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Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 27. listopadu!
Aktuální zpravodajství z regionu 

každý den na 

www.zrcadlo.net

Do řeky Svitavy unikl olej
Na místě zasahovaly 
tři jednotky 
hasičů, k úhynu 
ryb nedošlo.

  Více na straně 2

Radim Hruška

Boskovice - Boskovické gym-
názium se snaží podporovat na-
dané žáky. V současné době běží 
projekt Škola plná 
příležitostí. Na příští 
rok Boskovičtí při-
pravili další aktivitu. 
Více prozradil ředitel 
Gymnázia Boskovice 
Jaromír Fiala.

Jakým směrem se 
bude ubírat podpora 
talentovaných žáků?

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

V Blansku přivítali patrona města

Krajský přebor vede Blansko
Po zrušení 
předehrávání zápasů 
prvního jarního 
kola platí tabulky 
z minulého víkendu.

 Více na straně 16

Gymnázium 

tel: 461327805, , 
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Radní defi ni  vně 
zakázali 

podomní prodej
Blansko - Už od ledna příští-

ho roku by měli z Blanska zmizet 
podomní prodejci zboží či nabí-
dek energií. Tamní radní rozhod-
li, že tuto činnost zakáží na území 
celého města. Nezřídka se totiž 
stávalo, že zejména starší lidé 
„naletěli“ podvodníkům nebo 
ještě hůře zlodějům, kteří se jim 
dostali do bytu a okradli je o pe-
níze nebo cennosti. 

„Toto rozhodnutí je schvále-
no,“ potvrdil blanenský starosta 
Lubomír Toufar na tiskové kon-
ferenci vedení města. Nařízení se 
stane součástí tržního řádu, zákaz 
se bude vztahovat na prodej zboží 
a poskytování služeb mimo veřej-
ně přístupná místa.  (bh)

V Jedovnicích
zahraje Háta

Jedovnice - Divadelní před-
stavení Tři bratři v nesnázích 
zahraje v pátek 30. listopadu 
v jedovnickém kulturním domě 
divadelní společnost Háta. Pod 
režijním vedením Lumíra Olšov-
ského si v něm zahrají Martin 
Zounar, Zbyšek Pantůček, Filip 
Tomsa nebo Adéla Gondíková, 
Ivana Andrlová a další známí 
pražští herci. Začátek představení 
je v 19 hodin. Předprodej vstupe-
nek zajišťuje jedovnické infor-
mační středisko, lístky si můžete 
objednat i na telefonním čísle 
516 442 284.  (ama)

  6 ŠKOLY
Speciální přílohu 

naleznete na 
stranách 8 až 12.

Jedná se o nový projekt, který už 
máme schválený Jihomoravským 
krajem. Bude se zabývat prací 
s nadanými studenty. Jeho rozpočet 
činí pět milionů korun a bude trvat 

dva roky. Na naší ško-
le se snažíme posky-
tovat nadstandardní 
péči o nadané a talen-
tované studenty. Pří-
kladem toho je právě 
již zmiňovaný projekt 
Škola plná příleži-
tostí, který zahrnuje 
nadané a talentované 
žáky. V novém pro-

jektu T.A.L.E.N.T. bude spousta 
inovativních prvků a nových věcí. 
Zejména půjde o to, že získání vě-
domostí není všechno. Studenti se 
proto budou učit vědomosti dále 

zpracovávat a především je prezen-
tovat. Zjednodušeně jde o to, umět 
„prodat“ všechno, co se naučí. Cí-
tíme totiž, že je velmi důležité pro-
pojení teorie s praxí.

Rozpočet je poměrně štědrý, 
co všechno bude obnášet?

Bude probíhat celá řada lektor-
ských aktivit se studenty a plá-
nujeme samozřejmě také nákup 
nutné prezentační techniky nebo 
vybavení pro práci v lektorských 
skupinách. Projekt se týká nejen 
humanitních, ale i přírodovědných 
disciplín. Budeme proto muset po-
řídit různé přístroje, aby požado-
vané aktivity mohly proběhnout. 
Projekt tedy školu rozhodně obo-
hatí i z hlediska vybavenosti.

 Pokračování na str. 8

Boskovické gymnázium 
podpoří nadané studenty

Bohumil Hlaváček

Blansko - Stovky a stovky lidí 
lemovaly, jak se již stalo tradicí, 
trasu průvodu svatého Marti-
na a jeho družiny od kostela na 
Starém Blansku do tamního zá-
meckého parku. I letos se akce 
mimořádně vydařila. „Jak to ty 
děláš, že ti vyjde vždycky poča-
sí,“ otázal se představitel patrona 
města před odjezdem z farního 
dvora hlavního organizátora Jiří-
ho Kučery, který s trubkou a na 
koni jako vždy dělal prostor pro 
průvod. Ten i letos sklidil obrov-
ský aplaus, akce je rok od roku, 
jak se říká, vyšperkovanější. 

Letos měla několik novinek. 
V zámku byla u její příležitosti 
otevřena ve sklepení expozice la-
boratoře hraběte Karla z Reichen-
bachu, vynálezce parafínu. Netra-
diční byl i termín, tentokrát se 
průvod vydal na cestu až v neděli. 
„Důvod je prostý, svatomartinské 
víno se může otevřít až 11. lis-
topadu, a to letos vyšlo na tento 
den,“ pousmál se starosta Lubo-
mír Toufar, který v roli a kostýmu 
purkmistra jel na povoze taženém 
vyšňořenými koňmi. 

Hned za ním šel v průvodu 
mimo jiných správce místní far-
nosti Jiří Kaňa. Ten měl letos dal-
ší důvod k radosti. „Díky pomoci 
města se podařilo sehnat peníze 
na rekonstrukci schodiště na kos-
telní věž k našim třem zvonům. 
Jedno ze čtyř oken se teď dá ote-
vřít a otevírá se z něho vyhlídka 

na město. Krásná,“ líbí se mu. 
Jaký bude režim otevírání věže 
zájemcům se nadále řeší. „V plá-
nu máme spolu s vedením města, 
že se vyhlídka stane jednou z dal-
ších turistických atrakcí Blanska. 
Osa zámek, Rožmitálova ulice, 
kostel se tak defi nitivně propojí,“ 
těší faráře. Ve spolupráci s odbo-
rem cestovního ruchu se teď bude 
řešit prohlídkový režim. Oprava 
schodiště vyšla na 300 tisíc ko-
run. „Vynikající práci provedl 
mistr Dušan Kolmačka z Olešni-
ce, specialista na schodiště, vypa-
dá jak původní,“ pochválil Kaňa. 

Tyto martinské hody měly 
v rámci farnosti i díky tomu trochu 
jiný průběh. Tradiční světýlkový 
průvod šel ke kostelu až v sobo-
tu. Zapálené svíčky pak vytvořily 
obrazec na podlaze kostela. Svatý 
Martin mezi děti a rodiče zavítal 
tentokrát koňmo už ten den večer 
kolem šesté hodiny na dvoře fary. 
Pak se rozsvítila rekonstruovaná 
věž. „Všichni účastníci z řad dětí 
dostali nádherné perníčky v po-
době koně nebo husy, napekla je 
paní Marie Musilová,“ poděkoval 
správce farnosti.

Celá akce v zámeckém parku 
zaujala blanenskou veřejnost. 
Martinské husy se podávaly hned 
v několika restauracích, speciali-
ty voněly na dálku. I letos se po-
tvrdilo, že nápad, se kterým Jiří 
Kučera se spolupracovníky před 
několika lety přišel, byl vynikají-
cí a patří mu za to dík. 

 Více na str. 3 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček
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Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, k úhynu ryb nedošlo

Do řeky Svitavy unikl olej

Jiří Crha: Chceme být v krajském 
zastupitelstvu konstruk  vní opozicí

K K
Z lesa zmizelo 

devatenáct 
smrků

Lipovec - Deset smrků z lesa 
v blízkosti Lipovce a dalších de-
vět smrků z lesních pozemků na 
katastrálním území obce Kraso-
vá někdo pokácel a odvezl. To 
všechno provedl, aniž by o tom 
věděl vlastník lesa nebo k tomu 
dal své svolení. Pachatel tak způ-
sobil škodu za téměř dvacet tisíc 
korun a je podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Tři ženy okradly
seniorku

Letovicko - Tři ženy snědší 
pleti přišly krást k dvaaosmdesá-
tileté ženě na Letovicku. Využily 
toho, že jim žena důvěřovala a že 
se již hůře pohybovala. V úterý 
6. listopadu odpoledne tedy za-
zvonily u jejích dveří s tím, že 
chtějí odkoupit železný šrot a au-
tobaterie. Žena je pustila na dvůr, 
pachatelky se však velmi rych-
le dostaly i do domu, kde vzaly 
schovanou fi nanční hotovost ve 
výši padesát tisíc korun. Zloděj-
ky, po nichž policisté pátrají, jsou 
podezřelé ze spáchání trestného 
činu krádeže a porušování do-
movní svobody.  (hrr)

Zloděj bral
barevné kovy
Skalice - Do skladu elektro-

odpadů ve Skalici nad Svitavou 
přišel krást zatím neznámý pa-
chatel. Ukradl téměř dvaapadesát 
kilogramů hliníkových chladičů 
a profi lů, padesát kilogramů mě-
děných traf a ještě dalších osm-
desát kilogramů elektromotorů. 
Způsobil tak škodu za asi patnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Z hotelu zmizel
dataprojektor
Blansko - Dva sedmadvaceti-

letí muži společně s jednadvace-
tiletou ženou se vydali krást do 
jednoho z blanenských hotelů. 
V pátek 2. listopadu tam vzali bě-
hem hodiny z volně přístupných 
prostor dataprojektor v hodnotě 
dvanáct tisíc korun. Ten vzápětí 
prodali za sedm set korun v bla-
nenské zastavárně. Nyní jsou 
všichni tři podezřelí ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Nenechavec
pokácel celkem 
sedmnáct smrků

Borotín - Sedmnáct smrků po-
kácel, a poté i ukradl zatím ne-
známý pachatel z lesa nedaleko 
vysílače v Borotíně. Majiteli lesa 
tak vznikla škoda za asi třicet ti-
síc korun.  (hrr)

Nabízeli
přeplatek za 

elektřinu
Boskovice - Neseme vám pře-

platek za elektřinu... S těmito 
slovy navštívili ve čtvrtek 1. lis-
topadu kolem půl páté odpoledne 
dva dosud neznámí muži romské 
národnosti čtyřiaosmdesátiletou 
ženu v Boskovicích. 

„Žena je poté, co se představi-
li jako pracovníci elektrárenské 
společnosti, vpustila do domu. 
Jeden z mužů chtěl důchodkyni 
vrátit z dvoutisícové bankovky 
jeden tisíc korun jako přeplatek 
za energii. Další muž zřejmě vy-
užil toho, že žena hledala drobné 
a v nestřeženém okamžiku jí z ka-
belky, kterou měla volně polože-
nou v pokoji, ukradl dvanáct tisíc 
korun. Dvoutisícová bankovka, 
z níž žena vrátila mužům poža-
dovanou tisícovku, na místě ženě 
zůstala,“ uvedla blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková. 

Muži jí tak způsobili škodu za 
jedenáct tisíc korun. Po dvou po-
dezřelých ze spáchání trestných 

činů krádeže a porušování do-
movní svobody, pátrají blanenští 
policisté.  (hrr)

Na vykradení
auta stačilo 
deset minut

Kunštát - Dušičkové návštěvy 
lidí na hřbitovech jsou stále vel-
kým lákadlem pro zloděje. Pře-
svědčil se o tom majitel vozidla 
značky Mazda 626, který svoje 
auto nechal ve středu 31. října 
krátce po deváté hodině dopoled-
ne stát u zadního vchodu kunštát-
ského hřbitova. Když se po asi 
deseti minutách k autu vrátil, zjis-
til, že má rozbité okénko u pátých 
zadních dveří a celé dveře poško-
zené. Ze zavazadlového prostoru 
mu zloděj vzal tašku s nářadím 
v hodnotě asi pět set korun. Na 
autě však vznikla škoda za dal-
ších šest a půl tisíce korun.  (hrr)

Asi si chtěl
vysázet les

Kotvrdovice - S představou, že 
si zřejmě vysadí vlastní bukový 
les, se vydal krást zloděj do lesa 
ke Kotvrdovicím. Z jámy, která 
byla částečně zahrnutá zeminou, 
sebral osmnáct set kusů sazenic 
buku. Našel je i přesto, že byly 
přikryté větvemi z jehličnanů. 
Firmě, které sazeničky patřily, 
vznikla škoda za více než deset 
tisíc korun.  (hrr)

Lapka se
vloupal do 
dvou bytů

Blansko - Nejprve odšroubo-
val kukátko, a pak vypáčil dve-
ře. Tímto způsobem se zloděj 
vloupal do dvou bytů v jednom 
z blanenských bytových domů. 
Vše se stalo v podstatě za bílého 
dne. Zloděj se totiž do bytů dostal 
v přesně nezjištěné době od sedmi 
hodin ráno do půl třetí odpoledne 
v pondělí 29. října. Využil toho, 
že v té době nebyl nikdo doma. 
Z bytů si pak vzal vše, co mělo 
nějakou hodnotu. Hodil se mu tak 
například fotoaparát, notebook, 
digitální kamera, několik zlatých 
prstenů, zlaté náušnice, volně po-
ložené bankovní karty, kartičky 
od pojišťoven nebo slevové kupó-
ny. Škoda, kterou zloděj způsobil, 
byla odhadnuta na téměř pětade-
vadesát tisíc korun.  (hrr)

Odnesl si
automat

Adamov - Lidé v Adamově 
si cukrovinky v automatu už jen 
tak nekoupí. Neznámý zloděj tam 
totiž ukradl celé zařízení na slad-
kosti, které stálo volně před tamní 
prodejnou potravin. Majiteli tak 
způsobil škodu za asi deset tisíc 
korun.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - K úniku ropných 
látek do Svitavy vyjížděli minulý 
týden ve středu hasiči do Letovic. 
Na hladině řeky se totiž objevil 
dlouhý nesouvislý pás mastných 
skvrn, zřejmě z ropných látek.

„Nad soutokem Křetínky 
a Svitavy u průmyslového are-
álu položili hasiči nornou stěnu, 
aby zabránili dalšímu šíření oleje. 
Jednalo se o asi kilometr dlouhou 
skvrnu, která měla v průměru pět 
až deset metrů. Havárie byla na-
hlášena na inspekci životního pro-
středí a na vodoprávní úřad, který 
zvolí další kroky, případně navrh-
ne sankce. Podle neofi ciálních 
informací olej vytékal z keramiky 
Řehoř, která v průmyslovém are-
álu sídlí,“ uvedla mluvčí Povodí 
Moravy Gabriela Tomíčková.

