Brno, Blansko - Jako již kaž-
doročně proběhl na brněnském 
výstavišti fi nálový závod Vema 
Mistrovství ČR v biketrialu. V pa-
vilonu G1 připravily blanenský 
a brněnský oddíl ve spolupráci 
s komisí českého biketrialu umě-
lé překážky pro sobotní závod 
kategorií Elite, Senior a Junior 
a nedělní pro Poussin, Benjamin, 
Minime, Femine a Hobby.

V Elitě měl zlato zajištěno Vác-
lav Kolář a vítězstvím v brněn-
ském závodě ho jen potvrdil. V le-
tošní sezoně tak nedal šanci niko-
mu ze svých soupeřů stoupnout si 
na nejvyšší stupínek a právem se 
tak může pasovat na krále českého 
biketrialu. Když přidáme zlato ze 
seriálu závodů Evropského pohá-
ru a stříbro z Mistrovství Evropy, 
byl letošní rok pro Vaška opět 
úspěšný. V elitní kategorii mu kryl 
záda další blanenský rider Martin 
Kakáč, který si v závěrečném zá-

vodě porážkou pražského soupe-
ře Romana Chvojky zajistil třetí 
místo. Tímto výsledkem si Martin 
může letošní sezonu zapsat zlatým 
písmem, neboť byla jeho druhá 
nejúspěšnější. K bronzu z MČR 
přidal ještě bronz z 
Mistrovství Evropy 
a stříbro z Evropské-
ho poháru.

V sobotu se na 
velkých sekcích 
představil také On-
dřej Šenk, který 
startoval v kategorii 
Junior, kam příští se-
zonu postupuje. Ne-
vedl si vůbec špatně 
a starším jezdcům 
ukázal, že s ním mají 
určitě počítat. Ondra 
si z letošního seriálu 
MČR odnáší stříbr-
nou medaili. V kate-
gorii Junior startoval 
také Michal Stloukal. 
V brněnském závodě 
zajel 12. místo. Cel-

kově na přední příčky nemohl po-
mýšlet, neboť i jemu se nevyhnu-
lo zranění a několik podzimních 
závodů neabsolvoval. V neděli 
startoval v kategorii Hobby Milo-
slav Gryc a zajel 8.místo.

Blanenským biketrialistům se 
opět letos dařilo doma i ve světě, 
což je také zásluha všech, co náš 
sport podporují. Vedením města 
počínaje, sponzory a ochotnými 
rodiči konče.

Veletrh Sport Life ukončil biketrialovou sezonu

Václav Kolář. Foto Radim KakáčVáclav Kolář. Foto Radim Kakáč
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basketbal
LIVEBOX OP I muži: BC Vysočina – 

ASK Blansko 75:56. TJ Sokol BC Boskovi-
ce – Tesla Brno 75:52. TJ Znojmo A – ASK 
Blansko 80:44. TJ Sokol BC Boskovice – 
SK Brno Žabovřesky B 91:46. ASK Blan-
sko – BCS Husovice B 63:69. 

fl orbal
Jihomoravská liga muži: FBO Bosko-

vice – FBŠ Hattrick Brno B 2:4. FbC Hor-
nets ZŠ Horní – FBO Boskovice 6:3.

Jihomoravský přebor muži: VSK Uni-
verzita Brno Wolves – TJ Sokol Adamov 
0:5. TJ Sokol Adamov – FBC Sokol Ivano-
vice na Hané B 5:1.

2. liga dorostenci: Bulldogs Brno B 
– Atlas ČKD Blansko 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), 
Foret, Řeháček, Jeřábek, Kolmačka. Atlas 
ČKD Blansko – SFK Slovácko-Očov 4:6 
(1:2, 0:2, 3:2), Jalový 3, Řeháček. 

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Lysice 6:0 

(2:0), Niessner 3, Říha, Bláha, Ostřížek 
Jiří. Vísky – Ráječko B 3:2 (2:0), Martínek, 
Šmeral, Přikryl – Hebký, Slavíček. Kunštát 
B – Vavřinec 6:1 (5:0), Bednář 3, Bašný, 
Kubíček, Vodák – Přikryl. Benešov – Boři-
tov B 8:4 (5:3), Abrahám Martin 4, Henek 
P. 2, Malina, Laštůvka – Vlk, Kolář, Polák, 
Sýs, ČK: Hrazdíra (B). Vranová – Kotvrdo-
vice 1:5 (0:2), Štarha – Hansl 3, Nevřela, 
Kunc. Ostrov – Knínice 4:3 (0:3), Hudec 
2, Dáňa, Svoboda P. – Tesař 2, Jurka, ČK: 
Špidlík (K) – utkání bylo předčasně ukon-
čeno. Vilémovice – Lipůvka 1:1 (1:0), Ku-
čera Martin – Pospíšil. 
 1. Benešov 14 10 1 3 53:27 31 
 2. Lipůvka 14 8 3 3 38:17 27 
 3. Kotvrdovice 14 8 2 4 39:24 26 
 4. Ostrov 14 8 2 4 31:25 26
 5. Kunštát B 14 8 0 6 50:38 24 
 6. Vilémovice 14 7 1 6 27:20 22 
 7. Vranová 14 6 2 6 31:38 20
 8. V.Opatovice 14 5 4 5 36:31 19 
 9. Knínice 14 5 4 5 25:21 19
 10. Vísky 14 5 3 6 25:32 18 
 11. Ráječko B 14 5 2 7 29:48 17 
 12. Lysice 14 4 3 7 26:34 15
 13. Vavřinec 14 5 0 9 30:45 15 
 14. Bořitov B 14 0 1 13 16:56 1 

IV. třída, sk. A: Jedovnice B – Lažany 
0:7 (0:3), Raichl, Uhlíř 2, Vrbka, Fišer, Pod-

razil. Lažánky – Vilémovice B 3:1 (0:0), 
nehl. – Sedlařík. Bukovina – Olomučany B 
2:0 (1:0), Vojtěchovský D., Garaj. Rozstání 
– Adamov 2:3 (1:2), Ježek 2 – Krátký L. 2, 
Krátký O.
 1. Adamov 14 11 2 1 66:21 35 
 2. Lažany 14 11 1 2 60:21 34 
 3. Lažánky 14 7 1 6 27:26 22 
 4. Jedovnice B 14 6 2 6 34:51 20 
 5. Bukovina 14 4 2 8 30:41 14
 6. Olomučany B 14 4 2 8 17:31 14 
 7. Vilémovice B 14 3 5 6 25:45 14 
 8. Rozstání 14 2 1 11 15:38 7

IV. třída, sk. B: Svitávka – Doubravice 
B 5:2 (3:2), Hruška 2, Chloupek Jar., Pleska, 
Procházka – Sáňka J. st. 2. Lomnice – Val-
chov 6:1 (2:1), Němec 2, Chladil, Životský 
Martin, Lepší, Šikula – Přikryl. Skalice B – 
Voděrady 2:1 (1:1), Pečínka, Bílek – Uher. 
Kořenec B –Cetkovice 4:0 (1:0), Vondál, 
Hanák, Svoboda, Schűlze. 
 1. Svitávka 14 13 1 0 45:9 40
 2. Voděrady 14 9 1 4 36:18 28 
 3. Lomnice 14 8 1 5 32:26 25 
 4. Cetkovice 14 5 2 7 32:38 17 
 5. Kořenec B 14 5 1 8 29:34 16 
 6. Skalice B 14 5 1 8 21:32 16 
 7. Doubravice B 14 4 3 7 25:35 15 
 8. Valchov 14 2 0 12 18:46 6

Divize starší dorost: Blansko – Humpo-
lec 4:0 (2:0), Horáček 2, vlastní, Gromský. 
 1. Sparta 13 12 1 0 50:9 37 
 2. Blansko 13 9 2 2 38:14 29
 3. Prostějov 13 9 1 3 55:29 28 
 4. Pelhřimov 13 8 2 3 35:24 26 
 5. Žďár 13 8 1 4 39:25 25
 6. Otrokovice 13 8 0 5 45:31 24
 7. V. Meziříčí 13 7 2 4 32:24 23
 8. Havl. Brod 13 5 0 8 22:39 15 
 9. Vrchovina 13 4 1 8 32:40 13 
 10. Veselí 13 3 3 7 18:39 12 
 11. Bohunice 13 3 1 9 21:36 10
 12. Líšeň B 13 3 1 9 19:52 10
 13. Humpolec 13 2 2 9 18:38 8 
 14. Břeclav B 13 1 1 11 13:37 4

Divize mladší dorost: Blansko – Hum-
polec 2:1 (2:0), Šebela, Skoupý.
 1. Sparta 13 12 1 0 41:13 37 
 2. Havl. Brod 13 9 2 2 36:16 29 
 3. Bohunice 13 9 1 3 43:13 28 
 4. Líšeň 13 8 2 3 31:15 26
 5. Blansko 13 7 3 3 28:25 24
 6. Pelhřimov 13 5 3 5 22:24 18 
 7. Otrokovice 13 5 2 6 28:32 17 

 8. Vrchovina 13 4 4 5 23:34 16 
 9. Prostějov 13 4 2 7 18:27 14
 10. Žďár 13 4 1 8 17:22 13 
 11. Břeclav B 13 3 3 7 23:25 12 
 12. V. Meziříčí 13 3 1 9 18:32 10 
 13. Humpolec 13 2 2 9 13:31 8 
 14. Veselí 13 1 3 9 13:45 6