Při likvidaci havárie zasaho-
vali profesionální hasiči ze sta-
nic v Boskovicích a v Blansku 
a dobrovolní hasiči z Letovic. Na 
místo vyjela i jednotka ze stanice 
v Lidické ulici v Brně s technikou 
a zařízením k likvidaci ropných 
havárií, ta ale zůstala v záloze 
a nezasahovala. 

„Při příjezdu hasičů byl na 
hladině řeky, která má ve městě 

Skončila oprava jedovnického rybníka Vrbového

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Místostarosta 
Blanska Jiří 
Crha kandi-
doval za ODS 
v roli lídra 
kandidá tky 
na post jiho-
moravského 
hejtmana.

Co říkáte na výsledek krajských 
voleb?

Dopadly, jak dopadly. Já samo-
zřejmě spokojen nejsem, očekával 
jsem lepší výsledek pravicových 
stran. Propad mne ale až tak ne-
překvapil. Potvrdilo se, že kdo je 
ve vládě, nemá úspěch v krajských 
volbách. To už se poněkolikáté zo-
pakovalo. Nálada ve společnosti 

i díky hospodářské krizi k tomu 
samozřejmě přispěla také. Přesto 
jsem až tak velký neúspěch neče-
kal. Protest proti vládní politice se 
projevil hlavně v tom, že pravico-
ví voliči k volbám vůbec nešli.

Jak by teď podle vás měla vy-
padat krajská povolební koalice?

My jsme hned po vyhlášení vý-
sledků oznámili, že jdeme do opo-
zice. Ostatně, on nám nikdo ani 
žádnou nabídku nedal. I kdyby se 
tak stalo, s tak malým mandátem 
bychom do toho nešli. Chceme 
být konstruktivní opozicí a dělat 
politiku pro občany takto. Není to 
o postech, ale o práci. 

V krajském zastupitelstvu jste, 
jaké oblas   se chcete věnovat?

Chceme dohlížet na práci zastu-
pitelstva kraje tak, aby byla efek-

tivní. Rozhodně odmítáme, aby se 
kraj dál zadlužoval. Chceme, aby 
se posouval dál, maximálně vyu-
žíval evropských fi nancí. Chceme 
se věnovat kontrolní činnosti vůči 
nešvarům. Volby jsou soutěž. My 

jsme ji teď nevyhráli, toho jsme si 
vědomi. Naše priority byly jiné.

Jaké jsou podle vás největší 
problémy kraje?

Na prvním místě je špatná do-
pravní infrastruktura. Bez nápra-
vy je rozvoj regionu zabržděn. 
V rámci nápravy je potřeba třeba 
i zvýšit konkurenci na železni-
cích. Je nutné, jak jsem již říkal, 
více využívat evropských fondů, 

nepoužívat je na nějaké, v uvo-
zovkách, nesmysly. Podporovat 
vznik nových pracovních míst. Já 
také vidím nedostatečnou podporu 
sportu. Je podle mne hodně pod-
ceňovaná, nejde v žádném případě 
jen o ten vrcholový.

Je po krajských volbách, čekají 
nás prezidentské. Jak to vidí Jiří 
Crha jako občan?

Samozřejmě to sleduji. Překva-
pilo mne množství kandidátů. Po-
litická situace je ale teď u nás tak 
vyhrocená, že se to vlastně dalo 
čekat. Váhu prezidentského úřadu 
to trochu snižuje. Uvidíme, kdo se 
dostane do druhého kola. Kdo to 
bude, teď nedovedu odhadnout. 
Jako člen ODS v prvním kole pod-
pořím našeho kandidáta, když ne-
uspěje, budu se rozhodovat podle 
následné situace. 

Jedovnice - Obecní společnosti 
Olšovec s.r.o. se podařilo sehnat 
fi nanční prostředky z ministerstva 
zemědělství a díky této dotaci bylo 
opraveno výpustní zařízení včetně 
požeráku na rybníku Vrbovém. 
Akce si vyžádala fi nanční pro-
středky ve výši dvou a půl milionu 
korun, dotace činila milion a půl, 
zbylé prostředky zajistila společ-
nost Olšovec ze svých provozních 
zdrojů.

„Olšovec s.r.o. zabezpečuje 
hospodářskou činnost na jedov-
nických rybnících. V nájmu máme 
od obce celkem čtyři rybníky, 
největší a nejznámější je rybník 
stejného jména, dále jsou to menší 
rybníky Budkovan, Vrbový a Du-
bový,“ řekl jednatel společnosti 
Leoš Blažek. Připomenul, že ryb-
ník Olšovec je využíván přede-
vším k rekreačním účelům a ke 
sportovnímu rybolovu. Další jsou 
chovnými rybníky. Vznikají tam 

náš rozhovornáš rozhovor

budoucí generace ryb přemisťo-
vaných vždy zjara v rámci přelovu 
do rybníku Olšovce a výsledkem 
je každoroční podzimní slavnostní 
výlov. „Jedná se o tříletý cyklus, 

než ryba doputuje z tak zvaných 
zadních rybníků do Olšovce, než 
je tržní a je připravena k výlovu,“ 
upřesnil jednatel. 

Rybník Vrbový byl po celý rok 

mimo provoz. S opravou se začalo 
v dubnu, v polovině října proběhla 
kolaudace a dílo bylo předáno do 
užívání. „Na konci října jsme Vr-
bový napustili a teď budeme čekat 
na jaro, kdy do něj bude přelove-
na část ryb z rybníku Budkovan. 
Máme v plánu u tohoto rybníku 
vybudovat odpočinkové posezení 
pro turisty a cyklisty,“ uvedl Bla-
žek a připomenul že na chovných 
rybnících je zakázána rekreace 
i rybolov. Jen tak jsou vytvořeny 
optimální podmínky pro zdravý 
vývoj a růst rybí populace. 

„Zatím je obtížné hodnotit le-
tošní rybářský rok. Čeká nás ještě 
významná akce - vánoční prodej 
kaprů. Budou k mání na klasic-
kých stanovištích ve Křtinách, 
v Adamově, v Blansku a samozřej-
mě v Jedovnicích. Další odběrate-
lé nabídnou jedovnického kapra 
i v Prostějově nebo Boskovicích,“ 
dodal Leoš Blažek.  (ama)

Ryby. Nejčastěji si kapra spojujeme s časem vánočním. Možná i na va-
šem stole bude ten z jedovnických rybníků.  Foto Marta Antonínová

členité koryto široké zhruba osm 
metrů, nesouvislý tenký mastný 
fi lm. Pro zachycení unikajících 
nebezpečných látek hasiči hladinu 
přehradili třemi nornými stěnami. 
Skvrny na hladině likvidovali 
pomocí sorbentu, který postupně 
z vody sbírali do nádob k eko-
logické likvidaci. Při průzkumu 

v okolí zjistili, že nebezpečné lát-
ky do řeky unikly z místní kanali-
zace. Ústí kanalizačního přepadu 
do řeky hasiči rovněž přehradili 
sorpčními zábranami,“ popsal 
situaci mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid.

Protože další přitékání ropných 
látek zcela ustalo a hasiči větší 

část skvrn z hladiny pomocí sor-
bentu zlikvidovali, profesionální 
jednotky krátce před polednem 
přerušily zásah. Ke střežení řeky 
i norných stěn a k likvidaci zbýva-
jících nečistot z hladiny na místě 
zůstala místní jednotka dobrovol-
ných hasičů. Nebyl zaznamenán 
žádný úhyn ryb.

Sloup - Podzimní seminář vě-
novaný podpoře obnovitelných 
zdrojů energie a dosahování 
energetických úspor na území 
Moravského krasu pořádá čtvrtek 
29. listopadu Místní akční skupi-
na Moravský kras. Uskuteční se 
v Blansku ve Fotbalové hospůdce 
na Údolní 10 a celodenní jednání 
začne v 9 hodin.

V pestrém programu se bude 
mimo jiné hovořit o problematice 
veřejného osvětlení a plánování 
dotací, o poslání energetických 
managementů obcí a měst, o níz-
koenergetických rekonstrukcích 
budov nebo střešních instalacích 
fotovoltaických systémů. Nebudou 
chybět praktické příklady z mode-
lových projektů v Hostětíně, zkuše-

nosti z Nového Lískovce, Kněžic, 
ale i Blanska.

Na akci je nutné přihlásit se do 
22. listopadu na čísle 511 141 728. 
Přihlášku obsahující jméno a pří-
jmení, název organizace, adresu, 
telefon, e-mail můžete poslat i poš-
tou na adresu MAS Moravský kras, 
Sloup 221, 679 13, Sloup, nebo na 
pokorna.masmk@centrum.cz. 

Seminář je bezplatný a usku-
teční se v rámci projektu ENER-
GYREGION – Efektivní rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie 
v kombinaci s konvenční energií 
v regionech a projektu Šance pro 
OZE a energetické úspory na Již-
ní Moravě, které jsou fi nancovány 
Evropskou unií a Jihomoravským 
krajem. (ama)

MAS zve na seminář o energe  ckých úsporách

Národní parky 
se představí ve 

Křtinách
Křtiny - Pod názvem Naše ná-

rodní parky – zelené mosty Evro-
py bude ve čtvrtek 15. listopadu 
od 17 hodin zahájena na zámku ve 
Křtinách putovní výstava fotogra-
fi í. Představí národní parky České 
republiky, včetně přeshraničních. 
Všechny naše národní parky (Kr-
konošský, Šumava, Podyjí a Čes-
ké Švýcarsko) jsou chráněná úze-
mí, která překračují hranice a mají 
své protějšky na území sousedních 
států. Jsou tak symbolickými zele-
nými mosty, které zajišťují ochra-
nu posledních fragmentů nedotče-
né přírody, zároveň jsou výrazem 
vůle evropských států společně 
chránit přírodní dědictví starého 
kontinentu.

Výstava je pořádána pod zášti-
tou ministerstva životního pro-
středí u příležitosti stého výročí 
založení prvních evropských ná-
rodních parků a veřejnosti bude 
přístupna do 15. prosince.  (ama)

Zásah.  Foto HZS JmKZásah.  Foto HZS JmK
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Činnost ambulance v tamní nemocnici má dlouholetou tradici

Onkologickou péči zajis   Blansko

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁŘADÍ 
za bezkonkurenční ceny

� elektrické nářadí 
 pro profesionály a kutily 
 Bosch, Makita

� prodej brusiva Klingspor, Lukas

��ruční nářadí, gola sady, šroubováky, 
vrtáky

NOVATHERM spol. s r.o. 
prodejna: Nám. Svobody 8b, Blansko

tel./fax: +420 516 411 240, mobi: 777 086 708
e-mail: novatherm.sro@atlas.cz
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� Zelmer, Mora, Bravo, Sodastream, Sencor
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Prodejna Blansko, nám. Svobody 8b - 1. patro
www.ant-sat.net

prodejna@fantomas.cz

Dlouhodobý pronájem rekreačního areálu v Jedovnicích. 
Součástí rozsáhlého areálu je několik zděných budov v dob-
rém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve 
zděných budovách a chatkách, společné umývárny, k vodě 10 m.

Útulný byt se zahrádkou 
v Králově Poli. 
OV 2+1 na Purkyňově ul. s no-
vou kuchyňskou linkou má 
okna jen do zahrady. Perfektně 
promyšlené úložné prostory.

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 090 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 2 090 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pozemek k podnikání v prů-
myslové zóně v Kuřimi.
CP 2 740 m2, přístup z hlavní 
silnice. Velmi atraktivní investi-
ce!!!

Tel.: 774 408 399  Cena: 1 500 Kč/mTel.: 774 408 399  Cena: 1 500 Kč/m22

www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Atraktivní dům 4+kk ve Ve-
verské Bítýšce. 
Dům má velké nebytové pro-
story, terasu, zahradu a bazén. 
Stojí v krásné lokalitě plné ze-
leně.

Tel.: 774 408 399  Cena: 5 500 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 5 500 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Prostorný RD v Adamově. 
Dvě bytové jednotky 4+1 a 5+1 
a nová terasa 40 m2. Ve dvoře 
prostory pro podnikání, zahra-
da v mírném svahu. Bydlení 
uprostřed přírody.

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Radim Hruška

Blansko - Od začátku listopa-
du přestala fungovat onkologická 
ambulance v boskovické nemoc-
nici. Vedení tamního zdravot-
nického zařízení se opakovaně 
snažilo vyjednat se zdravotní 
pojišťovnou nasmlouvání onko-
logických výkonů, ale neuspělo. 
Pro pacienty z našeho regionu to 
ale automaticky neznamená cestu 
do Brna. Onkologická ambulance 
totiž funguje v blanenské nemoc-
nici.

„Činnost ambulance klinic-
ké onkologie má v Nemocnici 
Blansko dlouholetou tradici, má 
přímou návaznost na Masarykův 
onkologický ústav v Brně a prá-
vě lékaři z tohoto ústavu pečují 
v Blansku o onkologicky nemoc-
né pacienty. Rádi bychom uklid-
nili naše stávající pacienty, že 
se změnami chodu onkologické 
ambulance v boskovické nemoc-

nici se pro ně vůbec nic nemění, 
zejména stran medializované 
nutnosti cestovat pro kvalifi kova-
nou onkologickou péči do Brna. 
Otevřené dveře mají i pacienti, 

kterých se změny provozu v Bo-
skovicích týkaly,“ uvedla mluvčí 
blanenské nemocnice Kateřina 
Ostrá.

Blanenská ambulance funguje 
s obecným zaměřením, dochá-
zejí do ní pacienti s jakýmkoli 
druhem onkologického onemoc-
nění s výjimkou malignit hema-
tologických. Ambulance využívá 

kompletní zázemí Nemocnice 
Blansko a velmi úzce spolupra-
cuje s jednotlivými pracovišti. 
Zajišťuje konziliární onkologic-
ká vyšetření, u nově diagnosti-

kovaných onemocnění s přímou 
návazností na místní či brněnské 
multidisciplinární týmy. 

„V onkologické ambulanci Ne-
mocnice Blansko se léčí pacienti 
perorální onkologickou léčbou 
a standardně se zde sledují paci-
enti i po ukončení onkologické 
terapie. Ambulance umožňuje 
i preventivní vyšetření pacientů se 

zvýšeným rizikem vzniku nádo-
rového onemocnění s návazností 
na provedení genetické konzul-
tace, stejně jako preventivní sle-
dování pacientů s již prokázaným 
rizikem dědičnosti nádorových 
chorob,“ přiblížila Kateřina Ostrá 
s tím, že v onkologické ambulan-
ci je vyšetřeno průměrně pětadva-
cet pacientů za den. Převládají ti 
s nádory prsu a trávicího traktu.

„Do ambulance je třeba se 
objednat, objednací lhůty však 
nejsou delší než čtrnáct dní. Ga-
rantujeme dosavadní onkologic-
kou péči jednak svým stávajícím 
pacientům, ale má své dveře ote-
vřené i pro pacienty nové. Ne-
mocnice Blansko je součástí sítě 
Národního onkologického regist-
ru, jehož okresní správu převzala 
1. července letošního roku a stala 
se tak spádovou oblastí hlášení 
onkologických onemocnění pro 
okres Blansko,“ dodala Kateřina 
Ostrá. 

V onkologické ambulanci  je  vyšet-
řeno průměrně  pě tadvacet  paci-
entů  za  den.  Převládaj í  t i  s  ná-

dory prsu a  trávicího traktu. 
 Kateřina Ostrá, mluvčí Nemocnice Blansko

Fotoreportáž z vítání sv. Mar  na v Blansku

 7x foto Bohumil Hlaváček 7x foto Bohumil Hlaváček



Marta Antonínová

Blansko - Už máte plán na po-
slední listopadový víkend? Aktivní 
cestovatelé i ti, kteří volí jen ces-
tu prstem po mapě, se chystají do 
Blanska. Připraven je už čtrnáctý 
ročník festivalu Rajbas. O rozho-
vor jsem požádala organizátora 
Milana Daňka.

Na co se můžeme těšit?
Programové schéma posledních 

let se osvědčilo, a proto nechystá-
me žádné výrazné změny. Spíše 
se snažíme, aby se to dobré dál 
rozvíjelo. Zůstává tradiční pro-
gramové rozdělení: v pátek zahá-
jení a promítání v kině, v sobotu 
akce v Dělnickém domě a nedě-
le se zase vrací do blanenského 
kina. K tomu další akce v příro-
dě. Samozřejmě nebudou chybět 
ty nejpopulárnější součásti jako 
je soutěž Na Fest nebo šifrovací 
hra Megbolondul. Sázíme na ak-
tivitu našich návštěvníků. To je to 
dobré, čím se náš festival liší od 
ostatních akcí.

K ak  vitám v pravém slova 
smyslu patří už tradiční běh se 
soudkem limonády Grena. Koho 
můžeme letos čekat na startu?

 Svou účast potvrdil Daniel 
Orálek a proslýchá se, že přijede 
i další mistryně republiky - Míša 
Dimitriadu. Tak by se v Blansku 
mohl odehrát souboj předních 
světových ultramaratonců proti 
naši „hobby“ špičce a cyklistům, 
kteří tady tradičně dosahují velmi 
dobrých výsledků. Nejedná se 
o klasický běh, ale se zátěží, a na-
víc do prudkého kopce. Svou zá-
těží a intenzitou má takový výkon 
blízko k cyklistice.

Součás   fes  valu se staly 
i workshopy. Co je na programu 
letos?

Workshopů přibylo, a to nás 
těší. Na Rajbas se nechodí jako 
do kina. Lidi mají zájem se něco 
nového naučit a aktivně se zapojit. 
Jeden z workshopů bude naprosto 
originální. Bude věnován 3D foto-
grafování s Markem Audym a Ri-
chardem Boudou. Zmíní i proble-
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Rozjede se 14. ročník Rajbasu

matiku 3D fi lmování. Reagujeme 
i na stále větší zájem o ferratové 
lezení. Na toto téma proběhne 
workshop, který povedou členové 
spolku horských průvodců. Na tře-
tí workshop jsme pozvali osvěd-
čeného experta Ladislava Siegra, 
který je profesí fyzik zabývající 
se problematikou vlivu extrém-
ních podmínek na člověka. Tvrdí, 
že jiná věda než fyzika neexistuje 
a jeho tématem bude přežití a im-
provizace. 

Nezapomněli jste v programu 
na muziku?

To rozhodně ne. Jsem moc rád, 
že se do programu muzika vrací. 
Na tradičním pátečním koncertu 
vystoupí kapely Hovaduo a Šnek 
a spol.. V sobotu bude k tanci a po-
slechu hrát rocková kapela Infer-
net. Jsou to místní kapely, a podti-
tul jejich produkce zní: I místní 
kapely hrají světově.

Kolik autorů letos obeslalo 
oblíbenou soutěž Okem dobro-
druha?

Do soutěže se přihlásilo dvacet 
fi lmů, promítáno bude osmnáct. 
Letos budou uděleny tradiční tři 
ceny, o jejichž držitelích rozhod-
ne odborná porota v čele s Ja-
nem Popelkou. A navíc, po dobré 
zkušenosti z loňského roku, bude 
vedle ofi ciální odborné poroty 
sestavena „superstárová“ porota, 
která ohodnotí každý programo-
vý blok a podělí se s diváky o své 
názory a postřehy. Zasednou v ní 
profesionálové, fi lmoví doku-
mentaristé Mirek Náplava a Petr 
Kašpar, hlas lidu bude zastupovat 
Honza Vlasák, známý humorista 
a  cyklotremp. 

Tečku za fes  valem udělá v ne-
dělí fi lm Run Free. Co prozradí-
te?

Bude to premiéra našeho fi lmu. 
Vznikl ve studiu Audiovisual za 
režie Radka Popelky a hudební 
spolupráce Zbyňka Petržely. Není 
to klasický cestovatelský doku-
ment. Zavede nás mezi legendární 
běžce indiánského kmene Taha-
murara a potěší zejména čtená-

ře světového bestseleru Zrozeni 
k běhu. Ale nebude jen o sportu 
a běhání. Inspirováni touto knihou 
jsme s kamerou do severozápadní-
ho Mexika jeli dvakrát. Podruhé 
i s Danem Orálkem, ultramaraton-
cem světového formátu, a běželi 
s Tarahumary závod na vzdálenost 
50 mil. Filmovalo se však i na ji-
ných místech. Nechejte se překva-
pit. Podtitul Poselství Bílého koně 
napovídá, že děj představí určitou 
životní fi lozofi i. 

Jak vypadal fes  val před čtr-
nác   lety?

Nebyl tak pestrý. První ročník 
plynule navázal na tradici zavede-
ného festivalu trampské a country 
hudby. Najednou nám připadalo, 
že této muziky je všude plno, v rá-
diu, televizi, na koncertech a ztrácí 
punc výjimečnosti. Naopak se ote-
vřely hranice, a najednou mnohé, 
o čem jsme mohli dříve jen zpívat, 
můžeme sami prožívat. Festival 
dal a dává možnost podělit se o zá-
žitky, a také inspirovat.

 Kompletní program na str. 7

RUN FREE. Poselství Bíleho koně je příběhem setkání party běžců s Caballem Blankem (Bílým koněm) při 
závodě s indiány obutými do sandálů vyrobených z gumy starých pneumatik.  Foto archiv Milana Daňka

Veřejná sbírka - poděkování
V září letošního roku jsme ukončili veřejnou sbírku Bílého klíče poro-

zumění (BKP), řádně vyúčtovali a předložili ke kontrole JMK Brno. 
Občanské sdružení BKP je neziskovou a dobročinnou organizací, kte-

rá zahájila svoji činnost v dubnu 2003. Dává si za cíl usnadňovat život 
nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím sbírek a sponzor-
ských darů. Věříme, že realizací našich plánů pomůžeme nevidomým 
spoluobčanům zase „vidět“, byť jinak než vidí veškerá zdravá populace. 
Je třeba neustále mít na zřeteli, že vidět je velmi vzácný dar. Dennodenně 
se učíme vidět i srdcem a byli bychom rádi, kdyby to tak cítila i ostatní 
veřejnost. 

Snažíme se zajistit zrakově postiženým občanům z blanenského a bo-
skovického regionu účast na spolkovém životě vybavením kluboven 
a účastnit se rekondičních a zdravotně ozdravných pobytů. Dále organi-
zujeme vzdělávání těchto osob a pomoc v začleňování do společnosti.

Součástí naší činnosti je zavedená půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Dle fi nančních možností rozšiřujeme stávající sortiment nabízených re-
habilitačních pomůcek. 

Naše činnost je zaměřena třemi směry: na získávání fi nančních pro-
středků, organizování vlastních akcí a spolupráci na akcích pořádaných 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočkou 
Blansko.

Zmíníme alespoň některé pravidelné aktivity, které za tři roky trvání 
veřejné sbírky jsme mohli díky vám všem uskutečnit a fi nančně zabez-
pečit. Byly to koncerty „Dny umění nevidomých na Moravě“, soutěže 
vodicích psů „Cesta ve tmě“, zájezdy do Olomouce na výstavu kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek, pomoc se zajištěním besídky pro 
zdravotně postižené děti, zájezdy v rámci akce „Poznej svůj region“, 
rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě fi nanční 
příspěvek na dopravu při pořádání rekondičních pobytů.

Velmi si vaší pomoci vážíme a budeme rádi, přispějete-li do našich 
pokladniček i v budoucnu.  Věra Peterková, předsedkyně sdružení BKP

V Černovicích uspořádali tradiční krojované hody. Provázelo je pětadva-
cet krojovaných párů. Představil se například ortelista, sluha, pardon, kat, 
kočí, a to vše s krásnými koňmi a beranem.  Foto Jaroslav Zhoř

Černovské krojované hody

POZVÁNKA DO DIVADLA: Funny Girl

Téměř padesát let baví svět pří-
běh nenápadné dívky Funny, která 
na začátku dvacátého století vůbec 
nesplňovala ideál krásné ženy. Ale 
její úporná snaha stát se jednou ze 
„Ziegfeld Girls“, splnit si svůj vel-
ký sen, ji přivedla k vytouženému 
cíli. Mimo nadšení měla i talent, 
hlavně komediální, dokonalý hlas 
a velké charizma. 

Ta dívka vůbec není vymyšlená, 
je to příběh Fanny Briceové, sku-

tečné Funny Girl. Z jejího život-
ního příběhu poznáváme ještě její 
matku a „tety“, osudového muže 
Nicka Arusteina, hazardního hrá-
če, který by byl dobrým mužem, 
ale neunesl úspěch a fi nanční ne-
závislost své ženy. Zůstává sama 
s dítětem a oslnivou kariérou.

Její příběh byl uveden jako mu-
zikál na Broadwai v roce 1964. 
Úspěch byl obrovský, ale zasáhla 
náhoda – ve stejném roce se obje-

vil muzikál Hello, Dolly! A všech 
osm nominací na cenu Tony padlo. 
Představte si Barbru Straisand, role 
Funny byla pro ni přímo stvořená. 
V roce 1966 ji hrála na londýnském 
West Endu. A v roce 1968 jí fi l-
mová role Funny přinesla Oscara. 
Partnerem jí byl Omar Sharif.

Muzikál, uváděný v Městském 
divadle Brno, je plný krásných 
melodií, tanečních vystoupení 
v choreografi i Denny Ratajského 

a Simony Lepoldové. Nechybí 
step a kolečkové brusle. Režíruje 
hostující německý režisér Pavel 
Fieber, kterého už v Brně dobře 
známe. V titulní roli se střídá Rad-
ka Coufalová s Hanou Holišovou, 
v roli Nicka Aleš Slanina a Lukáš 
Vlček.

Pro letošní podzim se Funny 
Girl stane magnetem pro milovní-
ky muzikálů a vůbec dobré zába-
vy.  Naděžda Parmová

Lukáš Vlček a Radka Coufalová.  Foto archivLukáš Vlček a Radka Coufalová.  Foto archiv Hana Holišová a Aleš Slanina.  Foto archivHana Holišová a Aleš Slanina.  Foto archiv

Letovice - O milion korun sou-
těžily se svými zásahy a akcemi 
jednotky a sbory dobrovolných 
hasičů z celé republiky v soutě-
ži RWE Dobrovolní hasiči 2012. 
Mezi účastníky se neztratili ani 
letovičtí hasiči. 

Třicet nejlepších na slavnost-
ním vyhlášení výsledků soutěže 
převzalo ocenění s fi nančními 
dary. Vítězové ve všech oblastech 
si odnesli padesát tisíc korun, 
hasiči na druhých místech získa-
li třicet tisíc korun a ocenění na 

třetích místech obdrželi dvacet 
tisíc korun. Vyhrané peníze mo-
hou hasiči podle pravidel soutěže 
použít na obnovu techniky nebo 
k preventivním akcím požární 
ochrany.  

Dobrovolní hasiči soutěžili ve 
dvou kategoriích a pěti oblastech. 
V prvním kole vybírala fi nalisty 
odborná porota. Její členové oce-
nili zásahy u požárů, autonehod 
i neobvyklé akce, například pát-
rání po pohřešovaném. 

Finálové sbory uspěly například 

s pořádáním neobvyklých soutě-
ží nebo s tradičními slavnostmi. 
O konečném pořadí nakonec roz-
hodla široká veřejnost prostřed-
nictvím SMS a internetového hla-
sování.

Mezi jednotkami sborů dobro-
volných hasičů na jihu Moravy 
zvítězili dobrovolní hasiči z Leto-
vic se zásahem k záchraně zraně-
ného ze stavební jámy. 

K muži, který spadl do hloubky 
čtyř metrů, se hasiči dostali pomo-
cí nastavovacích žebříků společ-

ně se zdravotníky. Zraněného po 
ošetření naložili do transportních 
nosítek a vakuové matrace, vytáh-
li nahoru a pomohli ho naložit do 
sanitky. 

„Je to ocenění naší celoroční 
práce. Jsme rádi za každé peníze 
navíc do našeho rozpočtu. Chtě-
li bychom si do jednotky pořídit 
nové vybavení - záložní lahve 
dýchacích přístrojů a zásahové 
obleky,“ řekl velitel letovických 
dobrovolných hasičů Martin Lein-
veber.  (hrr)

Dobrovolní hasiči si rozdělili milion korun

Opět po roce soutěž ve sběru 
starého papíru

Je tomu již rok, co proběhla na škole ZŠ a MŠ Lipovec soutěž tříd 
ve sběru starého papíru. Do této akce se zapojilo loni 110 žáků ze 148 
a celkem bylo odevzdáno krásných 8 316 kg starého papíru.

Protože tato soutěž měla velký ohlas a velký úspěch, zopakova-
li jsme ji letos znovu. V termínu od 1.10. do 19.10.2012 mohli žáci 
do školy nosit starý papír, kartony, časopisy apod. Vše svázané nebo 
v krabicích, popsané a zvážené. Občas to byl pěkný fofr, neboť žáci 
přiváželi papír s pomocí rodičů, prarodičů i jiných rodinných přísluš-
níků často a ve velkém množství. Kdo neměl tuto možnost, ten zase 
obětavě vozil papír v malých balíčcích autobusem nebo nosil balíky 
papíru z domu v ruce. Klobouk dolů!