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Černá 
Hora 3:0 (2:0), Doušek, Res, Prause. Ráječ-
ko – Lipůvka 4:1 (3:0), Staněk 2, Macha-
ráček, Hlaváček – Charvát. Sloup – Skali-
ce 9:0 (3:0), Svoboda 3, Štreit 2, Bezděk, 
Hasoň, Štěpaník, vlastní. Adamov – Kotvr-
dovice 3:3 (2:2), Šmahel 2, Kalina – Šenk, 
Kučera, Keprt R.
 1. Lipůvka 14 10 2 2 58:17 32
 2. Jedovnice 14 9 3 2 41:7 30 
 3. Ráječko 14 8 6 0 45:15 30 
 4. Sloup 14 7 3 4 59:22 24
 5. Č.Hora 14 6 1 7 31:30 19 
 6. Kotvrdovice 14 5 1 8 30:51 16 
 7. Skalice 14 2 0 12 17:83 6
 8. Adamov 14 0 2 12 19:75 2 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Drno-
vice 5:1 (1:1), Stárek, Ille B. 2, Kříženec-
ký – vlastní. Olešnice – Letovice 2:2 (2:2), 
Břenek, Svoboda – Novotný, Koudelka. 
Svitávka – Voděrady 5:2 (2:0), Chloupek 
Lub. 3, Peterka D., Dvořáček – Zahálka, 
Dvořák. Vísky – Cetkovice 5:2 (2:1), Abra-
hám 3, Vaško 2 – Šmíd, Pospíšil. 
 1. Svitávka 14 11 2 1 72:16 35 
 2. Letovice 14 9 3 2 47:18 30 
 3. Cetkovice 14 7 1 6 40:40 22 
 4. V.Opatovice 14 6 3 5 29:21 21 
 5. Olešnice 14 6 3 5 29:30 21
 6. Vísky 14 5 2 7 27:38 17
 7. Voděrady 14 3 0 11 17:49 9 
 8. Drnovice 14 2 0 12 14:63 6 

OP mladší přípravka 4+1: Adamov 
– Blansko B 7:9 (3:3), Kos, Poláček 2, Ja-
noušek, Klepárník, Pilař Matěj – Ryzí 5, 
Hasoň 4. Boskovice B – Knínice 8:3 (5:1), 
Kocůrek F. 4, Boček V. 2, Krejsta, Peša 
M. – Tlustý T. 2, David. Blansko – Černá 
Hora 1:4 (0:1), Lůdl – Pavlíček, Fojt, Hurý, 
Dankovský. Jedovnice – Kunštát 0:4 (0:2), 
Janků Radek 4.
 1. Blansko 9 7 1 1 81:24 22 
 2. Kunštát 9 7 1 1 80:56 22 
 3. Rájec-Jestřebí 9 6 0 3 61:46 18 
 4. Č.Hora 9 5 1 3 53:35 16
 5. Boskovice 9 5 0 4 80:49 15 
 6. Boskovice B 9 5 0 4 64:65 15 
 7. Jedovnice 9 4 0 5 26:35 12
 8. Blansko B 9 2 1 6 27:68 7
 9. Adamov 9 2 0 7 48:60 6
 10. Knínice 9 0 0 9 16:98 0 

hokej
OP Žďár: Křižanov – Boskovice B 4:3 

(3:0, 0:0, 1:3), Komínek 2, Musil, Andrla, 
Aleš - Hasoň, Peša, Konečný. Velká Bíteš 
B – Boskovice B 2:5 (1:1, 0 :2, 1:3) Hasoň 
2, Konečný, Vondál, Ševčík.

Okresní přebor Blansko: Adamov 
– Březina 3:4 (1:3, 2:1, 0:0), Mihok, Ko-
lenáč, Bartoš – Kousalík 2, Foral, Burian. 
Rájec-Jestřebí – Lysice 9:3 (5:2, 1:0, 3:1), 
Šváb, Syrový 2, Frantel R., Kuběna Jan, 
Klimeš, Brázda, Kuběna Jar. – Koblasa, 
Kopecký, Trávníček. HC Blansko – Sloup 
nehr.

kuželky
1. liga ženy: KK Šumperk – TJ ČKD 

Blansko 1:7 (3175:3278), Slavíčková 496, 
Musilová D. 540, Ševčíková 597, Daňková 
533, Lahodová 542, Kalová 570. 
 1. Slavia 8 7 0 1 47,0:17,0 14
 2. Přerov 8 6 1 1 43,0:21,0 13
 3. Duchcov 8 5 0 3 34,0:30,0 10
 4. Jičín 8 5 0 3 34,0:30,0 10
 5. Konstruktiva 8 4 0 4 35,5:28,5 8
 6. Náchod 8 4 0 4 34,5:29,5 8
 7. Blansko 8 4 0 4 34,0:30,0 8
 8. Zábřeh 8 4 0 4 32,0:32,0 8
 9. Šumperk 8 3 1 4 25,0:39,0 7
 10. Husovice 8 3 0 5 22,0:42,0 6
 11. Chýnov 8 1 0 7 23,0:41,0 2
 12. Val. Meziříčí 8 1 0 7 20,0:44,0 2

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Šumperk 5:3 (3277:3096), Kolařík 577, 
Němec 565, Novotný 552, Porubský 502, 
Honc 544, Flek 537. 
 1. Rosice 8 6 0 2 41,0:23,0 12
 2. Vyškov 8 6 0 2 39,0:25,0 12
 3. Val. Meziříčí 8 5 1 2 42,0:22,0 11
 4. Blansko 8 4 2 2 34,5:29,5 10
 5. MS Brno A 8 5 0 3 33,0:31,0 10
 6. Zábřeh 8 3 2 3 34,0:30,0 8
 7. Opava 8 4 0 4 34,0:30,0 8
 8. Ratíškovice 8 4 0 4 33,0:31,0 8
 9. Olomouc 8 3 1 4 31,0:33,0 7
 10. MS Brno B 8 2 0 6 28,0:36,0 4
 11. Přemyslovice 8 2 0 6 17,0:47,0 4
 12. Šumperk 8 1 0 7 17,5:46,5 2

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
BOPO Třebíč 0:8 (3155:3258), Kotlán 529, 
Šplíchal Jak. 520, Šmerda 528, Procházka 
506, Hlavinka 539, Flek J. 533.

3. liga ženy: TJ Jiskra Otrokovice – TJ 
ČKD Blansko B 6:0, Řehůřková 356, Kli-
mešová 339, Musilová N. 402. 

Divize: TJ ČKD Blansko C – TJ Sokol 
Brno Husovice B 3:5 (3049:3127), Musil 
526, Žitník 465, Stloukal 517, Havíř 531, 

Flek 522, Pliska 488. SK Baník Ratíškovice 
– TJ ČKD Blansko C 5:3 (3052:2987), Plis-
ka 449, Havíř 567, Haresta 487, Stloukal 
445, Musil 527, Flek M. 512.

KP I: TJ Sokol Brno IV B – KK Velen 
Boskovice 6,5:1,5 (2634:2492), Marečk 
390, Pitner 454, Minx 407, Látal 413, Še-
včík 444, Řehůřek 384. 

Okresní podniková liga, extraliga: 
JEZAT – VVR A 1199:1217, Beneš 254, 
Zuck 246 - Ševčík 265, Kocman 257. RI 
Okna – Catering 1241:1175, Petlach 260, 
Kučera 253 - Volf D. 291, Volf R. 234. ČBE 
A – VVR B 1263:1223, Neubauer 275, Pola 
256 - Semrád 269, Kakáč 261. Kadeřnictví 
ES – VMS 1109:1340 Suchý 249, Žitník 
235 - Gruber 297, Gilk 280. Kuželkáři VB 
leasing – A je to 1321:1286, Malits 280, 
Brychta 277 - Pařil 284, Stejskalová 268.

1. liga: Rapid – KSK 1209:1250, Brázda 
267, Růžička ml. 264 - Kolář 267, Kocourek 
263. ITAB – AKK 1268:1062, Odehnal 265, 
Pazdera 258 - Daněk 235, Kunc 218. BO-
DOS – ČKD Turbo Technics 1135:1262 Pařil 
269, Vybíhal 255 - Kunc 280, Novotný 257. 
Blanzek – Koloniál 1137:1093, Nejezchleb 
277, Uhlíř 231 - Bouda 247, Hubert 223. 
Orel – Rapid 1224:1237, Hének 262, Šoba 
255 - Zeman 256, Růžička ml. 256. ITAB – 
BODOS 1216:1181, Buchta 256, Nesvadba 
253 - Učeň 272, Vybíhal 241. ČKD Turbo 
Technics – Tech Trading 1195:1190, Buš 
249, Novotný 240 - Klimeš 248, Mátl 247. 
KSK – Blanzek 1298:1223, Kocourek 282, 
Špičák 265 - Grim 259, Uhlíř 255. 

2. liga: ČBE B – JMP 1220:1203 Skoták 
261, Šváb 255 - Dostál 250, Vašina 248. 
Relax Club – SPŠ 1290:1150 Herčík 276, 
Polák M. 268 - Bezděková 261, Jalový 244. 
Psychodrama – Profi  Weld 927:1082, Ber-
nard 227, Šehýr 208 - Petříček 254, Kovařík 
245. Nemocnice – ČBE B 1159:1134, Za-
vadil 248, Klíma 231 - Šváb 250, Šlezinger 
232. JMP – Hasiči 1188:1172, Podrabský 
278, Ježek 239 - Majer 257, Štefančík 241.

stolní tenis
RP I: Křetín – Kunštát 8:10, Šošůvka – 

Boskovice B 4:14, Zbraslavec B – Voděra-
dy 10:8, Žďárná – Rudice 10:8, Rohozec – 
Křetín B 11:7, Vysočany – Blansko D odl.

OP I: Adamov – Svitávka 5:13, Veselice 
– Jestřebí 11:7, Voděrady B – Petrovice 12:6, 
Žďárná B – Zbraslavec C 11:7, Vanovice – 
Šošůvka B 5:13, Bořitov – Rájec 7:11.