 A jak to dopadlo ? Byl překonán loňský výsledek, žáci letos ode-
vzdali nádherných 10 896,85 kg papíru, který naplnil pět velkých 
kontejnerů. Za perfektní výkon a velké nasazení je třeba pochválit 
hlavně všechny třídy prvního stupně, tady bylo odevzdáno přes 8 
tun a na prvním místě se umístnila třída druhá s krásnými 2 707,3 
kilogramy. Třídy z druhého stupně se zapojily trošku vlažněji, ale i 
zde byly odevzdány téměř dvě tuny a nejvíce odevzdala třída osmá 
- 796,6 kg. Je potřeba určitě také vyzdvihnout a pochválit nejlepší 
z jednotlivců – Alžbětu Průchovou z 2. třídy (1 251 kg) a Terezu Kos-
kovou z 8. třídy (253 kg ). 

Děkuji touto cestou všem žákům za účast, jejich rodičům za pomoc 
a také všem učitelům za spolupráci při této náročné akci. Také musím 
poděkovat chlapcům z 8. a 9. třídy, kteří nám s papírem moc pomáha-
li a všech 10 tun jim prošlo rukama při odnášení a nakládání sběru.

Akce měla určitě velký smysl. Děti zjistily, že se má a musí šetřit 
příroda, že vydělat penízky není vždy lehké a jednoduché, a také se pro-
jevila často síla a obětavost kolektivu. Žáci si určitě budou vážit takto 
získaných peněz, které budou použity jednotlivými třídami na exkurze, 
výlety či jiné školní akce.  Hana Buchtová, zástupce ředitele

Podzimní čas s DDM 
Dům dětí a mládeže v Boskovicích připravil opravdu pestré podzimní 

akce pro děti a rodiče. Nejprve to začalo v sobotu 13. října akcí „Rybář-
ský den“ pro členy rybářských kroužků, kde se soutěžilo v nahazování 
a v rybolovu. 

Další sobotu 20. října se konala tradiční drakiáda na kopci na Vino-
hrádkách, kterou pořádal dům dětí a mládeže společně s vychovatelkami 
ZŠ Boskovice a pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny, která vě-
novala ceny pro děti. Pěkné počasí zaručilo, že se sobotní akce opravdu 
povedla i přestože díky občasnému bezvětří nebylo vůbec jednoduché 
udržet draka na obloze. 

V pondělí 22. října proběhlo večerní pozorování hvězdné oblohy na 
hvězdárně v Boskovicích, kde účast zájemců byla opravdu hojná. A v ob-
dobí podzimních prázdnin byl na čtvrtek připraven program v DDM, kde 
děti nejen hrály hry na počítačích, ale mohly plně využít i hernu, kde je 
opravdu pestrá nabídka stolních her. V pátek děti vyrazily na výpravu 
po okolí podívat se do kouzelného údolíčka ke kapličce „na Otylce“. 
Chladnější počasí naštěstí tento den nikomu nezkazilo náladu. Na další 
společné akce se opět těšíme! Kamil Ošlejšek DDM Boskovice
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Nepříjemná situace 
pro obyvatele blanenského hotelu 
Dukla je zažehnána. Aspoň tedy 
dočasně. Nájemkyně sice městu 
řádně platila, na úhradu energií jí 
však už nezbývalo. A došlo k od-
pojení elektřiny ze strany jejího 
dodavatele. Hotel potemněl, ne-
tekla teplá voda.

„Žili jsme patnáct dní při svíč-
kách, bylo to velmi nepříjemné. 
A přitom jsme vše řádně platili. 
Jinde ale nemáme kde bydlet, mu-
seli jsme to zkousnout,“ postěžoval 
si muž z postaršího páru, který tam 

trvale bydlí. První listopadovou so-
botu se ale zase vše napravilo.

Zasáhnout musela blanenská 
radnice, která před více než rokem 
objekt v dražbě koupila. „Mohu 

potvrdit, že platby městu byly 
v pořádku, nic nám nájemce ne-
dluží. Nicméně nemohli jsme si 

dovolit pokračovat ve smlouvě. 
Rada to schválila,“ potvrdil mís-
tostarosta Jiří Crha. Město vypsa-
lo nové výběrové řízení. „Zatím 
jsme dali objekt do prozatímního 

pronájmu jednomu zájemci, který 
ihned zajistil obnovení dodávky 
energií,“ dodal.

Blanenští nadále plánují nové 
řešení podoby středu města. „Zada-
li jsme řešení stavu sítí v lokalitě, 
nadále se nevyhýbáme možnému 
odstranění hotelu, najdou-li se na 
to fi nance. Bude záležet na vý-
sledku architektonické soutěže, 
kterou nadále připravujeme,“ říká 
Crha. Podle něho je ale důležité 
najít investora, který by vše zaštítil. 
„Chceme, aby měl veškeré pod-
klady na stole, je třeba, jak se říká, 
hrát s otevřenými kartami. Je nám 
jasné, že to bude tak zásadní řešení 
centra, které bude na sto, dvě sta let 
nebo třeba navěky. Nelze to uspě-
chat,“ je přesvědčen místostarosta.

Nepříjemná situace pro jeho obyvatele je konečně zažehnána

V hotelu Dukla se opět svítí

Jak si zajda Zubejda poranil packu
Bylo letní ráno. Sluníčko se ještě ani pořádně nerozkoukalo, lesní 

kvítky se stále cudně choulily ve vysoké trávě, ale zajda Zubejda 
už pohopkával po lese a sháněl si něco dobrého na zub. Vůbec mu 
nevadilo, že ho ranní rosa zebe do paciček. Zastavil se u starého 
dubu na kraji pole. Nastražil ouška, zavětřil čumáčkem a odhopsal 
směrem, kde ucítil čerstvou jetelinku.

„Mňam, mňam, to bude dobrota,“ pochvaloval si předem. Na 
okraji pole se pustil do křupavé šťavnaté snídaně. Jak tak snídal, 
ani si nevšiml čerstvé myší díry. Když šlápl pacičkou na její okraj, 
packa se mu zvrtla a zapadla dovnitř.

„Au, au, to to bolí, au, au,“ naříkal zajíček.
„Jakpak já se teď s bolavou nožičkou dostanu k mamince do 

nory?“ lamentoval. To už mu po čumáčku stékala první slza.
„Kdopak mě to ruší ze spánku?“ vykoukla z díry ospalá myška.
„To jsem já, zajda Zubejda,“ ozvalo se přímo nad ní.
„Zajdo, copak se ti stalo?“ optala se myška starostlivě, když usly-

šela jeho uplakaný hlas.
„Pochutnával jsem si na čerstvé jetelince a nevšiml jsem si, že 

tu máš svůj podzemní domeček. Packou jsem stoupl na okraj díry 
a ona se mi podvrtla. Moc to bolí,“ vysvětloval zajda.

Myšce bylo malého zajíčka líto. Věděla, že to má domů celkem 
daleko a s nožkou, která mu už natekla, by domů hopsal celý den. 
Možná i déle.

„Musíme něco vymyslet,“ řekla myška a vypadala v té chvíli 
opravdu zadumaně. Zajda svěsil ouška i čumáček a snažil se usilov-
ně přemýšlet. Jak by se mohl asi dostat domů s tak silnou bolestí ?

„Už to mám!“ zvolala po chvíli myška. „Zavoláme na pomoc lišku 
Zrzku. Bydlí nedaleko vaší nory. Může tě domů odnést na zádech.“

„To je dobrý nápad!“ zaradoval se Zubejda . „Jen se bojím, že se 
nám ji nepodaří včas sehnat.“

„Neboj se, vím, kde ji mám takhle po ránu hledat. Jsem tu za chví-
li,“ dodala myška už z dálky.

Odběhla pro pomoc a zajda Zubejda zůstal zase sám. Bylo mu 
samotnému s bolavou tlapkou smutno. Chvilku koukal, jestli ne-
objeví nablízku nějakého zaječího kamaráda nebo jiné zvířátko. 
Nic. Nikde ani živáčka. Bylo opravdu moc brzy. Zajda si lehl, složil 
přední packy pod hlavičku a zavřel očka. Za chvíli usnul. Asi se mu 
něco zdálo, neboť stříhal ouškama, vrtěl čumáčkem. Ze spánku 

ho vytrhlo volání: „Zajdóóó, Zajdóóó, už běžímééé!“ Zajda sebou 
trhl. Ospalýma očkama zamžoural do dálky. Zajímalo ho, odkud 
se volání ozývá.

„Tamhle jsou! Hurá!“ křičel zajda, když na druhém konci pole uvi-
děl lišku Zrzku, jak nese na zádech myšku. Netrvalo dlouho a obě 
doběhly k němu. Zajda se zaradoval.

„To je dobře, že jste tady. Bylo mi tu samotnému smutno, tak jsem 
si trochu zdříml,“vysvětloval.

„Zajdo, máš prý poraněnou packu,“ povídá liška.
„Ano, podívej,“ odpověděl zajda Zubejda a ukázal čumáčkem na 

přední packu. Už byla celá nateklá.
„Nic se neboj,“ uklidňuje ho liška. „Vezmu tě na záda a doma bu-

deme co by dup. Maminka ti dá na tlapku studený obklad a zítra už 
budeš hrát se sourozenci kopanou.“

Zajda pookřál
„Tak, teď se trochu nadzvedni, ať si tě můžu dát na hřbet,“ naká-

zala Zrzka.
Zajda poslechl. Zrzka strčila čumák pod zajdu a ten už jí pak sám 

sklouzl po krku na záda.
„A teď můžeme domů. Pevně se mě drž, zajíčku!“ velí liška a chys-

tá se k běhu.
„Moc ti děkuji za pomoc, myško. Na oplátku přijď k nám zítra na 

koláč,“ nezapomněl zajda poděkovat.
„Ale to nic nebylo,“ povídá myška. „Ráda jsem ti pomohla. Na ko-

láč určitě přijdu.“
Jen to myška dořekla, liška dále na nic nečekala a dala se do běhu. 

Vždyť se blížilo poledne. Maminka už má určitě o Zubejdu veliký 
strach. Musí si pospíšit. Běželi polem, lesem, loukou a pak zase le-
sem. Cesta ubíhala rychle. Než se zajda stačil na zádech lišky pořád-
ně uvelebit, stáli před norou.

„Zajdo,“ šeptla liška, „jsme doma.“
V tu chvíli vyskočila z nory zajdova maminka.
„Zajdo!“ zaradovala se. Napřáhla přední tlapky, aby mohla své-

ho malého synka sundat z liščiných zad a obejmout ho. „Jsem tak 
šťastna, že tě mám doma. Už jsem se bála, že tě neuvidím.“ šeptala 
a něžně políbila svého malého synka těsně nad čumáček. Liška vše 
tiše pozorovala. Po chvíli se otočila a běžela oznámit zprávu o šťast-
ném shledání myšce.

Zajda mamince všechno dopodrobna vyprávěl. Maminka mu dala 
na oteklou tlapku studený obklad, uložila ho do postýlky a předčí-
tala mu pohádku, aby mohl lépe usnout. Zanedlouho zajdu Zubejdu 
opravdu přemohla únava. Zavřel očka, a když se druhý den probu-
dil, měl pacičku zdravou. Romana Holasová

P  

S
Víno ze Znovína

Franta byl borec k pohledání. 
No prostě šofér z povolání na 
„živnosťák“, který umí doslova 
všechno. Nejvíce ze všeho však 
pravidelně pít v hospodě Na 
růžku, což činil vždy po šichtě. 
Stejní štamgasti se tam dozvídali, 
koho ten den napálil, kolik rit ze 
svým autem zvládl, co lidé vozí, 
a tak dále. No prostě žvanění nad 
pivem. Někdy pil i vína ze Znoví-
na, ale to bylo s Mařenkou, jak jí 
mile říkal, a v jiných prostorách, 
a taky to bývalo skoro pravidelně. 
A v tom hotýlku byl taky štamgas-
tem… nejméně jednou v týdnu. 
V jeho „padesátce“, jak s oblibou 
říkal, to stačilo. A Mařce asi taky, 
když to nijak zvlášť nehrotila, jak 
se tu říká! 

A tak bylo vcelku veřejnou taj-
ností, že Franta „zanáší“, to víte, 
v malé dědince se nic neutají.

No, ale k věci. Stalo se, co se 
jednou muselo stát. Francek jel 
z oblíbeného hotýlku, Mařeně se 
nějak nechtělo domů, a tak místo 
o půlnoci vyjeli až hodinu po ní. 
Pochopitelně, že něco vínka ze 
Znovínka popili. Rulandské šedé, 
byť velmi kvalitní bylo spíše slad-
ší a příjemně se pilo, avšak mělo 
alkohol, který řidič podcenil. 
V těle se dobře rozložilo, a byť 
ho byly jen dvě půllitrovky, stači-
ly ke  zvýšení sebevědomí profe-
sionála natolik, že Francek hodlal 
rychlou jízdou dohnat časovou 
ztrátu. Auto kombi naší prove-
nience, docela nepředvídaně na 
železničním přejezdu, vybočilo 
a narazilo do stojanu přejezdové-
ho světelného zabezpečovacího 
zařízení s polovičními závorami.

Auto ji urazilo a setrvačností 

se převrátilo do profi lu mezi ko-
leje na již deformovanou střechu. 
Francek i jeho láska přežili a pud 
sebezáchovy, byť oba různě po-
tlučené, je v šoku vyhnal z vozi-
dla. Pak se dopotáceli na nejbližší 
železniční stanici, a tam je ráno 
kolem čtvrté hodiny vypátrala 
policejní hlídka. Odebraná krev 
později „promluvila“ a hladi-
na přes dvě promile se mu stala 
osudnou. Škoda na všem, co spa-
nilou jízdou poničil, se vyšplha-
la skoro na čtyři sta tisíc korun. 
Francek asi vystřízlivěl i z Máně, 
protože story s ní v hotýlku již ne-
pokračuje…

Pro policii bylo, po dodané lé-
kařské zprávě, následné jednání 
u soudu jen rutinní. Francek se 
sice chabě bránil, ani advokáta si 
nebral, protože tento případ byl 
jednoduchý. Stejně by jen řekl to, 
co mohl říci sám. „Tož nač vy-
hazovat peníze,“ děl před samo-

soudcem. I účtování bylo rychlé, 
ne sice jako ta jeho jízda, ale pře-
sto. Francek si nezajezdí dva roky 
a navíc chytil pět měsíců podmín-
ku na celý rok. „Zatracená práce 
aj Mařa, zatracené víno ze Zno-
vína, tam byla vina. Pane soudce 
já su nevinen, víno bylo vinno,“ 
plačtivě dodal, když slyšel, že dva 
roky nebude jezdit. Hořekování 
však přišlo všem přítomným již 
nadbytečné. V jeho osobním nešt-
ěstí měl však obrovské štěstí. Za 
prvé aktérům jízdy se nic nestalo 
a za druhé, skoro celou škodu za 
něho zaplatila pojišťovna. A byla 
to pořádná sumička o pěti číslech. 

My ostatní však jistě víme, že 
víno ze Znovína nebylo vinno 
a navíc, že je dobré, ale pít před 
jízdou se stejně nedoporučuje, byť 
je to Rulandské šedé. A  štamgasti 
tam Na růžku již Francka nevidí 
ani neslyší. Prý někde nastoupil 
a chodí na šichty. (jax)

D    

Žili jsme patnáct dní při svíčkách, bylo 
to velmi nepříjemné. A přitom jsme vše 
řádně platili. 

 obyvatelé hotelu Dukla v Blansku

Pivovar Černá Hora připravil 
Svatomartinský speciál

Černá Hora - Černohorský pivovar připravil Svatomartinský  speciál. 
Tedy svrchně kvašené třináctistupňové pivo s přídavkem pšeničného sla-
du, obdobné, jaké se vařilo již v šestnáctém století. Pivní labužníci jej 
mohou ochutnat u příležitosti svátku sv. Martina, od pátku 9. listopadu. 
Až do vyprodání zásob ho bude čepovat na sto dvacet hospod v Jihomo-
ravském kraji.

Svatomartinský speciál se zrodil v Pivovaru Jihlava. Tamní sládci se 
pokusili napodobit pivní styl Alt Bier a uvařit takové pivo, které se pro-
kazatelně vařilo pro měšťany a na export v šestnáctém století. Stejně 
jako v minulosti je Svatomartinský speciál svrchně kvašené pivo, vařené 
jen na jeden rmut v měděném kotli s přímým ohřevem. Vyrábí se nejen 
z ječného, ale také z pšeničného sladu, který pivu dodává lehce ovocnou 
a hřebíčkovou vůni. Použit byl výhradně chmel českých odrůd – hořký 
Premiant a aromatický Žatecký poloraný červeňák. Je uvařen na stupňo-
vitost 13,2 %, obsah alkoholu činí 4,7 %. Je charakteristický osvěžující 
chutí, střední plností a také tím, že se velmi dobře pije.

Svatomartinský speciál budou mimo jiné čepovat také hospody za-
pojené do programu Cesta pivních znalců, jejichž seznam je zveřejněn 
na www.cestapivnichznalcu.cz.  (hrr)

Zábava. Boskovický zámek hos  l již tře   ročník Svatohubertských slavnos  . Návštěvníci si mohli vychutnat ukázku práce s koňmi, přehlídku lovec-
kých psů, vystoupení sokolníků a další atrakce. Připravena byla i výstava loveckých trofejí a zbraní.   Foto Jaroslav Oldřich

Převzali medaile za věrnost
Blansko - Osmnáct jihomoravských profesionálních hasičů převzalo 

v Blansku medaile HZS ČR Za věrnost II. a III. stupně. Medaile HZS ČR 
Za věrnost II. stupně se udělují příslušníkům za dosahování velmi dob-
rých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního 
nebo služebního poměru v délce nejméně dvacet let. Medaile Za věrnost 
III. stupně se udělují příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dob-
rých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního 
nebo služebního poměru v délce nejméně deset let.  (hrr)

Kostelík se chystá na Vánoce
Blansko - Už 13. ročník adventních koncertu a pořadů připravuje 

k blížícím se Vánocům Sbor CČSH v Blansku. Bohatý program začne 
v neděli 2. prosince Adventním koncertem Komorního orchestru Města 
Blanska pod vedením dirigenta Zdeňka Nádeníčka. Na pátek 7. prosince 
je připraveno Vánoční těšení s klienty Domova Olga a v neděli 9. prosin-
ce představí Karel Fleischlinger barokní kytaru a theorbu, hostem bude 
Karel Fleischlinger ml., který zahraje na violoncello. Pěvecké sbory 
Gymnázia Blansko Perličky, Antiperle a jejich hosté vystoupí v pátek 
14. prosince. Na neděli 16. prosince je připraven koncert duchovní hud-
by Ženského pěveckého sboru Píseň Jedovnice pod vedením Magdale-
ny Javorské. Adventní písně z barokních českých kancionálů představí 
v pátek 21. prosince Trio od sv. Jakuba a v neděli před Štědrým dnem 
si můžete poslechnout cimbálovou muzika Majerán (dříve Drahan). 
Všechny koncerty a programy začínají v 17.30 hodin.  (ama)

Pamětní deska partyzánské 
chaty na Skalách u Benešova 
Benešov - Historie par-

tyzánské chaty v Benešově 
u Boskovic se nedávno uza-
vřela předáním objektu resti-
tuentu závodu Lesy MP. Cha-
ta má delší osud, který počíná 
kolem roku 1800 zřízením lo-
vecké chaty pro potřeby rodu 
Dietrichsteinů. Jejich nástup-
ci, hrabata Mensdorff-Pouilly 
chatu používali pro lesnické 
účely až do čtyřicátých let mi-
nulého století, tehdy se stala chata centrem partyzánského hnutí na okre-
se. Mensdorffové, kteří sami byli v odboji (napojení na skupinu Vela), 
poskytovali odbojářům ochranu. Chata původně sloužila uprchlíkům 
z nucených prací v Říši a později jako centrum odbojových a partyzán-
ských skupin dr. Miroslav Tyrš, Jermak, Juraj, gen. Svoboda a Rada III. 
Již od konce roku 1943 chatu používali odbojáři a partyzáni, skupiny Jer-
mak a Juraj ji využívaly až do květnových dní roku 1945. Po osvobození 
byla chata vrácena Mensdorffům, ovšem po roce 1948 chatu uchvátil 
stát. V sedmdesátých letech základní organizace ČSPB Benešov instalo-
vala v restaurované chatě expozici odboje. V letech před převratem 1989 
však činnost odbojářů ustávala a chata byla vystavena útokům vandalů. 
Po roce 1989 došlo k restituční nápravě nezákonného odejmutí majetku 
roku Mensdorffů a chata se stala součástí restituce. Rodina Mensdorffů 
však přesto umožnila odbojářům chatu používat a toto využití skončilo 
v letošním roce pro ukončení činnosti místní základní organizace ČSBS 
Benešov. Na místě dále zůstane pamětní deska upomínající na odbojář-
skou historii chaty Skály podle zákona o válečných hrobech a pietních 
místech. Spoluprací rodiny Mensdorff a odbojářů se tak podařilo ucho-
vat pietní památku na odboj proti nacistům. 

 Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice

Pietní vzpomínka. Výročí republiky a památku zesnulých uc  li u památ-
níků padlých lesníků nedaleko Adamova nejen pracovníci Školního lesní-
ho podniku, ale také zástupci veřejnos   včetně členů brněnského spolku 
Petr Bezruč.  Foto Marta Antonínová
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Chcete 
inzerovat?

VOLEJTE
Magda Hrušková

777 008 399

PIŠTE
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné 
informace 

včetně ceníku na 
www.zrcadlo.net

  REKLAMNÍ 
  PŘEDMĚTY
VELKÝ VÝBĚR  VÁNOČNÍCH 

DÁRKŮ, REKLAMNÍHO TEXTILU,
KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

Na požádání pošleme katalog zdarma
- email: rustika@rustika.cz

R E K L A M A  J E  T V Á Ř  V A Š Í  F I R M Y

www.rustika.cz    tel.: 461 326698
E-shop Svitavská 166, Jevíčko

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 
VÝKUP AUT 

i nebourané, prodej ND.

www.koauto.cz,

tel.: 608 03 03 04

Koupím zemědělské pozemky. 
Tel.: 734 150 565.

Renovace dveří a zárubní.
Slezák Miroslav

Tel.: 604 150 378

PRODÁM
Prodám zánovní manželské 

dvoulůžko 170 x 200 cm s úlož-
ným prostorem, cena 4 500 Kč. 
Tel.: 775 031 967.

Prodám byt 2+KK v Letovi-
cích v pěkném, klidném místě, 
nedaleko školy, obchodu. Cena 
bytu 1 180 000 Kč. Vyřídím fi-
nancování, protože spolupra-
cuji s bankou, kde je hypoteční 
úvěr s úrokovou sazbou 2,99 %. 
Jsem přímo majitel a chci na-
bídnout přímému zájemci. Tedy 
bez provize pro realitní kance-
lář a také RK prosím nevolat!! 
Tel.: 602 547 755.

Prodej bytu 1+1 na sídlišti 
Sever, ulice Salmova. Rozloha 
bytu 39,8 m + komora 2,9 m + 
zasklená lodžie + sklep. Jedná se 
o slunný byt v 2. podlaží (včetně 
výtahu). Byt je v osobním vlast-
nictví, dům je po rekonstruk-
ci. Cena: 980 000 Kč. Kontakt: 
605 511 210 nebo 734 845 311.

Prodám brikety, původní 
cena 465,- Kč/q, nyní 300,- Kč/q. 
Tel.: 603 705 204.

Prodám motor + převodovku 
ze ŠKODA FAVORIT. Cena do-
hodou. Kontakt: 728 175 070.

Prodám vlašské ořechy - le-
tošní, cena 70,--/1 kg, tel.: 606 
920 940 - Kunštátsko.

Prodám Multirock, zabale-
ný, na zateplení střechy. tl. 140 
x š. 600 x d. 1000 mm - v balení 
4,2 m2 = 22 balíků tj. 92,4 m2, 
tl. 180 x š. 600 x d. 1 000 mm - 
v balení 3 m2 = 5 balíků tj. 15 m2. 
Mobil: 723 238 868.

Prodám krbová kamna - 
v. 92 cm, š. 62 cm, hl. 50 cm 
v prosklené části - pod ní je mís-
to na dřevo, nad ní je taky pro-
stor, hřeje i horní deska. Mobil: 
723 238 868.

Prodám Porsche Boxster, rok 
1998, motor 2.5 i, 205 koní, Top 
Stav, limitovaný lak wimbledon 
green, nadstandartní výbava. 
Cena 209 000 Kč. Email: Mar-

tin911Turbo@seznam.cz, mobil: 
606 570 180.

Prodám motorovou pilu 
STIHL MS 310, koupená v roce 
2010, jako nová, minimálně po-
užívaná, pravidelně servisovaná, 
pořizovací cena 16 000 Kč nyní 
prodám za 9 990 Kč spěchá. Tel.: 
776 165 016.

Prodám zámečnický svěrák 
YORK 125 mm, 100% stav. Cena 
dohodou. Tel.: 732 676 139.

Prodám velmi pěkný byt 4+1 
v OV v Blansku, 92 m2. Cena 
dohodou. Tel.: 733 627 507.

Prodám zakrslého králíč-
ka (samec) s převislýma uši-
ma, stáří 1,5 roku, hnědá barva, 
roztomilý, přítulný. V ceně klec 
i s ostatním vybavením. Celkem 
690,-Kč. Tel.: 724 333 339, Bo-
skovice.

Prodám stará loukoťová kola 
- celkem 6 kusů. Vhodné na za-
hradu, pergolu, zahradní domek. 
Nutno vidět. Bližší informace 
podám telefonicky, nebo e-mai-
lem, vážným zájemcům pošlu 
foto. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám OA Ford Mondeo 
kombi, r. v. 1999, 1,8 TD, stříbr-
ná metalíza. Cena dohodou. Tel.: 
603 936 075

Prodám velmi pěkný byt 
v OV v Blansku 4+1, 92 m2. 
Byt je po celkové revitalizaci. 
Tj. zateplení, nové stoupačky, 
nová střecha, lodžie, plastová 
okna, zděné jádro, nové rozvody 
elektriky. Cena dohodou. Tel.: 
733 627 507.

Prodám sedačku s úložným 
prostorem rozkládací s křes-
lem a samostatné rozkládací 
křeslo. Cena dohodou. Tel.: 
739 434 782.

Prodám zánovní závěsný 
elektrický ohřívač vody Dra-
žice na 100 l, pro svislou mon-
táž, TV stolek Robin 2 černý (na 
web. stránkách sconta). Cena do-
hodou, tel.: 774 041 962.

 Pokračování na str. 14

ŘÁDKOVÁ inzerce

NSD International CZ, s.r.o.

tiskárna NSD International CZ, s.r.o. v Kunštáte 
hledá pracovníka na pozici

ˇ

Zbraslavecká 777
679 72 Kunštát
Tel.: 516 499 540
Fax: 516 461 169
e-mail: nsd@nsd.cz
www.nsd.cz

Vaše dotazy a životopisy zasílejte na e-mail:
nsd@nsd.cz, nebo volejte: 516 499 540

Kontaktní osoba Petra Slavíckováˇ

TISKA  PRO SÍTOTISK TISKA  PRO SÍTOTISK 
Požadavky:
• vyucen v oboru polygra  e
••  praxe v polygra  cké výrobe
• základní znalost anglického jazyka vítána

Nabízíme:
• zázemí a práci v perspektivní rozvíjející se  rme
• odpovídající platové podmínky

ˇ
ˇ

ˇ

-

-
-

-

-
-

Kontakt:
e-mail: personal-1@otto-junker.de

www.junker-ie.cz

�
�  (elektro)
� montéry

SERIÓZNÍSERIÓZNÍ

PŮJČKYPŮJČKY
VOLEJTE ZDARMA
800 303 330
Přijímáme úvěrové poradce

www.fer-uver.czwww.fer-uver.cz



úterý 13. listopadu 2012 SERVIS / Z REDAKČNÍ POŠTY7
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 13. listopaduúterý 13. listopadu

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Efek  vní rodičovství, přednáška.
Blansko - Modlitebna ECM v 18 hod.: Čtení Bible s porozuměním. 
Boskovice – Mateřské centrum v 16 hod.: Háčkovaný betlém, tvoření.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ve s  nu.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: The Words.
Boskovice v 19.30 hod. Klip.

středa 14. listopadustředa 14. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Večer s kotlíkem - USA – Středozápad.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hrajeme si..., soutěžení.
Boskovice – Klub seniorů v 15.30 hod.: Olomouc, přednáška s projekcí.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Kurz plstění.
Valchov – Knihovna v 17 hod.: Toulky po Keni, cestovatelská přednáška 
s promítáním o Africe.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Největší přání.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 1. část.
Doubravice v 18 hod. Ve s  nu.