OP II: Brumov – Rohozec B 8:10, Kře-
tín C – Němčice 10:8, Jestřebí B – Letovice 
8:10, Boskovice C – Borotín 11:7, Svitávka 

B – Veselice B 15:3, Olešnice – Vysočany 
B 17:1.

OP III: Rájec B – Okrouhlá 8:10, Šo-
šůvka C – Vysočany C 15:3, Letovice B – 
Vanovice B 6:12, Petrovice B - Lhota Ra-
potina 13:5, Kunštát B – Rohozec C 14:4, 
Zbraslavec D – Křetín D 2:16.

OS I: Vysočany D – Kunštát C 7:11, 
Němčice B – Bořitov B 12:6, Voděrady C – 
Kuničky 10:8, Petrovice C – Velenov 7:11, 
Žďárná C – Šošůvka D 11:7, Olešnice B – 
Vanovice C 17:1.

OS II: Rájec C – Zbraslavec F 15:3, 
Kunštát D – Bořitov C 6:12, Vísky – Zbra-
slavec E 9:9, Křetín E – Okrouhlá B 5:13, 
Adamov B – Petrovice D nehl., Olešnice C 
– Lhota Rapotina B 18:0.

šachy
2. liga: Hošťálková – Adamov 0,5:7,5, 

Sekanina, Handl, Švehla, Loubal, Píše, Kre-
dl, Mižák 1, Masák 0,5.

KP I: Lipovec – Duras Brno C 4,5:3,5, 
Sekanina, Chládek Vl., Hloušek 1, Pisk, 
Handl, Chládek V. 0,5.

KP II: Rudice – Vyškov A 4:4, Rada M., 
Crhonek 1, Polách, Hnilička, Nejezchleb, 
Matuška 0,5. Adamov B – Sloup 4:4, Šmeh-
lík, Trmač, Ležák 1, Šebek, Wiezner 0,5 – 
Baránek, Mikulášek, Špičák 1, Pokladník, 
Drochytka 0,5. Blansko – Kuřim B 2,5:5,5, 
Polách, Palaš 1, Moc M. 0,5. Lipovec C – 
Jevíčko 4:4, Ševčík Lub., Krejčí F. 1 – Ma-
chek, Nečas, Kunc, Ševčík Jos. 0,5. Bosko-
vice – Lipovec B 4,5:3,5, Marek, Dobeš, 
Chloupek, Hubený 1, Veselý 0,5 – Mráz, 
Flašar, Krejčí P. 1, Ševčík Milan 0,5.

Okresní přebor: Boskovice B – Lipovec 
D 4:4, Kocina, Derňár 1, Boháček, Walletz-
ký, Probošt, Havel 0,5 – Nečas, Kratochvíl 
M. 1, Krejčí P., Drahovzal, Harašta, Krejčí 
F. 0,5. Lipůvka – Lipovec E 7:0, Kaderka, 
Fiala, Sapák, Slezák, Poláček st., Mihola, 
Poláček ml. 1. Sloup B – Kunštát 6,5:1,5, 
Pokladník, Němec, Helebrand, Mikulášek, 
Kouřil, Procházka 1, Dostál 0,5. Jedovnice 
– Adamov C 5,5:2,5, Kunc, Fránek st., Ne-
chvíla, Fránek ml. 1, Plch, Keprt, Rimpler 
0,5 – Masák 1, Bednář, Mikuš, Kratochvíla 
0,5. Rovečné – Rudice B 2:3, Čermák, Un-
čovský, Dvořák, Čuhel 0,5 – Klinkovský 
Jak., Nejezchleb, Crhonek, Toulec, Dvořá-
ček, Klinkovský Jiří, Ševčík, Brus 0,5.

Základní soutěž: Rovečné B – Boskovi-
ce C 3:2, Čermák, Šutera, Dvořák 1 – Dvo-
řáček, Nevyhoštěný 1. Vanovice – Rovečné 
C 3,5:1,5, Turzo, Hrabal, Klement 1, Audy 
0,5 – Hlaváček 1, Dostál 0,5.  (bh)

Z    
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Šaratice – Bořitov 3:0 (1:0). Bo-
řitov: Vaňura – Kolínek, Mareček, 
Jakubec, Feifer – Vlk (78. Ostrý Zb.), 
Knies, Vavřík, Šeliga (55. Včelař) – 
Bezděk, Richtr. 

Na malém hřišti domácí prokázali, 
že na něm jsou zvyklí hrát. Do vedení 
šli po bořitovské hrubce, vedení potvr-
dili v 50. minutě. Třetí branka padla 
z pokutového kopu.  (bh)
  1.  Šaratice  14  8  4  2  35:15  28
  2.  Bosonohy  14  7  5  2  35:26  26
  3.  Vojkovice  14  7  3  4  25:18  24
  4.  Líšeň B  14  7  2  5  27:26  23 
  5.  Dobšice  14  5  7  2  36:25  22
  6.  Slavkov  14  7  1  6  32:26  22 
  7.  Šlapanice  14  4  6  4  21:18  18 
  8.  Jevišovice  14  5  3  6  21:23  18 
  9.  Bořitov  14  4  5  5  26:31  17
  10.  Slovan  14  3  7  4  27:29  16
  11.  Miroslav  14  4  3  7  15:21  15
  12.  Čebín  14  3  5  6  14:21  14 
  13.  Hrušovany  14  4  1  9  23:36  13
  14.  Mikulov  14  3  2  9  16:38  11

I. A 

Kunštát – Lipovec 0:2 (0:1), Sed-
lák M. 2. Kunštát: Loukota I. – Louko-
ta O. (80. Ducháček), Hruška, Horák, 
Mihola – Zámek, Král, Boček, Truhlář 
– Šmerda (60. Bednář), Španěl- Lipo-
vec: Pernica – Zouhar V., Sedlák J., 
Kunc, Vágner (75. Musil) – Sedlák R., 
Sedlák M., Šebela (70. Lahodný), Ho-
ráček L.- Zouhar M., Zukal.

V 15. minutě šli hosté po sérii 
pěkných narážeček do vedení. V 80. 
minutě zvýšil po podobné akci opět 
Miroslav Sedlák. Kunštátští situaci 
neunesli a Ducháček s Miholou museli 
předčasně do sprch.
Černá Hora – Bohdalice 5:4 (3:1), 

Honsnejman 2, Měcháček, Širůček, 
Čepa. Černá Hora: Trávníček (46. Ma-
zal) – Luksch, Čepa, Tatíček, Kapoun 
– Čech, Širůček, Jonáš, Peša (70. Kle-
páček) – Honsnejman, Měcháček.

Přestřelka skončila šťasně pro domá-
cí. Ti vedli sice již 3:0 a 5:2, zápas si ale 
ještě v závěru zkomplikovali. V brance 
je musel podržet po Trávníčkově zraně-
ní hráč z pole Mazal. Kuriozitou bylo, 
že i hostům po vyloučení brankáře mu-
sel vypomoci rovněž nególman.  (bh)
  1.  Bohdalice  14  8  4  2  43:30  28 
  2.  Tišnov  14  8  3  3  25:19  27
  3.  Kunštát  14  8  2  4  28:18  26 
  4.  Kohoutovice  14  8  1  5  32:22  25
  5.  Medlánky  14  6  5  3  26:20  23 
  6.  Ochoz  14  6  3  5  23:20  21 
  7.  Ivanovice  14  6  2  6  25:25  20 
  8.  Černá Hora  14  6  1  7  26:26  19
  9.  Lipovec  14  5  2  7  27:29  17 
  10.  Švábenice  14  4  4  6  28:22  16 
  11.  Rousínov B  14  4  4  6  13:17  16 
  12.  V. Bítýška  14  4  1  9  23:36  13
  13.  FKD  14  3  4  7  17:32  13 
  14.  Svratka  14  4  0  10  17:37  12

I. B 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Pře-
dehrávané první jarní kolo potvr-
dilo vedoucí úlohu Sloupu v letoš-
ním okresním přeboru. Po výhře 
v Letovicích a remízách béček 
Blanska, Boskovic i Jedovnic má 
na čele tříbodový náskok. Šošůvka 
doma senzačně padla se Skalicí.

Olomučany – Olešnice 2:3 
(0:3), Sabol, Dvořáček – Kubíček, 
Boček, Plíhal. 

Olomučanští nebyli tentokrát 
doma proroky. Po dvaceti minu-
tách prohrávali 0:2, do šatny do-
stali ještě třetí gól. Po půlhodině 
druhé půle sice snížili a těsně před 
koncem dali druhou branku z pe-
nalty, všechny body si ale odvezla 
Olešnice.

Drnovice – Boskovice B 2:2 
(1:2), Setnička Jan 2 – Kopecký, 
Pavel. 

Boskovičtí dvakrát vedli, do-
mácí, kterým chyběli dva stope-
ři a kanonýr Crhák tak musel do 
obrany, však dokázali srovnat. 

Skalice nachytala Šošůvku na hruškách, na jejím hřiš   jí nasázela čtyři branky

Podzimním králem je po zásluze Sloup

Rudice – Blansko B 1:1 (0:0), 
Sehnal – Freiwald.

Blanenské béčko dosavadní 
šňůru výher neprodloužilo. Vedlo 
sice od 55. minuty díky Freiwal-
dovi, zkušený Matuška ale doká-
zal osm minut před koncem vy-
číhnout nepřesnou malou domů 
a naservírovat do jasné šance míč 

Sehnalovi, který následně vyrov-
nal. 

Letovice – Sloup 1:3 (1:1), 
Hlaváček – Petržel 2, Nečas.