čtvrtek 15. listopadučtvrtek 15. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Malta, přednáška manželů Habešových.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Večer pod lampou aneb blanenš   ama-
térš   básníci se představují.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Knofl íkáda, zábavná soutěž.
Letovice – Čítárna knihovny v 17 hod.: Vzpomínky z cest, vernisáž výsta-
vy panorama  ckých fotografi í Jaroslava Musila.
Svitávka – Mateřské centrum Ferda v 19 hod.: Všehodílna – drátování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.

pátek 16. listopadupátek 16. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 8 hod.: Burza středních škol.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Sourozenecké vztahy – jak mohou 
rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi, přednáška.
Blansko – Budova policie v 17 hod.: Kdo je vidět, vyhrává!, preven  vní 
akce zaměřená na refl exní prvky.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Fotografi e Jana Nečase, vernisáž výstavy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štěd-
roněm a hudbou.
Újezd u Kunštátu - Obecní dům v 17 hod.: Lampiónový průvod.
Valchov – Sokolovna v 18.30 hod.: Posezení u vína, cimbálu a houslí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Šebetov v 19.30 hod. Svatá čtveřice.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Sněhurka a lovec.

sobota 17. listopadusobota 17. listopadu
AKCEAKCE

Pozvánka tarokový turnaj
Již potřinácté se sejdou milovníci taroků na již tradičním blanenském turnaji 
O pohár starost Blanska. Hraje se v sobotu 17. listopadu v restauraci Punk-
va, prezence od 8 hod. Pořadatelé připravili hodnotné ceny, turnaj bude po-
sledním dílem seriálu o Pohár povodí Svitavy a Kře  nky.   (bh)
 
Blansko – ZŠ Salmova v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Podzim bez draka je na draka.
Blansko – ZŠ Dvorská v 16.30 hod.: 32. ročník Pochodu podzimním lesem.
Boskovice – Všehodílna Blanky Matuškové v 16 hod.: Výroba vlastních 
orgonitů, v 19 hod.: Plstění z ovčího rouna.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Hubertův bál.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Sametová pařba, hraje Krounex.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zvonilka: Tajemství křídel. (3D)
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.

neděle 18. listopaduneděle 18. listopadu
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Králíci z klobouku, divadlo.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Slavnostní koncert Velkého dechové-
ho orchestru ZUŠ Letovice u příležitos   40. výročí založení orchestru.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 16 hod.: Koncert k svátku sv. Cecílie, 
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Velké Opatovice.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Zvonilka: Tajemství křídel. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Míček Flíček.
Boskovice v 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 19.30 hod. Yuma.

pondělí 19. listopadupondělí 19. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Malovánky se Šárkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Boskovice v 18 hod. Filmový fes  val zimních sportů.

úterý 20. listopaduúterý 20. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Normy chování v rodině, beseda.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Paul McCartney – Chaos in Crea  on in 
the Backyard, poslechový pořad.

Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Korálkové spony a sponky, dílna.
Boskovice – Mateřské centrum v 16.30 hod.: Péče o pleť, seminář.
Boskovice – Horní sál evangelického kostela v 18 hod.: Kavárnička na 
téma padesát let od zahájení druhého va  kánského koncilu a církev 
dnes.
Obora – Knihovna v 16.30 hod.: Všehodílna – scrapbook alba.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Svatba mezi citróny.
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Bez kalhot.
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

středa 21. listopadustředa 21. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – SOŠ a SOU ve 12 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Encaus  ka, tvoření pro ma-
minky.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Mongolsko našima očima, přednáška 
s besedou.
Boskovice – Všehodílna Blanky Matuškové v 17 hod.: Scrapbook přání.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Beseda na téma Jak se 
měnilo bydlení v proměnách času.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Apollo: Kroky po Měsíci, beseda 
s ing. Tomášem Přibylem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Svatba mezi citróny.
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

čtvrtek 22. listopadučtvrtek 22. listopadu
AKCEAKCE

Boskovice – Sál ZUŠ v 16.30 hod.: Žákovský koncert.
Boskovice – Všehodílna Blanky Matuškové v 17 hod.: Výroba večerního 
šperku.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Zvonilka: Tajemství křídel. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Obchod pro sebevrahy.
Doubravice v 18 hod. Svatá čtveřice.

pátek 23. listopadupátek 23. listopadu
AKCEAKCE

Koncert pro dětský domov
Britský zpěvák a kytarista James Harries zahraje pro dětský domov 
Boskovice. James Harris, to je britský zpěvák, kytarista a skladatel, 
žijící přes dvacet let v Česku. Pokud si myslíte, že jste ho ještě nikdy 
neslyšeli, pravděpodobně se mýlíte. Jeho písně zní ve filmech Snow-
boarďáci, Rafťáci, Bobule a nejnověji složil i hudbu pro další český 
film - Lidice. 
Koncert se uskuteční 23. listopadu od 18 hodin v zámeckém skleníku 
Boskovice. Výtěžek bude použit na podporu individuálních vzděláva-
cích potřeb sociálně znevýhodněných dětí v dětském domově Bosko-
vice.  (hrr)

Blansko - Rajbas outdoor kotlík – 14. ročník fes  valu fi lmů, setkání 
a dobrodružství – viz podrobný program, více na str. 4.
Blansko – Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě na Vánoce.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Křest publikace Ivany Bojdové a Evy Šeb-
kové Italš   uprchlíci v 1. světové válce.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Vánoční keramika, tvořivá dílna.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Modrá hvězda Vánoc aneb Prvore-
publikové Vánoce, koncert v podání swingového orchestru Blue Star.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Zvonilka: Tajemství křídel. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.
Šebetov v 19.30 hod. Postradatelní 2.
Velké Opatovice v 17 hod. Madagaskar 3.

sobota 24. listopadusobota 24. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Matýsek v 8.30 hod.: Bazárek hraček a potřeb pro dě  , 
dětské obuvi a těhotenského oblečení.
Blansko - Rajbas outdoor kotlík – 14. ročník fes  valu fi lmů, setkání 
a dobrodružství – viz podrobný program, více na str. 4.
Letovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Vánoční tvořivé dílničky.
Lomnice – Sokolovna v 10 hod.: II. Velký řemeslný jarmark, ukázky ře-
mesel, vystoupí Cimbálová muzika Tomáše Zouhara.
Sulíkov – Galerie S na Obecním úřadě v 19 hod.: Promítání a vyprá-
vění manželů Kupkových o cestování jachtou kolem ostrovů Chor-
vatska.
Velké Opatovice – Sokolovna v 8 hod.: Zamykání turis  ckých cest v okolí 
Velkých Opatovic.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Raubíř Ralf. (3D)
Blansko ve 20 hod. Atlas mraků.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka: Tajemství křídel.
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

neděle 25. listopaduneděle 25. listopadu
AKCEAKCE

Blansko - Rajbas outdoor kotlík – 14. ročník fes  valu fi lmů, setkání 
a dobrodružství – viz podrobný program, více na str. 4.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Atlas mraků.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka: Tajemství křídel.
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

pondělí 26. listopadupondělí 26. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Adventní tvoření.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kouzlíme s barvami – ponožkové kočičky, 
výtvarný cyklus.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kostky, zábavná soutěž.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Robert Thomas: Turecká kavárna, tři 
komické skorodetek  vky z Paříže. Hrají Václav Vydra, Jana Boušková, 
Naďa Konvalinková a Matěj Hádek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Na divoké vlně.
Boskovice v 19.30 hod. Atlas mraků.

Pátek 23. listopadu 
Kino Blansko, Hybešova 6
Výstava fotografi í: Jarek Plešar: 

WILD WATER - NORWAY CAMP
16 hodin: OKEM DOBRODRUHA, 

projekce fi lmů soutěže fi lmových doku-
mentů.

19 hodin: Petr Kašpar: SANDSTO-
NE - dokument o jedinečnosti přírodní 
lokality Broumovska, 

Dělnický dům, Hybešova 1
18 hodin: MEGBOLONDUL – zahá-

jení tradiční noční šifrovačky
20.30 hodin: HOVADUO a ŠNEK 

A SPOL. Koncert. I místní kapely hrají 
světově!

Sobota 24. listopadu
Staré Blansko, Komenského ul.
8.30 hodin: GRENA BĚH, se zátěží 

soudku limonády furt do kopce.
Moravský kras
10 hodin: Richard Bouda a Marek 

Audy: 3D FOTOGRAFIE, unikátní 
workshop přinese základy, jak expono-
vat dvojici fotografi í speciální stereo-
skopickou technikou nebo obyčejným 
mobilem.

Dělnický dům, Hybešova 1
Výstavy fotografi í, workshopy:
9 hodin. Ladislav Sieger: PŘEŽITÍ 

A IMPROVIZACE aneb proč můžeme 
být lépe připraveni než přírodní národy, 
v čem nám technická civilizace pomáhá 
a čím nám škodí.

11 hodin. Michal Lollok a Patrik Jakl: 
VIA FERRATA – klettesteg - zajištěná 
cesta, seminář s lektory z Českého spol-
ku horských průvodců obsahuje teore-
tickou a praktickou část, která proběhne 
na improvizované ferratě.

Velká scéna:
13 hodin. Filmy Petra Barana: Koule-

ní kola z Lednice do Brna a Kde domov
13.30 hod. Saša Ryvolová: PŘÍBĚ-

HY AFRIKY, národní parky Zambie, 
Zimbabwe a JAR

14.30 hod. Ladislav Sieger: ANT-
ARKTIDA – minulost a současnost 

15.30 hod. Patrik Faust Minář: ČÍM 
HŮŘ, TÍM LÍP, průšvihy a krušné chví-
le k cestování patří a zpětně se člověk 
nejen poučí, ale i pobaví…

16.30 hod. Roman Vehovský: NOVÁ 
KALEDONIE A OSUD KANAKŮ

17.30 hod. Honza Vlasák: EXTRÉM-
NÍ BIKING PO ČESKU, výzvy pro 
cyklotrempa i extrémního bikera

18.30 hod. OKEM DOBRODRU-
HA, předání cen, projekce oceněných 
snímků

20 hod. Martin Mykiska: 3500 km 
STOPEM A LODÍ AMAZONIÍ

21 hod. NaFEST, soutěž prezentací 
o netradičních cestách na festival – vr-
chol fesťáku !! 

Scéna „Há“:
moderuje: Lukáš „Lumír“ Hubert

13 hod. Okem dobrodruha, co se do 
kina nevešlo...

15 hod. Michal Hubert: DO TRAN-
SYLVÁNIE ZA PAKATEL, o normální 
cestě do Rumunska

16 hod. Irena Kubrická a Libor Sakma-
ry: KYRGYZSTÁN – dětské domovy

17 hod. Antonín Karásek: PARA-
HOSPODY „Volné sdružení svobod-
ných parašutistů.“ poznává Blanensko 
po svém. Oprášili tradici seskoků do 
terénu a vozí se do hospod letadlem. 
Vzduch (a pivo) jsou naše moře! 

18 hod. Leoš Štefka: MORAVSKÝ 
KRAS ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ, pohle-
dem ředitele správy CHKO MK.

19 hod. Karel Vařeka: PODHŮŘÍ 
ŤAN ŠANU v Kyrgyzstánu

19.30 hod. INDICKÝM HIMÁLA-
JEM NA KOLE, fi lm, režie: Honza 
Odehnal

20.15 hod. Honza Smejkal: GRUZIE
20.45 hod. NEPÁLEM NA MO-

TORCE ROYAL ENFIELD, fi lm, režie: 
Honza Odehnal

22 hod. INFERNET, blanenská pop-
rocková kapela hraje k tanci

Neděle 25. listopadu 
Kino Blansko, Hybešova
10 hod. TATRY KRÁSNÉ, TATRY 

MÉ, režie: Petr Hanoušek, ČR 35 min. 
Film o jedné společné touze.

10.40 hod. Luděk Kocourek: 
LA GRACE, sedm měsíců plavby na 
palubě pirátské plachetnice. 

11.35 hod. Libor Hnyk: SLOVIN-
SKÝ KRAS, Slovinský kras je území 
s desítkami tisíc jeskyň, stovkami kilo-
metrů podzemních řek, velkým množ-
ství propastí, kaňonů…

12.30 hod. Pavel Kryze: BAFFINŮV 
OSTROV, prvovýstup Forgotten tea na 
Sam Ford Fjordu 

13.25 hod. Dalibor Carbol: CHAN 
TENGRI 2012, cílem paraglidingového 
bivakového letu bylo najít cestu a způsob, 
jak se vzduchem probít k legendárnímu 
Chánovi. Povedlo se, jenže pak nebylo 
vůbec jednoduché dostat se zpět…

14.20 hod. Zdeněk Špíšek: PERU 
& BOLÍVIE V NÁRUČÍ PACHAMA-
MY, víra zdejších lidí v bohyni jejíž 
jméno znamená v kečuánštině „Matka 
Země“ přežila i španělský útlak.

15.15 hod. Daniel Oráýlek: BĚH 
S TARAHUMARY. O vytrvalosti indi-
ánského kmene Tarahumara ukrytého 
v divočině na severozápadě Mexika se 
vypráví legendy. 

Následuje premiéra fi lmu RUN 
FREE – POSELSTVÍ BÍLÉHO KONĚ, 
režie Radek Popelka, ČR 40 min. 2012. 
Příběh neobyčejného setkání party běž-
ců z celého světa s Caballem Blankem 
(Bílým koněm) při závodě s indiány 
obutými do sandálů vyrobených z gumy 
starých pneumatik.  (ama)

Kompletní program festivalu 
Rajbas 2012

Z  
Body Rockers jsou úspěšní

Po úspěšné soutěž-
ní sezoně 2011/2012, 
kde taneční škola 
Body Rockers - TJ 
Sokol Boskovice 
získala mnoho oce-
nění na prestižních 
tanečních soutěžích 
např.: 2. místo - re-
gionální postupová 
soutěž SUT - Junioři 
-  choreografi e „Sluha 
dvou pánů“, 3. místo - 
regionální postupová 
soutěž SUT - Adults - 
choreografi e „Lost in 
time“, 1. místo - po-
hárová soutěž Emoti-
on dance cup - Juni-
oři - choreografi e „Sluha dvou pánů“, 2. místo - pohárová soutěž Emotion 
dance cup - Adults - choreografi e „Lost in time“, 1. místo - pohárová soutěž 
Effect dance cup - Junioři - choreografi e „Sluha dvou pánů“, odstartovala 
novou taneční sezonu hned několika úspěchy. 

V září si z Ostravy tanečníci z Body Rockers přivezli zlatou medaili za 
vítězství v kategorii „HIP HOP SMALL GROUP“ (malé formace, 3 až 7 
tanečníků) a bronzovou medaili pro Boskovice vytančila Tereza Rajnochová 
v kategorii „HIP HOP SOLO ŽENY“. 

Tanečníci z Body Rockers však neusnuli na vavřínech a hned na další sou-
těži, která se konala v Orlové 14. října opět zabodovali a pro Boskovice vy-
tančili další zlatou medaili v kategorii „HIP HOP SMALL GROUP“. Tímto 
vítězstvím se posunuli tanečníci z Body Rockers do mistrovské extraligy.

Tereza Rajnochová se na soutěži v Orlové v kategorii „HIP HOP SOLO 
ŽENY“ umístila na krásném 4. místě a tímto se dostala do vedení v ligové 
soutěži výkonnostní třídy B. 

V ligové taneční soutěži Body Rockers a město Boskovice reprezentuje víc 
tanečníků. Juniorská věková kategorie (11 až 15 let): Kristýna Pařízková 
a Michaela Páralová. Hlavní věková kategorie (16 let a více): Martina Kalí-
ková, Eliška Hrochová, Markéta Slaná a výše uvedená Tereza Rajnochová.