Sloupu, kterému chyběli tři 
klíčoví hráči, se i tak podařilo vy-
hrát. Domácí vedli po překvapivé 
střele Hlaváčka. Srovnal Petržel 
a ve druhé půli se favorit dokázal 

ještě dvakrát prosadit a dosednout 
na podzimní trůn krále okresního 
přeboru. 

Šošůvka – Skalice 0:4 (0:2), 
Bílek 3, Menoušek. 

Ze zlého snu se nedokázali pro-
budit šošůvští fotbalisté. Svým fa-
nouškům připravili velké rozčaro-
vání. Hosté dávali branky z každé 
šance a oni si střelecké kopačky 
nechali doma pod postelí.

Vysočany – Doubravice 5:1 
(1:1), Hejč Jiří 2, Slouka J. 2, Be-
neš M. – Vladík, ČK: Hájek P., 
Vach M., Sáňka J. (D). 

Po vyrovnané první půli se Vy-
sočanští dokázali po změně stran 
jednoznačně prosadit. Po třetí 
brance došlo k situaci, po níž šli 
hned tři Doubravičtí předčasně do 
sprch a proti osmi se domácí ještě 
dvakrát brankově prosadili. 

Jedovnice – Kořenec 0:0. 
Zápas u Olšovce příliš fotba-

lové krásy nepobral. Ve vyrovna-
ném utkání se oba týmy dostávaly 
do šancí, žádnou ale nedokázaly 
proměnit 

Hrálo se minulý víkend
Boskovice B – Jedovnice 3:2 

(3:1), Zoubek Petr 2, Fojt L. – Ry-
bář M., Šot. Drnovice – Doubra-
vice 5:2 (0:2), Crhák, Haničinec 
2, Komárek – Ondrášek, Vladík. 
Vysočany – Skalice 2:1 (1:0), Hejč 
Jiří, Ševčík Josef – Vaněk, ČK: Při-
kryl Roman (V). Šošůvka – Sloup 
1:3 (0:1), Petlach Mir. – Petržel 
2, Kleveta. Letovice – Blansko B 
0:3 (0:2), Matuška, Majer, Mina-
řík. Rudice – Olešnice 3:0 (1:0), 
Grómský, Opluštil, Kocman. 
Olomučany – Kořenec 1:2 (0:1), 
vlastní – Kuda, Schűlze.
  1.  Sloup  14  10  2  2  41:16  32 
  2.  Blansko B  14  9  2  3  35:15  29 
  3.  Boskovice B  14  7  3  4  36:25  24 
  4.  Jedovnice  14  6  5  3  29:20  23
  5.  Olešnice  14  6  5  3  29:24  23 
  6.  Doubravice  14  7  0  7  21:27  21 
  7.  Vysočany  14  6  2  6  27:17  20 
  8.  Olomučany  14  5  4  5  19:24  19 
  9.  Rudice  14  4  6  4  20:28  18
  10.  Kořenec  14  4  5  5  16:20  17 
  11.  Drnovice  14  3  5  6  28:36  14 
  12.  Šošůvka  14  4  2  8  27:41  14 
  13.  Skalice  14  2  3  9  17:34  9
  14.  Letovice  14  2  2  10  18:36  8

Šošůvka – Sloup 1:3.  Foto Bohumil HlaváčekŠošůvka – Sloup 1:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanenští muži stále bez bodu
Blanensko a Boskovicko - 

Dalším kolem pokračovaly vyšší 
soutěže ve stolním tenisu. Muži 
Blanska nedokázali ani tentokrát 
ve druhé lize dosáhnout na body.

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– SKST Vlašim 4:6, Jirůšková 2,5, 
Ševčíková 1,5. TJ ČKD Blansko – 
Sokol Nusle Praha 6:4, Jirůšková, 
Ševčíková 2,5, Suková 1. 

Jedna těsná porážka a jedno těs-
né vítězství, to je bilance prvoligo-
vých žen z utkání proti týmům ze 
středních Čech. V sobotu děvčata 
nestačila na vedoucí Vlašim, v ne-
děli si poradila s týmem Sokola 
Nusle Praha v utkání, v němž do-
kázaly bodovat všechny hráčky.

2. liga muži: Matve Uherský 
Ostroh B – TJ ČKD Blansko 10:5, 
Dudík 3,5, Kvíčala David 1, Při-
kryl A. 0,5. KST Zlín B – TJ ČKD 
Blansko 10:4, Dudík 3,5, Přikryl 
Aleš 0,5. 

Čekání na první body ve 2. lize 
stále trvá, ani na Zlínsku se je hrá-
čům Blanska nepodařilo získat. 
K venkovním zápasům odjel bla-
nenský tým bez nemocného Čáka, 
kterého musela nahradit opora 
béčka Chajda. Velkou pochvalu 
zaslouží za předvedené výkony 
Luboš Dudík, který za celý víkend 
prohrál pouze jednou v prestižním 
zápase se svým bývalým prvoligo-
vým spolouhráčem v dresu Blan-
ska Mišinským.

2. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
B – Baník Havířov B 1:9, Trávníč-
ková 1. TJ ČKD Blansko B – SK 
Přerov 9:1, Slezáková 3,5, Tráv-
níčková 3, Suková 2,5. 

Divize muži: TJ ČKD Blan-
sko B – Slovan Hodonín 6:10, 
Mikula 4, Kvíčala Josef 2. TJ 
ČKD Blansko B – Jiskra Stráž-
nice 9:9, Mikula 4,5, Voráč 2,5, 
Kvíčala J. 2. 

KS II muži: Sokol Nové Brá-
nice – TJ ČKD Blansko C 5:10. 
Orel Silůvky – TJ ČKD Blansko 
C 10:1. Zbraslavec – Slatina C 
10:7, Křepela R. 4,5, Bezděk 3, 
Krása st. 2, Křepela L. 0,5. Zbra-
slavec – Hrušovany A 10:2, Kře-
pela R. 3,5, Bezděk, Cetkovský 
2,5, Krása st. 1,5.

Zbraslavec bodoval naplno. 
V prvním utkání si hosté udržova-
li mírný náskok až do stavu 5:6. 
Pak domácí šňůrou čtyř výher 
v řadě udělali rozhodující krok 
k vítězství. Zbývající desátý bod 
se jim ze tří zbývajících zápasů 
také podařilo vybojovat. Za do-
mácí podal opět výborný výkon 
Radim Křepela. Druhé utkání 
bylo přes konečný výsledek ještě 
vyrovnanější. Ale jak už to někdy 
ve sportu bývá, i v tomto případě 
stav nakonec průběhu příliš neod-
povídal.  (bh)

* Již po čtrnácté se sejdou v hale TJ ČKD Blansko na závěr podzimní 
sezony fotbalisté na Memoriálu Dana Němce. Loňské prvenství obha-
jují hráči pořádajícího FK APOS Blansko, vysoko míří i výběr Zrcadlo 
Team, který má svém kontě už jednu výhru a dvě druhá místa. Kromě 
těchto týmů tvoří osmičku účastníků ještě ambiciozní HFK Olomouc, 
Sparta Brno, Bořitov, Ráječko a dva celky z partnerské Legnice. Akce se 
uskuteční v sobotu 19. listopadu se začátkem v 8 hod., vyvrcholí kolem 
17 hod.

* Devátý ročník Memoriálu Jiřího Hasoně sehrají šachisté 17. listopa-
du ve sloupském kulturním domě. Hraje se švýcarským systémem devět 
kol na 2x15 min. Prezence od 12.15, začátek ve 13 hod. (bh)

P

Komise mládeže OFS ve spolupráci s trenéry výběrů nominovala re-
prezentanty okresu Blansko (ročník 1999) na meziokresní soutěž „O pu-
tovní pohár předsedy JmKFS“, který v úterý 29. listopadu uspořádá 
OFS Znojmo. Nominace 1999: Feik T., Moravec R., Šmerda D., Přikryl 
M., Gregor T. (Blansko), Vorlický Jiří, Tichý V., Hlaváček R., Šafr M. 
(Boskovice), Žabka D., Pycun A. (Rájec-Jestřebí), Holík T. (Kunštát), 
Lajšner M. (Knínice). Nominovaní hráči se dostaví po dohodě s trenéry 
v sobotu 19. listopadu v 15.45 hodin k přípravnému tréninku (16 až 18 
hod.) do sportovní haly TJ ČKD Blansko.  (sy)

Z  OFS B



Burza středních škol v regionu
ŠKOLY

MÁTE
UŽ 

VYBRÁNO?

Rozhodnutí
na celý život

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENTU, o. p. s.

Havlíčkova 16, Boskovice

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
/63-41-M/01/

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

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

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

vyučovaného od 1. 9. 2010 podle ŠVP. 

Zaměření na: 

 ● management obchodu

● management informačních 
      a komunikačních technologií

● Vynikající výsledky maturitních  
zkoušek potvrzených společností 
CERMAT

 
● v rámci kraje a skupiny oborů 
 (z 15 škol obdobně oborově 

zaměřených): v Čj se naši maturanti 
umístili na 4. místě z 15 škol a v Aj 

 na 8. místě z 15 škol.
● mezinárodní spolupráce mezi 
 naší školou a školami v Maďarsku,
 Rakousku a na Slovensku
● individuální přístup k výuce žáků,
 projektová výuka
● velmi dobré propojení teoretické 
 výuky s praxí

Kontakt: 
tel.: 516 452 911

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

Další dny otevřených dveří: 6. 1. 2012, 26. 4. 2012
(vždy v 8-16 hodin, po předchozí domluvě kdykoliv)

Den otevřených dveří: 2. 12. 2011 (8-16 h)

VOŠ v Boskovicích může nabídnout
„Škola díky tomu, že není mono-

tematická, je schopna regionu nabíd-
nout pestrou škálu vzdělání. Poté, 
co za čtyři roky skončí oděvnictví 
a zemědělské obory, se základním 
nosným prvkem stává veterina, pro-
tože jsou v Jihomoravském kraji jen 
tři. Vedle toho jsou důležité také in-
formační technologie. Velký zájem je 
o hotelnictví a turismus, kde je kladen 
důraz na praxi. Zvedá se i poptávka po 
našem jediném učebním oboru – číš-
ník. Loni jsme přijali osmnáct učňů, 
letos šestadvacet a v současné době 
před podáváním přihlášek se o obor 
zajímá řada rodičů. Stejně tak roste 
zájem o vyšší odbornou školu. A co je 
pozitivní, i na tomto stupni vzdělání 
si studenti váží toho, že mohou studo-

vat a jejich odchody jsou minimální,“ 
uvedl ředitel školy Pavel Vlach.

Bývalá Národohospodářská ško-
la nabízí hned několik oborů střední 
školy - Informatika v ekonomice, 
Obchodní akademie, Hotelnictví 
a turismus, Veterinární prevence, Ag-
ropodnikání a Kuchař číšník. Mimo 
to mohou zájemci studovat na vyšší 
odborné škole obory Podnikání a ma-
nagement a Diplomovaná všeobecná 
sestra. Na škole probíhá také bakalář-
ské studium v oborech Finance a Ma-
nagement obchodní činnosti.

Pokud se žáci ptají, proč by se 
měli zajímat právě o  VOŠ ekono-
mickou a zdravotnickou a Střední 
školu v Boskovicích, tady je několik 
důvodů. „Škola nabízí dlouholetou 

tradici, kvalifi kovaný a zkušený 
pedagogický sbor, velmi dobré ma-
teriální vybavení pro výuku, klidné 
a vlídné prostředí školy, dobré au-
tobusové a vlakové spojení, dobrou 
uplatnitelnost na trhu práce, úzkou 
spolupráci s fi rmami v regionu po-
kračování ve studiu na nástavbovém 
a vyšším odborném studiu a další,“ 
vypočítal Pavel Vlach.

Kromě toho mají studenti k dispo-
zici informační centrum s knihovnou 
a celodenní práci s výpočetní techni-
kou a internetem, vlastní e-mailovou 
adresu, ubytování v domově mláde-
že a celodenní stravování, sportovní 
a kulturní vyžití, možnost účasti na 
zahraničních akcích nebo se zapojit 
do různých soutěží a přehlídek.

Úspěch SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích
Ve středu 19. října byl slav-

nostně zakončen Projekt Zvyšo-
vání kvality výuky anglického ja-
zyka technických oborů na SOŠ a 
SOU André Citroëna Boskovice.

Tento projekt ACB Butterfl y 
Lingua byl zahájen v dubnu 2009. 
Hlavní duší celého projektu byla 
Jarka Patloková, která se během 
trvání projektu stala i Učitelkou 
angličtiny roku 2010.

Slavnostního zakončení se kro-
mě všech participujících zúčast-
nil i ředitel školy RNDr. Karel 
Ošlejšek a starosta města Bosko-
vice Ing. Jaroslav Dohnálek.

Celou prezentaci k zakončení 
projektu vedla samozřejmě Jarka 
Patloková.

Projekt Zvyšování kvality výu-
ky anglického jazyka technických 
oborů na SOŠ a SOU André Cit-
roëna Boskovice by se také dost 
dobře mohl jmenovat Podpora 
angličtiny ve škole nebo Zlep-
šování jazykových kompetencí. 

Jaká je tedy podpora? Finanční, 
materiální a věcná. Pro učitele, 
ale především pro studenty to 
bude znamenat:

- dovybavení stávající jazy-

kové učebny a vybavení nové 
učebny nábytkem, interaktivními 
tabulemi a notebooky,

- účast rodilého mluvčího ve 
výuce po dobu dvou školních 

roků (jedna hodina konverzace 
týdně navíc pro žáky třetích a 
čtvrtých ročníků studijních oborů 
a třetích ročníků tříletých obo-
rů).

K projektu se váže pořizování 
nejnovějších učebních materiálů 
a softwarů pro výuku.

Jedním z produktů bude dvou-
oborový česko-anglický slovník, 
na jehož tvorbě se budou podílet 
především studenti pod vedením 
svých učitelů a rodilého mluvčí-
ho.

Projekt ACB Butterfl y Lingua 
zasahuje období od dubna 2009 
do listopadu 2011.

Nástavbové denní i dálkové studium:



Blansko – Ve Střední od-
borné škole a Středním od-
borném učilišti Blansko při-
pravují od příštího školního 
roku několik změn. „Inovo-
vali jsme školní vzdělávací 
programy, obohatili jsme je 
v obsahu. Například inovo-
vaný tříletý obor nástrojař 
moderních technologií bude 
obsahovat výuku na CNC 
strojích, ve třetím ročníku 
i na nových technologiích 
a pro žáky zdarma absolvo-
vání svářečského kurzu se 
získáním svářečského průka-
zu“, říká ředitel Pavel Čípek.
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Masarykova škola práce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tato škola nabízí obory:
1. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

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

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

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

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

SOŠ a SOU Blansko
škola moderních technologií

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

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

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

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

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

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

e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

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

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

Nabízíme Vám školu, která:

� má vynikající hodnocení České školní inspekce (Inspekční zpráva r. 2009)
� je výborně hodnocena žáky školy a jejich rodiči (Mapa školy r. 2008, 2010) 
� má vlastní hodnotící systém, který má výrazně motivující funkci
� realizuje projekty OP VK „Terénní výuka k environmentální výchově“ a „Inovační 

přístup k aktivizaci studentů v rámci mezipředmětových vztahů humanitních 
oborů – český jazyk, dějepis a latinský jazyk“

Informační den bude v pátek 20. 1. 2012. 

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

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
SVITAVY, Nádražní 1083

Chcete studovat perspektivní jedinečný maturitní obor v ČR?
Chcete mít jistotu zaměstnání 

v moderních provozech?
Chcete mít dobré základy i pro studium na VŠ?

 Jste kreativní?
Bude se Vám při studiu hodit dvojí

STIPENDIUM?
23-44-L/01●  

MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ
Dny otevřených dveří

6. 1. 2012 12.00 – 16.00
7. 1. 2012   8.00 – 12.00

Tento unikátní obor otevíráme na základě 
poptávky po kvalifi kovaných odbornících 
pro významné plastikářské společnosti 

jako jediná škola v ČR. Ubytování možné  
ve vlastním domově mládeže. 

Bližší informace na www.sousvitavy.cz 
tel.: 461 533 689 ředitelství, tel.: 461 534 927 sekretariát

Škola je od-
borné i laické 
veřejnosti známá 
úspěchy svých 
žáků stavebních 
a dřevařských 
oborů v různých 
soutěžích, přede-
vším v soutěžích 
odborných do-
vedností. Zeptali 
jsme se proto její 
ředitelky Sylvie 

Ducháčkové na ty nejnovější a také na další akce a ak-
tivity školy.

V září proběhla na vaší škole oslava jejího 80. vý-
ročí. Přinesli k němu vaši žáci dárek v podobě dob-
rého umístění v nějaké soutěži?

Ano, září skutečně proběhlo v duchu příprav na osla-
vu výročí školy. Ale kromě toho se uskutečnily dvě vý-
znamné odborné soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili 
a kde potvrdili dobré jméno školy. 15. září se konala 
v Olomouci soutěž „Machři roku“, ve které družstvo 
našich truhlářů získalo 3. místo v konkurenci 27 škol 
z celé republiky. Národního fi nále prestižní soutěže 
SUSO, které se konalo 23. září v Praze v rámci veletr-
hu ForArch, se účastnili žáci oboru zedník, kteří se tam 
probojovali z regionálního kola v loňském školním roce 
ještě jako žáci 2. ročníku. Letos v národním 
fi nále soutěžilo 10 vítězných týmů z regio-
nálních kol a naši žáci v této silné konkuren-
ci zvítězili a získali, stejně jako v loňském 
roce, 1. místo.  V říjnu pak získali nejlepší 
žáci Osvědčení Hospodářské komory ČR 
a škola Čestné uznání jako doklad vysoké 
úrovně přípravy žáků. Takže ano, naši žáci 
přinesli škole k výročí krásné dárky.

Účastní se žáci vaší školy jen odbor-
ných soutěží?

To určitě ne, kdo sleduje regionální tisk 
nebo naše internetové stránky, ví, že oblast 
zájmu našich žáků je široká a tomu odpo-

vídá i jejich účast a úspěchy v jiných typech soutěží, 
jako jsou společenskovědní, přírodovědné, technické či 
sportovní. Za všechny bych uvedla úspěchy v soutěž-
ních přehlídkách projektu Enersol a úspěch našeho žáka 
v literárně-historické soutěži pořádané Masarykovým 
demokratickým hnutím s prací  „T.G. Masaryk a čes-
koslovenské legie“, za kterou mu byla 14. října v Praze 
udělena Čestná medaile T. G. Masaryka.

Účastní se vaše škola nějakých zajímavých pro-
jektů?

Ano, je jich celá řada, od projektů zabývajících se 
spoluprací se zahraničními školami, zlepšením jazyko-
vých dovedností žáků, práce s talenty, zlepšování kli-
ma ve třídách, zlepšování odborného vzdělávání až po 
projekty ekologické, jako je např. „Recyklohraní“ nebo 
projekt „Zelený most mezi školou a praxí.“ Kromě sa-
motných projektů realizuje škola během školního roku 
celou řadu dalších aktivit a akcí. Těšíme se, že se do 
nich po sloučení se Střední školou uměleckoprůmyslo-
vou a technickou Velké Opatovice zapojí také její žáci.  