V extraligové soutěži v kategorii „HIP HOP SOLO MUŽI“ reprezentuje 
vedoucí TŠ Body Rockers Patrik Oujezský, který se k aktivní účasti na ta-
nečních soutěžích vrátil po 5 letech. Na soutěže se pilně připravují i ostatní 
taneční složky TŠ Body Rockers např. kluci ze složky Break Dance. Čeká je 
v únoru MČR jak v kategorii „BREAK DANCE SMALL GROUP“ a „BRE-
AK DANCE SOLO“. Mezi favorizované z TŠ Body Rockers patří vedoucí 
taneční složky Break Dance Jan Pelikán a dále jeho dva svěřenci Jakub 
Zemánek a Ondřej Páral.  (sok)
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
andré CitroËna, boskovice, nám. 9. května 2a

Vám pro školní rok 2013/2014 nabízí

7. 12. 2012 12.00-17.00 hod.
8. 12. 2012 9.00-14.00 hod.
11. 1. 2013 12.00-17.00 hod.

   dnY

oteVřenÝCH

          
    dVeří

Informace:

Soš a Sou andré Citroëna
náměstí 9. května 2a
680 01 boskovice

tel.: 516 453 041-5
rndr. ošlejšek, rndr. Janoušek
ing. Pluháček, p. šindelka
fax: 516 453 047

e-mail: sosasou@soubce.cz

www.soubce.cz

obory zakončené maturitní zkouškou:
● Informační technologie
 - aplikace a programování osobních počítačů
● Dopravní prostředky
 - silniční doprava
● Autotronik
 - diagnostika motorových vozidel
● Mechanik strojů a zařízení
 - mechanik seřizovač CNC strojů

obory zakončené závěrečnou zkouškou:
● Mechanik opravář motorových vozidel
 - automechanik
 - autoelektromechanik
● Autoelektrikář
 - mechanik elektrických a elektronických systémů
   motorových vozidel
● Karosář
 - autoklempíř
● Opravář zemědělských strojů
 - mechanik zemědělských a silničních strojů
● Obráběč kovů
 - operátor CNC strojů

denní nástavbové studium:
● Podnikání - podnikatelské činnosti

SOŠ a SOU BLANSKO 
škola moderních technologií

Nabídka vzdělání od 1. 9. 2013
4LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
•  splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 

3LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
ELEKTROMECHANIK 
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD  
•  stipendium  až 12.000,- Kč za dobu studia

NÁSTROJAŘ  MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
•  svářečský průkaz zdarma v hodnotě 12.000,- Kč
•  stipendium až 12 000,- Kč za dobu studia
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

NÁSTAVBOVÁ STUDIA
Pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, strojírenských 
a gastronomických

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 16. 11. 2012, 08.00–15.00, středa 21. 11. 2012, 12.00–18.00
sobota 15. 12. 2012, 08.00–12.00, středa 16. 1. 2013, 12.00–18.00

Moderní technologie školy jsou podpořeny 12 projekty z fondů EU.
Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením – cena 1.100  Kč/měsíc   

Přihlášky ke studiu na www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, mobil: 606 200 883
 e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Soukromá střední
škola podnikání
a managementu, o.p.s.,
Havlíčkova 16
680 01 Boskovice

Soukromá střední škola podnikání a managementu Boskovice
Ve školním roce 2012/2013 a v roce 2013/2014 je ve škole realizován projekt Moderní 
škola reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0014 předložený v rámci Oblasti podpory 1.5 EU 
peníze středním školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Tento projekt pomáhá žákům zvládnout a rozšířit znalosti v oblasti cizích jazyků , 
odborných předmětů a v oblasti informačních technologií. 

Pro školní rok 2013/2014 nabízí žákům 9. tříd ZŠ čtyřletý studijní obor: 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
se zaměřením na: 
• management obchodu , 
• management informačních a komunikačních technologií. 

Informace o střední škole: 
• malá stření škola rodinného charakteru, individuální přístup ke studentům 
 (možnost vytvoření individuálních studijních plánů žáků). Vhodné pro: 
 - individuálně nadané žáky 
 - pro žáky s jakoukoliv poruchou učení 
 - pro žáky ze sociálně slabšího prostředí
 - cizí státní příslušníci, národnostní menšiny. 

Dny otevřených dveří na Soukromé střední škole podnikání a managementu 
v Boskovicích: 

7. 12. 2012 od 12.00 do 16.00 hodin, 
11. 1. 2013 od 12.00 do 16.00 hodin, 24. 6. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin. 

konTakTY: tel.: 516 452 911, e-mail: ssps.boskovice@seznam.cz, www.ssspm.cz 

Gymnázium Boskovice 
Palackého náměstí 1

680 11 Boskovice
tel.: 516 802 210, tel./fax./zázn.: 

516 802 213 www.gymbos.cz 
e-mail.info@gymbos.cz

Obory:
• Gymnázium osmileté - všeobecné zaměření
• Gymnázium čtyřleté - všeobecné zaměření

Dny otevřených dveří: 

8. února 2013, od 8.00 
do 16.00 hod.

Boskovické gymnázium podpoří ...
Dokončení ze str. 1

V jaké fázi jsou přípravy 
na spuštění projektu?

Měl by odstartovat v dubnu příš-
tího roku.  Zapojí se do něj celá řada 
našich učitelů, ale také externisté 
z různých oblastí – vědních disci-
plín, které bychom sami nemohli 
obsáhnout. Vždy mně trochu „va-
dilo“, že například studenti z Brna 
nemají daleko k akademickým pra-
covištím a do výzkumných ústavů, 
kdežto Boskovice už jsou takzvaně 
z ruky. Proto se snažíme díky to-
muto projektu vtáhnout odborníky 
z okolí do práce se studenty. Spo-
lupracujeme s různými podniky, 
Muzeem Boskovicka, Mendelovým 

Muzeem v Brně, Masarykovou uni-
verzitou v Brně, ale máme napláno-
vané také výjezdy do brněnských 
výzkumných ústavů. 

V současné době jsme těsně před 
podpisem smlouvy. Společně s Ji-
homoravským krajem ladíme mo-
nitorovací indikátory a další věci. 
Řešíme také personální obsazení 
projektu.

na jakou cílovou skupinu se 
projekt zaměřuje?

Je určený jak pro studenty nižší-
ho, tak pro studenty vyššího gymná-
zia. Cílem je i to, že studenti nižšího 
gymnázia tak budou mít zajímavé 
možnosti rozvíjet svoje nadání. Co 
se týče výběru vhodných kandidátů, 

nadané žáky vybírá školní psycho-
ložka ve spolupráci s pedagogicko-
-psychologickou poradnou. Podpo-
řených by mělo být pětadvacet žáků. 
Okruh ale nebude uzavřený, to zna-
mená, že součástí projektu mohou 
být i další žáci. Ve výsledku před-
pokládám, že podpořených bude 
daleko víc. Novinkou pak bude i to, 
že se zaměříme nejen na talentova-
né žáky, ale také na jejich rodiče. 
Ti se pak budou učit, jak se svými 
dětmi dál pracovat, protože „talent“ 
se musí rozvíjet nejen ve škole, ale 
i v domácím prostředí.

Výstupy projektu budou prezen-
tace z jednotlivých klíčových aktivit 
a pracovní listy pro další uplatnění 
ve škole. Budou je vytvářet nadaní 
žáci pod dohledem zkušených lek-
torů, což znamená, že získaný mate-
riál bude dobře využitelný pro další 
výuku. 

Jaký je zájem studentů?
Zájem ze strany studentů i je-

jich rodičů je velký. Také veřejnost 
vnímá naši snahu velmi pozitivně. 
Snažíme se nabízet i jiné možnosti 
vzdělávání.

boskovické gymnázium nabízí 
studentům poměrně pestrou pa-
letu různých aktivit. Můžete je 
přiblížit?

Kromě výše zmiňovaného projek-
tu máme celou řadu dalších aktivit. 
Celkem asi šestnáct projektů. Kromě 
těch velkých máme i spoustu drob-
nějších. Nesmírně si vážím toho, že 
učitelé se věnují práci s žáky i nad 
rámec svých povinností. Mám vel-
mi dobrý manažerský projektový 
tým, který bych nevyměnil za nic 
na světě. Studentům nabízíme další 
aktivity, a tím i eliminujeme možné 
sociálně-patologické jevy. Škola žije 
dopoledne vyučováním, odpoledne 
projekty a dalšími aktivitami... Po-
kud bych měl vyjmenovat některé 
další projekty a aktivity, pak je to 
určitě Comenius, Konečně plnoletí, 
Studenti čtou a píší noviny, Biosfé-
ra, pěvecký sbor NOTA a další. 

SOŠ a SOU André Citroëna prochází modernizací za padesát milionů korun
boskovice – SOŠ a SOU André 

Citroëna v Boskovicích prochá-
zí právě nákladnou modernizací. 
V letech 2011 až 2013 se provedou 
práce za více než padesát milionů 
korun. Více prozradil ředitel školy 
Karel Ošlejšek.

Můžete popsat, co všechno mo-
dernizace obnáší?

V loňském roce proběhla první 
etapa za třiadvacet milionů ko-
run, která zahrnovala rekonstrukci 
hlavní budovy školy, tělovýchovné 
haly, bazénu, stravovacího kom-
plexu a svářečské školy. Žáci prv-
ních ročníků tedy již nastoupili 
do „nové“ školy. V průběhu studia 
je ale čekají ještě další pozitivní 

změny. V letošním roce probíhá 
druhá etapa za dvacet milionů ko-
run. V ní se soustředíme na revita-
lizaci domova mládeže a pracovišť 
praktického vyučování a rekon-
strukci sociálních zařízení. Letos 
byla schválena třetí etapa za asi 
osm milionů korun. V rámci ní do-
jde k modernizaci pracovišť školy 

v Dřevařské ulici v Boskovicích. 
Ve spolupráci se značkou Ci-

troën, která je významným part-
nerem školy, byly provedeny také 
práce související s přechodem 
značky na „New image“. Moderni-
zován byl exteriér a interiér budov, 
ve kterých je umístěn autorizovaný 
servis a show room nových vozů. 
Tyto prostory také slouží jako prak-
tická výuková pracoviště žáků naší 
školy. Realizace takto významné 
a rozsáhlé akce by nebyla možná 
bez podpory zřizovatele, kterým 
je Jihomoravský kraj a díky pro-
středkům ze strukturálních fondů 
Evropské unie. 

Zlepšování zázemí pro žáky ale 
netvoří jen rekonstrukce a moder-
nizace budov a pracovišť. Důleži-
tou součástí jsou i projekty školy...

Naše škola se účastní řady pro-
jektů. V současné době jsou někte-
ré ukončené, jiné pokračují a další 
se připravují.

Úspěšným projektem je Regio-
nální centrum výuky strojírenských 
oborů.  V rámci první etapy došlo 
k výrazné modernizaci pracoviště 
odborného výcviku pro čtyřletý 
obor Mechanik strojů a zařízení – 
mechanik číslicově řízených strojů 
a pro tříletý obor Obráběč kovů – 
operátor CNC strojů. Pracoviště 
bylo vybaveno novými obráběcími 
centry a CNC soustruhy včetně pří-
slušenství. Výuka probíhá na dvou 
pracovištích vybavených počítačo-
vou sítí, moderní výpočetní techni-
kou a programovacími stanicemi 
pro frézování a soustružení. Celko-
vé výdaje na realizaci první etapy 
projektu představují částku více 
než šestnáct milionů korun.

Zaměřujeme se také na cizí ja-
zyky. V této oblasti jsme připravili 
projekt Zvyšování kvality výuky 
anglického jazyka technických 
oborů. Jeho cílem je komplexní 
podpora výuky anglického jazyka 
na škole, posílení komunikativ-
ních dovedností žáků technických 
oborů prostřednictvím vybudování 
nového jazykového centra na ško-
le, začlenění rodilého mluvčího při 
výuce jazyka, vytvoření výukové-
ho portálu a využívání odborných 
slovníků, výukových textů a od-
borné literatury. Výuka je zefektiv-
něna mezinárodní komunikací se 
školami v zahraničí a dovybavením 
jazykové učebny notebooky a in-
teraktivní tabulí. Celkové náklady 
projektu tvoří 2,7 milionu korun.

V rámci projektu UNIV2 – kra-
je se tvoří sítě 325 škol ve všech 
třinácti krajích České republiky, 
které se stanou centry celoživotní-
ho vzdělávání. Naše škola se stala 
jednou z nich.

Dokončení na str. 10

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ RAJHRAD 

Masarykova 198, 664 61
Tel.: 547 426 311   E-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s výučním listem: (tříleté denní studium) 
Zahradník 

Podmínky přijetí:
ukončená povinná školní docházka, průměrný prospěch 

z posledního ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Nástavbový obor: (dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou)
Zahradnictví   

Podmínky přijetí: průměrný prospěch z posledních dvou ročníků 
SOU, přijímací zkouška - test všeobecných znalostí (nad Ø 1,5),

výuční list v oboru vzdělání Zahradník nebo Krajinář

Dny otevřených dveří: 16.-17. 11., 30. 11., 1. 12. 2012, 
12.-16.12. 2012 v rámci Vánoční výstavy, 11.- 12. 1. 2013

www.skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: (čtyřleté denní studium)
Zahradnictví      

Ekologie a životní prostředí  
Podmínky přijetí: ukončená povinná školní docházka, 

průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ,
přijímací zkouška -t est všeobecných znalostí 

(nad Ø 1,5 z obou pololetí), zdravotní způsobilost
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Střední odborná škola Fortika
 Lomnice

           Státní škola nabízí studium  

oboru 64-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2012 a 4. 1. 2013
(po telefonické domluvě kdykoliv)

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

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

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

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí, Komenského 873

tel: 494 323 711 e-mail: szes@szeskostelec.cz  www. szeskostelec.cz

Den otevřených dveří
sobota 1. 12. 2012 (8.00-12.00 hod.), pátek 11. 1. 2013 (12.00-16.00 hod.)

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme studium:
  Technické obory (chladicí a klimatizační technika  Přírodovědné 4leté maturitní obory 
 + ekonomický obor) a tepelná čerpadla

1. ELEKTROMECHANIK CHLADICÍ 
	 A	KLIMATIZAČNÍ	TECHNIKY	A							
	 TEPELNÝCH	ČERPADEL	
						(2652H01	Elektromechanik	pro	zařízení	a	přístroje)
- tříletý učební obor zařazený do programu podpory 

středního vzdělávání s výučním listem, žáci během studia 
pobírají finanční odměnu od KÚ HK 

- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb,  lékařské potvrzení.
- pájecí kurz, praxe ve specializovaných  firmách, výborné 

pracovní uplatnění, možnost pokračovat ve studiu 
 na maturitní nástavbě.