O pomoc se získáním prostředků v rámci projektu 
„Oranžová učebna“ (jedná se o moderní učebnu fyzi-
ky), které  můžeme získat od energetické společnosti 
ČEZ,  prosíme  také vaše čtenáře. 

Dají-li do konce listopadu hlas našemu videoklipu 
na adrese http://ucebny.cezregionum.cz/, máme šanci 
získat nejvíce hlasů v regionu, zvítězit a učebnu vybu-
dovat.

SOŠ a SOU – MŠP Letovice, od 1. 7.  
2012 „Masarykova střední škola“

Pavel Čípek: Očekáváme zvýšení 
zájmu o strojírenské obory

Podle něho se o tento obor 
určitě bude zvedat zájem, 
protože rodiče sledují nejen 
tříleté studium svého syna, 
ale i budoucí uplatnění. 
„Kvalitní nástrojař může mít 
i výrazně vyšší plat než člo-
věk pracující v administrati-
vě“, předpokládá.

„I další nabídka školy je bo-
hatá. Nabízíme u některých 
oborů i stipendia. Uplatňu-
jeme projekty z evropských 
fondů. Vlastníme kvalitní 
CNC stroje se špičkovým 
softwarem. Maturitní obory 
nabízíme dva, výuka s výpo-
četní technikou je v nich sa-
mozřejmostí“, láká ředitel.

„Absolventi všech učeb-
ních oborů mohou dál pokra-
čovat v nástavbovém studiu 
a získat tak střední vzdělání 
s maturitou“, vysvětluje Čí-
pek.
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Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov

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

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

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

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

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

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

ve školním roce 2012/2013 
otevírá tyto obory:

Multimediální tvorba
■ talentová zkouška,
profi lace Grafi cký design, Filmová tvorba,
Intermedia.

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

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

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

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

(30 žáků) 
a 

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

Vyučujeme anglický, ruský, francouzský, německý 
a latinský jazyk. Nabízíme kurzy španělského jazyka. 
Široký výběr volitelných předmětů pro žáky 3. a 4. ročníků. 
Možnost navštěvovat sportovní kroužky, zájezdy do diva-
dla a na plavání, ZUŠ v sousedství gymnázia. Zahraniční 
výměnné pobyty (Anglie, Německo, Benelux, Rakousko, 
Francie). Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké 
fakulty UP v Olomouci. Vlastní domov mládeže (inter-
net a sociální zařízení na pokojích aj.) a školní jídelna. 
Cena ubytování je 1000,- Kč/měsíc, cena oběda 22,-Kč, 
celodenní stravování 60,-Kč. 

Den otevřených dveří: 2. 2. 2012 od 08.00 do 16.00 hod.

Gymnázium 
Jevíčko

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

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

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

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

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

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

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

Škola má navázaná přátelství se zahraničními školami.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ
A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ

náměstí Svobody 50, Vyškov
www.szsvyskov.cz

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

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

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

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

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

Žákům oboru agropodnikání umožníme v rámci učebních osnov
získání řidičského oprávnění pro skupiny vozidel B a T zdarma

Škola má navázaná přátelství se zahraničními školami.

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

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

Střední odborná škola ochrany 
osob a majetku Brno

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

Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola 
Blansko

otevírá ve školním roce 2012/2013 
tyto 4leté studijní obory s maturitou: 

� 53-41-M/01 zdravotnický asistent
� 63-41-M/02 obchodní akademie
� 78-42-M/02 ekonomické lyceum

Den otevřených dveří:  27. 1. 2012 
a možnost individuálních návštěv školy i mimo DOD 

– volejte 516 418 980.
KONTAKT: 

OA a SZdŠ, Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko, tel.: 516 418 980, 2, 3
e-mail: oabk@oabk.cz,  www.oabk.cz
Prohlédněte si naši školu z domova 
- virtuálně na našich www stránkách!

člen sítě soukromých středních škol

Trnkova 113, 628 00 Brno, tel.: 544 422 811, e-mail: sekretariat@sos-soubrno

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ PRO ROK 2012-2013
Kód oboru     Název oboru                                                  Délka         Forma   Ukončení 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU NA SOŠ
26-41-M/01 Elektrotechnika - elektroenergetika  4 DE MT

 - automatizace
 - informační technologie

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU NA SOU
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - energetika  4 DE MT

 - digitální řízení
 - inteligentní a komfortní elektroinstalace

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - programování a obsluha CNC strojů 4 DE MT
 - mechatronik

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení -programování a servis CNC strojů 4 DE MT

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM NA SOU
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud   3 DE VL
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  3 DE VL

 - digitální technika
23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník  3 DE VL
23-52-H/01  Nástrojař   3 DE VL
23-56-H/01  Obráběč kovů - obrábění na CNC strojích  3 DE VL

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ K ZÍSKÁNÍ MATURITY
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika  2 DE MT
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika  3 DA MT
23-43-L/51  Provozní technika   2 DE MT
23-43-L/51  Provozní technika   3 DA MT

DE - denní studium  DA - dálkové studium MT - maturita VL - výuční list

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 10. 12. 2011 9.00–15.00 hod.
Sobota 14. 1. 2012 9.00–15.00 hod.
Sobota 28. 1. 2012 9.00–15.00 hod.
Sobota 18. 2. 2012 9.00–15.00 hod.

V jiných pracovních dnech individuálně na základě telefonické domluvy.
Mgr. Jan Melichar, tel.: +420 544 422 862, e-mail: melichar@sos-soubrno.cz

www.sos-soubrno.cz

 ČSN EN ISO 9001 : 2009  ČSN EN ISO 9001 : 2009

Naše střední odborná škola a gymnázium spadá do celorepublikové sítě 
EDUCAnet, která čítá kromě školy v Brně další pobočky v Praze, Pardubicích, 
Českých Budějovicích a Ostravě. Vizí zřizovatele je provozovat síť škol, které 
v přátelském systému nabízejí kvalitní vzdělání a připravenost do života. Jedná 
se tedy o projekt, který by posunul systém vzdělávání do 21. století. 

Gymnázium nabízí úplné všeobecné střední vzdělání a je zakončeno 
maturitní zkouškou. Rozdíl mezi dálkovým a denním studiem tohoto oboru je 
pouze v docházce a v domácí aktivitě žáka, neliší se tedy konečnou délkou, 
která je u obou forem stejná, tedy 4 roky.

Obor informační technologie připravuje žáky pro činnost kvalifi kovaných 
odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích. Stejně 
jako u oboru gymnázium je délka studia 4 roky a studium je ukončeno 
maturitní zkouškou.

Výuka v síti EDUCAnet se od klasické výuky velmi výrazně liší. 
Za obrovské plus je na naší škole oproti jiným školám považován náš 
e-learningový systém. EDUCAnet Brno používá systém AES - Asynchronní 
E-learningový systém, který je vyvíjený již řadu let ve spolupráci s jinými 
školami. Mezi jeho základní funkce patří internetová žákovská knížka, testy, 
studijní materiály, diskuzní board, odevzdávárna, rozvrhy, jídelníček a mnoho 
dalších funkcí. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno

Historie 
Roku 1950 v objektu podniku 

Zetor, v budově bývalé stolárny, 
vznikla první učňovská dílna ur-
čená pro 50 učňů. Přelomem ve 
vývoji učiliště se stal rok 1964, 
kdy byly uvedeny do provozu 
samostatné dílny a v září téhož 
roku byl uveden do provozu 
i zcela nový areál školy. Nová 
etapa ve vývoji učiliště nastává 
v roce 1976, kdy je škole udělen 
statut středního odborného uči-
liště a hned v roce 1977 je vedle 
tradičních učebních oborů zřízen 
nově koncipovaný učební obor 
s maturitou mechanik-seřizovač. 
V roce 1988 bylo zahájeno studi-
um při zaměstnání navazující na 
absolutorium učebních oborů a 
umožňujícího jeho absolventům 
ukončit studium maturitní zkouš-
kou, a to jak formou denního, 
večerního, tak i dálkového stu-
dia.V roce 1990 s rozvojem vý-
početní techniky je založena prv-
ní počítačová učebna se síťovou 
verzí 8 bitových počítačů. Třetím 
významným momentem ve vývo-
ji  učiliště je rok 1991, škola se 
stává samostatným právním sub-
jektem – středním odborným uči-
lištěm strojírenským. Rok 1999 se 

stal opět zlomovým – v rámci op-
timalizace učňovského školství 
dochází ke spojení SOUS Trnko-
va 113 s SOUE Obřanská 7.

V roce 2006 pak dochází 
k přeměně učiliště na Střední od-
bornou školu a Střední odborné 
učiliště.

Současnost
Dnes se v prostorách Střední 

odborné školy a Středního odbor-
ného učiliště připravuje na své 
budoucí povolání přes 700 žáků 
ve strojírenských a elektrotech-
nických studijních a učebních 
oborech v denním studiu, nástav-
bovém denním i dálkovém studiu, 
zkráceném studiu.

Výuka v studijních a učebních 
oborech je vzájemně prostupná, 
což žákům lépe umožňuje zvolit 
si vzdělávací cestu podle svých 
schopností. Absolventi všech 
učebních oborů mají možnost po-
kračovat na naší škole v nástav-
bovém studiu, které je ukončeno 
maturitní zkouškou. Toto studium 
probíhá ve dvou formách – dvou-
leté denní a tříleté dálkové.

Žáci při výuce využívají mo-
derní odborné, jazykové a počí-
tačové učebny. Samozřejmostí je 
celodenní přístup k internetu.

Žáci se mohou zapojit do růz-
ných sportovních aktivit, které 
škola pořádá (turnaje v košíkové,-
fl orbalu, kopané, tenisu apod.). 

Výuka teoretických předmě-
tů a převažující část odborného 
výcviku se uskutečňuje přímo 
v areálu školy, jehož součástí je 
také Domov mládeže se školní 
jídelnou.

Absolventi mohou získat cer-
tifi kát IES, který je osvědčením 
o kvalitě vzdělávacího procesu a 
umožňuje lepší uplatnění na pra-
covním trhu zemí Evropské unie. 
Své znalosti z oblasti počítačové 
gramotnosti si mohou ověřit v 
rámci projektu ECDL.

Žákům posledních ročníků stu-
dijních i učebních oborů škola 
poskytuje informace o pracovním 
uplatnění u regionálních zaměst-
navatelů a o možnostech studia na 
vybraných vysokých školách ČR.

Zde získáte informace o mož-
nostech studia a výběru vhodného 
oboru. Vysvětlí Vám podmínky 
přijetí ke studiu a dostanete další 
informační materiály. Provedou 
Vás areálem školy, učebnami 
praktického a teoretického vyu-
čování i Domovem mládeže.

Při Vaší návštěvě poznáte 
prostory školy. Její počítačové 

učebny, jazykové učebny, učeb-
ny s audiovizuální a interaktivní 
technikou, laboratoře progra-
mování CNC strojů, učebnou 
automatizace, elektrolaboratoře, 
pracoviště strojních oborů, praco-
viště CNC strojů, atd.

Můžete také navštívit Domov 
mládeže, jeho pokoje a školní jí-
delnu.

V areálu školy si prohlídnete 
ping-pongový areál, minigolfové 
hřiště, tenisové kurty, víceúčelo-
vé sportovní hřiště.

Stipendium pro žáky
Stipendium pro žáky v učebním oboru Elektrikář – silnoproud a Nástrojař. 
Stipendium v 1. ročníku za pololetí je 1500,- Kč. Ve 2. ročníku za pololetí 
je 2000,- Kč. Ve 3. ročníku za pololetí 2500,- Kč. Od soukromých fi rem 
možnosti stipendia pro obory Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, 
Mechanik strojů a zařízení, Elektrotechnika, Elektrikář – silnoproud. 

Domov mládeže
Žáci jsou ubytováni v třílůžkových garsoniérách s koupelnou a kuchyňkou. 
Výchovnou péči zajišťují kvalifi kovaní pedagogičtí pracovníci. Ubytování 
stojí 950,-Kč/měsíc pro nové žáky naší školy. 

EDUCAnet – SOŠ a gymnázium Brno, o.p.s.



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

PRODEJ
Prodám boty na běžky, po-

užité i nové, více čísel. Tel.: 
739 658 702. 

Prodám nové freestylové kolo 
(BMX) zn. Hoffmanbikes. Cena 
3 990 Kč. Tel.: 728 549 279.

Prodám nový snowboard. 
Délka 148 cm. Cena 890 Kč. 
Tel.: 728 549 279.

Prodám borovičky - vánoční 
stromky. Tel.: 723 830 686.

Prodám nové protipožár-
ní dveře do bytu pravé, 90 cm, 
II. jakost, barva buk. Cena 1 
500 Kč. Tel.: 777 964 213.

Prodám podkrovní byt 3+1, 
Blansko, 109 m2, 10 let starý. 
Výjimečná nabídka, bydlení na 
úrovni s krásným výhledem. 
Tel.: 602 786 025.

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

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

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

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

Prodám rok starý plynový 

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

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

PRONÁJEM
Pronajmu nezařízený byt 

2+kk v Blansku - Zborovce, cena 
5 500 Kč + inkaso (2 500 Kč). 
Tel.: 607 117 564.

Pronajmu plně zařízený byt 
1+1 v Boskovicích. Volný od 
1. 1. 2012, cena 7 200 Kč vč. in-
kasa. Tel.: 607 574 844.

Pronajmu zařízený byt 2+1 
ve Skalici nad Svitavou. Volný 
od 1. 1. 2012 nebo dohodou. 

Cena 8 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 
607 574 844.

Pronajmu zařízený byt 
1+1 v Boskovicích v lokalitě 
u COOP, cena 4 000 Kč + inkaso. 
Tel.: 728 107 809. 

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
u přehrady, téměř zařízený. Za-
sklený balkón, dům po revitali-
zaci. Od ledna 2012. Telefon: 

SLUŽBY

Vše pro nabíjení, údržbu, 
opravu, využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. 
Nabíječky klasické, automatické, 
invertorové, solární, pulsní, Star-
tovací kufříky, vozíky, kabely. 
Testry, zkoušečky, odpojovače, 
zemnící pásky, svorky, kleště, 
oka. Autodoplňky. Měniče. 12–
24 V elektrospotřebiče. Wapky. 
www.berto.cz.

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

Rychlá PŮJČKA!!! Tel: 

774 750 179 (Pracuji pro 

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

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

SLUŽBY

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

l.:
 5

16
 4

43
 5

18

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

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

Nově otevřená prodejna

 PORAĎTE NÁM PŘI ROZŠIŘOVÁNÍ SORTIMENTU

SLEVY PRO
ŘEMESLNÍKY!

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

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

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

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

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

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Játra pana starosty, vařený brambor 59,-, 2. Kuřecí ragú, dušená rýže 59,-, 3. Rajhradský kuřecí plátek, opékaný brambor 69,-, 4. Smažený vepřový řízek po domácku, vařený brambor, okurek 69,-, 5. Vepřové nudličky s hříbky 
a brusinkami, hranolky 79,-, 6. Salát z čínského zelí s ananasem a kuřecím masem 79,-

1. Dušená mrkev, hovězí maso, vařený brambor 59,-, 2. Těstoviny s kuřecím masem na paprice 59,-, 3. Sekané kousky masa se sýrem, bramborová kaše, okurek 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek, bramboráčky 69,-, 5. Kuřecí plátek 
zapečený čabajkou a uzeným sýrem, zelenina, hranolky 79,-, 6. Zeleninový salát se smaženým hermelínem 79,-

1. Mexický guláš, dušená rýže 59,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 3. Kapusta na česneku, vepřové kousky, vařený brambor 65,-, 4. Kuřecí v česnekovém těstíčku, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. Vepřový jelení skok, 
hranolky 69,-, 6. Těstovinový salát s kuřecím masem 79,-

 STÁTNÍ SVÁTEK

1. Smažený celer, vařený brambor, tatarka 59,-, 2. Přírodní kuřecí nudličky, dušená rýže 59,-, 3. Pečené vepřové, mačkaný brambor, okurek 65,-, 4. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 79,-, 5. Vepřový plátek na česneku, hranolky, 
zelenina 79,-, 6. Zeleninový salát s kuřecími nudličkami a sýrem 79,- 

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 14. 11. do pátku 18. 11., 59 až 79  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

od 7. do 23. prosince.
PRODEJ RYB 
od 19. do 23. prosince 
(vánoční kapr, štika, pstruh, 
amur, tolstolobik, sumec).

P  P  

N  N  

ŠŠ
777 008 399 

sindelarova@
zrcadlo.net

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a

Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz

SLUŽBY

ŘÁDKOVÁ inzerce

737 802 235. E-mail: al-
jur@centrum.cz.

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

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

Dlouhodobě prona-
jmu garáž v Blansku u 
Sýpky. Tel: 775 223 137.

KOUPĚ
Koupím pšenici a ječmen, 

tel.: 723 830 686.
Koupím brusle, pán-

ské i dámské. Telefon.: 
602 786 025

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

Koupím párek korel. 
Za rozumnou cenu. Tel.: 
739 905 250.

RŮZNÉ
Prosím, hledáme do-

mov pro několik opuš-
těných koťátek. Jsou 
zdravá a krásná. Vel-
mi naléhavě prosíme o 
pomoc. Mobil: 737 452 
965.

Mladý seriozní muž - 
nekuřák, hledá podnájem jedno-
ho pokoje v Blansku za rozum-
nou cenu. Tel.: 737 177 367.

Daruji za odvoz starší použité 
panelákové dveře. Rozměry: 2x 
pravé 80 cm, 2x levé 60 cm. Tel.: 
777 964 213.

Doučování angličtiny! Stu-
dentka VŠ Aj nabízí 
doučování angličtiny. 
Doubravice nad Svita-
vou a okolí. Cena 150 
Kč/60 min. Tel.: 774 
673 366.

Daruji za odvoz 
dvě válendy a ku-
chyňský stůl. Tel.: 732 
117 089 Lysicko.

Odvezu jakékoli 
množství zachova-
lých střešních tašek 
2-falcových, nejlé-
pe Bohunice. Tel. 
773 275 035.

Hledáme domov 
pro nalezeného bílo-

rezavého kocourka. Tel.: 608 
727 494, 732 556 856.

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

Řádkovou inzerci Řádkovou inzerci 
podávejte na e-mailu podávejte na e-mailu 

radkovainzerce@radkovainzerce@
zrcadlo.netzrcadlo.net

Také neustále uvažujete o zvyšujících se nákladech za topení? 
Nyní s nastupující zimou se asi nebudeme pouštět do velkých akcí, 
jako je zateplení pláště domu nebo výměnu kotle. Asi i kompletní 
výměnu oken a dveří spíše necháme na jaro či léto. Právě teď ale 
můžeme udělat celou řadu malých kroků a jednoduchých opatření, 
která nám pomohou ušetřit energii za topení, a tedy i nějaké peníze.

Tak například všechna okna a dveře můžeme opatřit kvalitním těs-
něním a utěsnit také případné mezery, kterými vniká dovnitř studený 
vzduch kolem parapetů nebo ještě jinými místy. 

Zdá se vám, že je v pracovně nepříjemný chlad? Při bližším za-
myšlení zjistíte, že je vám zima jen na nohy. Možná proto nemusíme 
více topit, ale co si tak koupit novou kvalitní podlahu? Nebo zatím 
zvolit řešení ještě rychleji, levněji a snadněji - kvalitní vlněný kobe-
rec pod stůl s počítačem? A k tomu další stejně levné řešení: vlněný 
pléd přes ramena nebo pořádný svetr 
při práci za chladných nocí.

Zatím bychom ale mohli trochu 
popřehazovat nábytek. A možná že 
máme doma trochu „přenábytkova-
né“. Rozlučme se proto se zbytečnými 
kusy, které stojí před radiátory. TTotéž 
platí i pro dlouhé těžké závěsy. Ra-
diátor pod okny se proto nezakrývá 
dlouhými závěsy! Zvolíme je v ta-
kové délce, aby nepřekrývaly topení 
a zároveň nebyly příliš krátké, protože 
pod krátkými závěsy zase teplo uni-
ká kolem okenních tabulí ke stropu. 
Nejlepší z hlediska proudění vzduchu 
jsou rolety nebo žaluzie.

Jak uspořit náklady na vytápění?
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Klasická žárovka
60 W/ E 27, čirá

14,-/ 2 ks

Úsporná 
zářivka
11 W/ E 27

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

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

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

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

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

S TERMOSTATEM

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

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

2.390,-

1.990,-

8.990,-

49,-399,- 239,-

745,-

ks od

7,-

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

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

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

10 kg

49,-
od 1 palety: 45,-

Boskovice 137,8x209 CMYK.indd   1 17.10.11   10:42
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Kulturní zařízení města Boskovice 
si Vás dovolují pozvat na

OTEVŘENÍ TRŽIŠTĚ v 9.00 – NABÍZENY BUDOU TRADIČNÍ VÝROBKY Z KŮŽE, 
PROUTÍ, SLÁMY, DŘEVA, MEDU, VOSKU, KERAMIKA, SKLO, MINERÁLY, 
MINIATURY ZBRANÍ …  PRO DĚTI JÍZDY NA KONÍCH A NOVĚ VLÁČKEM!   

PO DOBU JARMARKU (10.00–16.00) ŽIVÝ BETLÉM
V PROVEDENÍ KOSTELNÍHO SBORU JAKUBÁČEK.

Občerstvení zajištěno Srdečně zvou pořadatelé

XIV

 PÁTEK  9. prosince 2011 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ BOSKOVICE

P R O G R A M : • 9.00 • ZAHÁJENÍ PRODEJE, dechová hudba BOSKOVĚNKA
• 9.30 tanec se psy – Adéla Komárková • 9.40 vystoupení dětí z MŠ ul. Lidická 

• 9.50 vystoupení dětí z MŠ Bílkova ul. • 10.00 vystoupení MŠ Na Dolech

• 10.15  PŘÍJEZD PÁNA Z BOSKOVIC S PRŮVODEM
• 10.40 jarmareční pohádka „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“ (divadlo Já to jsem)

• 11.30  vystoupení šermířské skupiny GRÁL • 12.15 dechová hudba BOSKOVĚNKA
 • 13.30 vystoupení šermířské skupiny GRÁL • 14.00 dětský folklórní soubor BOROVĚNKA

 • 14.30 tanec se psy – Adéla Komárková • 15.00 skupina VANCOŠ – sokolnická show

 • 15.45 vystoupení šermířské skupiny GRÁL • 16.45 dechová hudba BOSKOVICKÁ KAPELA

• 17.45  VEČERNÍ SLAVNOSTNÍ PRŮVOD a KEJKLE OHŇOVÉ  

• 18.30 vystoupení skupiny TRNÍ • 21.00 ukončení jarmarku

4024 DEL PorscheBrno Polo_290x207_KREAT.indd   1 11/14/11   10:32 AM
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LIDOVÝ DŮM LYSICE
OD 20:30h 100,-

16.11.

ROLLING
STONES R

E
V
IV
A
L

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

Zveme Vás na 

  

 SLÁVEK JANOUŠEK, 

 

kalendář akcíkalendář akcí Celostní medicína v Blansku
Celostní medicína je v dnešní uspěchané době vyhledávanou oblastí pro zdravý život-
ní styl. Patří sem všechny obory, které se zabývají 
hledáním skutečných příčin zdravotních obtíží. Je 
spjata s přírodní medicínou, jejíž propagátor je 
všem známý MUDr. Jonáš. Jeho knihy jsou rádcem 
mnoha domácností. Celostní medicínou se můžou 
směle nazývat obory jako Homeopatie, Bachova 
terapie, EFT, Reiki, Feng shui, Biorezonance nebo 
Kineziologie One Brain.
Poslední dva obory můžete najít v Blansku v Porad-
ně životního stylu Jany Mandokové na Svitavské ul. 
/nutné se vždy objednat na tel.: 724 129 171/. 
Můžete využít BIOREZONANČNÍHO PŘÍSTROJE 
BICOM 2000 k ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ s účinností 
přes 80% /6 lidí z deseti přestane po první terapii, 
2 z deseti potřebují druhou terapii a ta je zdarma/. Do přístroje se vloží nedokouřená 
cigareta a přístroj otočí chuť cigarety a přes elektrody tuto informaci pouští do klienta. 
Ten přestane mít chuť na cigaretu. Dále můžete využít terapií k hubnutí, na alergie, na 
imunitu, apod.
Druhý obor je KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je vhodná pro řešení psychických potíží, naruše-
ných partnerských vztahů, rodičovských problémů, poruch chování a řečových vad u dětí 
ale i řešení chronických nemocí.

SLUŽBY

40 min. terapie 

ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ
na přístroji Bicom 2000.

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

Tel.: 724 129 171
www.umenizitblansko.czKulturní zařízení města BoskoviceKulturní zařízení města Boskovice

listopad - prosinec 2011listopad - prosinec 2011
Sobota 19. listopadu v 19 hod. Zámecký skleník Boskovice – 
BLUE EFFECT A RADIM HLADÍK 
Neděle 20. listopadu v 15 hod. Zámecký skleník Boskovice – 
JAK SEKROTÍ PRINCZENA - pohádka
Úterý 26. listopadu v 19 hod. Zámecký skleník Boskovice – 
POSEZENÍ S DECHOVKOU /Boskovická kapela a Karel Hegner/
Pátek 9. prosince od 9 do 21 hod. Masarykovo náměs   – 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
Neděle 11. prosince ve 14 hod. galerie Zámeckého skleníku Boskovi-
ce – vernisáž výstavy Z. Pitnerové „STÁŘÍ V TVÁŘI - PORTRÉTY“ 
Neděle 11. prosince v 15 hod. Zámecký skleník Boskovice – 
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Neděle 18. prosince v 18 hod. Sokolovna Boskovice – 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
Středa 21. prosince v 18 hod. Evangelický kostel - 
VÁNOČNÍ KONCERT

Blansko - Kino v 10 hod.: Rajbas Outdoor Kotlík 2011, cestovatelský fes  val. 
Bořitov - Nám. U Václava v 15 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Boskovice - Masarykovo nám. v 17 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Doubravice - Kulturní dům v 10 hod.: Vánoční jarmark. 
Doubravice - Nám. Svobody v 16 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Lipovec - Sokolovna v 10 hod.: Vánoční výstava.
Olešnice - Náměs   ve 13 hod.: Adventní trhy, v doprovodném programu vy-
stoupí Poutníci a Seiferos s přehlídkou dravců. Budou probíhat také dílničky 
pro dě   a domácí zabíjačka.
Rájec-Jestřebí - Náměs   v 16 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Skalice nad Svitavou - Náves v 17 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Spešov - Obecní dům ve 14 hod.: Vánoční výstavka s dílničkou pro dě  . 
Spešov - Náves v 18 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Velké Opatovice - Kostel sv. Jiří v 15 hod.: Žehnání adventních věnců a roz-
svícení vánočního stromu. 

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Žraloci na 
s(o)uši.
Boskovice v 17 hod. Saxána a Lexi-
kon kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Muži v na-
ději.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 
hod.: Adventní koncert komorního 
orchestru Blanska. 
Kunštát - Zámek v 15 hod.: Adventní 
koncert, hraje pěvecký sbor Leoš. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Katolický dům v 7.30 hod.: 
Vánoční výstava technické tvořivos   
Zlaté české ručičky.

pondělí 28. listopadu pondělí 28. listopadu 

AKCEAKCE
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 
13.30 hod.: Kdo dál, soutěž.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška 
v 15.30 hod.: Výtvarná dílna, pletení 
vánočního stromku z papíru, výroba 
vánoční dekorace, pro dospělé a star-
ší dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Černá Venuše.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Válka 
bohů 3D.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice mine-
rálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 
hod.) * Velké Opatovice - Morav-
ské kartografi cké centrum: Mapo-
vá tvorba Jana Antonína Křoupala 
a Kartografi cká díla pro zrakově po-
s  žené. * Boskovice - Areál Hradní: 
Boskovická epopej (stálá výstava) * 
Blansko - Muzeum: Obrazy bratří 
Hlaviců (do 2. 12.) * Letovice - Ga-
lerie Domino: Sergej Kulina, plas  -
ky (do 27. 11.) * Letovice - Galerie 
Pex: Jiří Brtnický, obrazy (do 3. 11.) 
* Blansko - Galerie Ve Věži: Hana 
Indrová, obrazy, šperky (do 27. 11.) 
* Blansko - Knihovna: Semaforské 
inspirace v blanenském divadle (do 
25. 11.) * Blansko - Kino: Dalibor 
Carbol, fotografi e (do 30. 11.) * Bo-
skovice - Galerie Otakara Kubína: 
Markéta Kratochvílová, fotografi e 
(do 4. 12.).
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