2. PODNIKÁNÍ (6441L51)
dvouletá maturitní nástavba s ekonomickým zaměřením  
pro absolventy učebních oborů.

3. AGROPODNIKÁNÍ (4141M01)	-	maturitní
(nutné	je	lékařské	potvrzení)
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku 
specializaci 

a)	ZEMĚDĚLSKÝ	A	LESNÍ	PROVOZ
b)	CHOVATELSTVÍ	A	KYNOLOGIE
c)	AGROTURISTIKA	
				A	EKOAGROTURISTIKA

4. EKOLOGIE	A	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ
					(1601M01)	-	maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku 
specializaci 

a)	RYBÁŘSTVÍ,	LESNICTVÍ	A	MYSLIVOST
b)	PŘÍRODOVĚDNĚ	LYCEJNÍ	SPECIALIZACE

Gymnázium Hády 
Horníkova 1, Brno
šestileté i čtyřleté studium

• obor všeobecný
    (posílená výuka jazyků)

•�obor�tělesná�výchova
    (nejen pro vrcholové sportovce)

info@gymnaziumhady.cz
www.gymnaziumhady.cz

tel.:�544�230�506,�777�110�076

Studium ve školním roce 2013/14

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(53-41-M/01)

V lednu 2013 zahajujeme rekvalifikační kurz SANITÁŘ! 

Kontakt a další informace: e-mail: skola@szs.svitavy.cz, tel.: 461 535 100
www.szs.svitavy.cz

Střední zdravotnická škola, 
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy 
www.szs.svitavy.cz

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
(2 třídy po 30 žácích)

Charakteristika oboru:
●	obor	vhodný	pro	dívky	i	chlapce
●	nízká	nezaměstnanost	absolventů
●	uplatnění	absolventů	v	lůžkových	
	 i	ambulantních	zdravotnických	zařízeních
●	velké	možnosti	pomaturitního	vzdělávání	
	 (VŠ	a	VOŠ)

Co nabízíme:
●	 moderně	vybavenou	školu
●	 vlastní	domov	mládeže	a	školní	jídelnu
●	 praktické	vyučování	ve	svitavské	nemocnici	
	 a	kojeneckém	ústavu
●	 masérský	kurz	pro	získání	
	 živnostenského	listu
●	 výuku	anglického,	německého	
	 nebo	ruského	jazyka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
         22. 11. 2012 (14–17 hod.)

Informační technologie
Elektronické počítačové systémy
Informatika v administrativě
Strojírenství
Výpočetní systémy ve strojírenství
Technická administrativa
Učňovské obory SLÉVAČ, MODELÁŘ

Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Tel.: +420 516 490 601, skola@spsjedovnice.cz, www.spsjedovnice.cz

Dny otevřených dveří: 19. 11. 2012, 5. a 8. 12. 2012 a 29. 1. 2013 

Masarykova�střední�škola�Letovice
Tyršova�500,�679�61�Letovice

Tel.:�516�474�878,�Fax:�516�474�879,�
e-mail:�info@stredni-skola.cz,�

Pro�školní�rok�2013/2014�nabízíme�vzdělávání�v�těchto�oborech:

•�Čtyřleté�obory�s�maturitní�zkouškou
•	 Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
•	 Nábytkářská a dřevařská výroba 
 (Nábytkářství - interiérová tvorba)
•	 Výtvarné�zpracování�keramiky�a�porcelánu

• Tříleté�obory�s�výučním�listem:�
•	 Truhlář
•	 Zedník
•	 Elektrikář-silnoproud
•	 Umělecký�keramik

• Nástavbové�studium:
•	 Podnikání��(2leté denní nebo 3leté dálkové studium 
 pro absolventy tříletých oborů). 

DNY�OTEVŘENÝCH�DVEŘÍ 
19.�11.�(pondělí, 8.00-16.00 h), 24.�l1. (sobota, 9.00-13.00 h)
13.�12 (čtvrtek, 8.00-16.00 h), 24.�1. (čtvrtek, 8.00-16.00 h).      

Bližší�informace�o�škole�získáte�na�www.stredni-skola.cz�.

masarykova střední škola letovice 
s novými obory vzdělání

Dokončení na str. 10

Dokončení na str. 10

V� Masarykově� střední�
škole�Letovice�po�sloučení�se�
SŠUPT� Velké� Opatovice� již�
naplno� běží� výuka.�Od� září�
jsou� totiž� všechny� obory�
obou� škol� vyučovány� v� Le-
tovicích.� K� nabídce� oborů�
letovické� školy� tak� přibyly�
obory�umělecké,�elektroobo-
ry� a� dálková� forma� nástav-
bového� studia.� Na� průběh�
sloučení,� přípravu� prostor�
pro� výuku� a� nynější� situa-
ci� jsme� se� zeptali� ředitelky�
školy,�JUDr.�Sylvie�Ducháč-
kové.
Zvládli� jste� včas� připravit�

prostory� pro� výuku� nových�
oborů?

Připravit podmínky pro vý-
uku teoretických předmětů 
nám nečinilo problémy, uče-
ben jsme měli dostatek, museli 
jsme jen provést některé změ-

Výuka první pomoci 
ve svitavské 

zdravotnické škole

ny v organizaci výuky a využít 
opravdu všechny prostory. Slo-
žitější to bylo s učebnami od-
borného výcviku, kdy bylo tře-
ba zahájit rekonstrukci objektu 
bývalé základní školy, umís-
těné u naší budovy Tyršova 
25. Finanční prostředky nám 
poskytl náš zřizovatel – Jiho-
moravský kraj - a v srpnu byla 
rekonstrukce objektu zahájena. 
Jedná se o zateplení budovy, 
výměnu oken a změnu systé-
mu vytápění. Objekt byl totiž 
vytápěn akumulačními kamny, 
což by bylo pro školu finančně 
neúnosné. Byla proto zvolena 
varianta ústředního vytápění 
a instalace tepelného čerpadla 
vzduch – voda.  Bude to další 
budova naší školy splňující pa-
rametry přidělení energetické-
ho štítku budovy kategorie B.

Střední zdravotnická škola Svita-
vy v letošním roce realizuje projekt 
na podporu výuky první pomoci 
ve školách.

První aktivitou projektu je ško-
lení pedagogů základních a ma-
teřských škol v akreditovaných 
kurzech první pomoci. První kurz, 
„Základní norma zdravotnických 
znalostí pro pedagogické pracov-
níky“, má délku 20 hodin, druhý, 
čtyřhodinový, jsme nazvali „Učitel 
a první pomoc“. V obou kurzech 
vyučují odborné učitelky naší ško-
ly. Aby byly co nejlépe připraveny, 
nejprve samy absolvovaly tříden-
ní intenzívní kurz pod vedením 
MUDr. Igora Paara, ředitele Územ-
ního odboru Svitavy Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického 
kraje. 

V obou kurzech je věnován vel-
ký prostor praktickému nácviku. 
Pro výuku v kurzech i pro běžnou 
výuku žáků byly nakoupeny mo-
derní pomůcky, třeba resuscitační 
modely nebo cvičný automatický 
externí defibrilátor. Pomůcky jsou 
umístěny v nově vybavené učebně 
první pomoci. Učitelé základních 
a mateřských škol mají o kurzy vel-
ký zájem, v současné době již bylo 
proškoleno přes sto učitelů! 

Další aktivitou projektu je vy-
tvoření sady materiálů pro výuku 
první pomoci. Ta se skládá z DVD, 
příručky a karet se schématy posky-
tování první pomoci.

Na natáčení DVD se podíleli 
také naši žáci. Využili tak své zna-
losti z výuky a každoročních sou-
těží první pomoci. DVD obsahuje 
13 spotů, které ukazují poskytová-
ní laické první pomoci při úrazech 
a zdravotních komplikacích ve ško-
lách (zlomeniny, krvácení, zástava 
dechu, úraz elektrickým proudem, 
poleptání, epileptický nebo astma-
tický záchvat aj.).

Burza škol v Boskovicích se vydařila.
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY, 
Nádražní 1083

Chcete studovat perspektivní jedinečný 
maturitní obor v ČR?
Bude se Vám při studiu hodit dvojí

 stipendium? 

	 • 23-44-L/01 

 mechanik 
plastikářských strojů

Dny otevřených dveří

11. 1. 2013 12.00–16.00,  12. 1. 2013 8.00–12.00

Ubytování možné ve vlastním domově mládeže. 

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

Střední pedagogická škola, Boskovice
Komenského 5, 680 11 Boskovice 
Tel.: 516 802 541, fax: 516 802 540
E-mail: posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz

Střední pedagogická škola v Boskovicích 
patří mezi školy s nejdelší tradicí 

středoškolského pedagogického vzdělávání v naší republice.

Nabízí pro školní rok 2013/2014 tyto obory 
denní formy vzdělání:

Všechny obory vzdělání jsou ukončené maturitní zkouškou.

Den otevřených dveří: 10. ledna 2013

Kód oboru                                 Název oboru                                  Délka studia
75 – 31 – M/01      Předškolní a mimoškolní pedagogika           4 roky 
75 – 41 – M/01      Sociální činnost                                               4 roky
78 – 42 – M/03      Pedagogické lyceum                                       4 roky

Obchodní�akademie�
a�Střední�zdravotnická�škola�
Blansko

otevírá�ve�školním�roce�2013/2014�
tyto�4leté�studijní�obory�s�maturitou: 

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

Dny�otevřených�dveří:  16.�11.�2012�od�8.00�do�16.00�hod.
����������������������������������������8.�2.�2013�od�8.00�do�16.00�hod
KONTaKT: 

Oa�a�SZdŠ,�Nad�Čertovkou�18
678�01�Blansko,�tel.:�516�418�980,�2,�3
e-mail:�oabk@oabk.cz,��
Informace�na�www.oabk.cz 
Virtuální�prohlídka�školy�na�našich�www�stránkách!

XViii. Veletrh 
středních škol 2012
Ve�dnech�23.–24.�11.�2012 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, 

a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných 
škol, který bude již po třinácté organizačně zajišťovat Střední škola 
polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posled-
ních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování 
a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, 
který probíhá na volné ploše uvnitř pavilonu. Zde se školy přestavují 
krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními vstupy, módními 
přehlídkami, byli jsme svědky pochodování mažoretek i efektního 
barmanského vystoupení. 

Nejen z těchto důvodů by si rodiče a žáci posledních ročníků zá-
kladních škol neměli nechat tento veletrh ujít. Na vaši návštěvu se 
již nyní těší organizátoři akce. 
Provozní�doba�veletrhu: 23. 11. 2012 od 9.00 do 18.00 hodin, 

24. 11. 2012 od 9.00 do 17.00 hodin. 
Více na http://www.jilova.cz

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hotelová�škola
Bosonožská�9,�625�00�Brno
tel.:�547�218�247,�e-mail:�info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz

Realizujeme�projekt:�Podpora�idividualizace�výuky�žáků�Hotelové�školy
registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0104

•�HOTELNIcTVÍ��
•�OBcHODNÍ�aKaDEMIE

4leté denní a dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
Přijímací řízení neověřuje znalosti, důraz je kladen především 

na motivaci ke studiu.

Prohlídka školy: každý čtvrtek 13.00–16.00 hodin

Dne�29.�11.�2012�Den�otevřených�dveří,�od�10-17�hodin

Dne�15.�11.�2012�se�uskuteční�
Den�otevřených�dveří�soukromých�škol.

EVROPSKÁ UNIE

Vás zve na den otevřených dveří
v úterý 8. ledna 2013.

Ve školním roce 2012/2013 připravujeme 
otevření 3 tříd,

tj. možnost studia pro 90 uchazečů 
ze základních škol

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obor: 

obchodní akademie  
(63-41-M/02)

Forma: 
denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Délka studia: 4 roky.

Ubytování a stravování zajištěno.

Podrobnější informace na 
www.oa.svitavy.cz

Dokončení ze str. 8
Které� obory� vzdělání� tedy�

pro� příští� školní� rok� absol-
ventům� základních� škol� na-
bízíte?

masarykova střední škola letovice s novými obory vzdělání
Z naší původní oborové na-

bídky jsou to obě „průmyslov-
ky“, stavební (obor Stavebnictví 
– pozemní stavby) a nábytkář-
ská (obor Nábytkářská a dřevař-

soŠ a soU andré citroëna prochází modernizací 
za padesát milionů korun
Dokončení ze str. 8

Cílem je, aby školy poskytova-
ly nejen počáteční vzdělávání, ale 
i nejrůznější druhy dalšího vzdě-
lávání, včetně uznávání výsledků 
předchozího učení, nejen žákům, 
ale také dospělým a seniorům, 
a to s ohledem na jejich možnosti, 
zájmy, předpoklady a na potřeby 
regionálního trhu práce. Výsled-
kem projektu bude rozvoj profes-
ních kompetencí pedagogických 
pracovníků k poskytování dalšího 
vzdělávání, vytvoření celkem 975 
modulových programů dalšího 
vzdělávání a pilotního ověření 325 
vybraných programů.

Které projekty byly spuštěny 
v letošním roce a jaké připravujete 
do budoucna?

Prvního května jsme spustili pro-
jekt Autodiagnostika SOŠ a SOU 
André Citroëna Boskovice. V rám-
ci něho se snažíme zkvalitnit výuku 
odborných předmětů prostřednic-
tvím inovované výuky se zaměře-
ním na diagnostiku osobních auto-
mobilů. 

Dalším je pak Inovace a zkva-
litnění výuky prostřednictvím ICT. 
Běží od března letošního roku 
a jeho cílem je zmodernizování 
a zefektivnění výuky vytvořením 
a zpřístupněním digitálního vzdě-
lávacího obsahu. Celkem tak bude 

ská výroby – interiérová tvorba). 
K těmto čtyřletým maturitním 
oborům přibyl další  - umělec-
ký obor Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu. Nabídka 
tříletých oborů s výučním listem 
Truhlář a Zedník je obohacena 
o obor Elektrikář – silnoproud 
a obor Umělecký keramik. Zá-
jemci o oba umělecké obory by 
měli vědět, že se do nich koná 
v lednu příštího roku talentová 
zkouška a přihlášku je třeba po-
dat už do 30. listopadu.  

Uvedené�obory�jsou�pro�vaši�
školu�nové,�máte�pro�jejich�vý-
uku�kvalifikované�pedagogy?

Ano, s uměleckými obory 
přešli na naši školu také uči-
telé odborných předmětů teo-
retické výuky i praktické výu-
ky. Domnívám se, že lidé jako 
akademický sochař Lubomír 
Hluštík nebo pan Jiří Brtnický 
jsou dostatečnou zárukou kva-
lity výuky uměleckých oborů. 
Co se týká oboru Elektrikář, 
přešel k nám učitel odborného 
výcviku a byli přijati další od-
borníci. Navíc se všemi učiteli, 
kteří k nám z Velkých Opatovic 
přešli, je velmi dobrá spoluprá-
ce. V nejbližší době nás také 
čeká výrazné posílení materiál-
ního zázemí a modernizace po-

můcek pro výuku nových oborů 
v rámci projektu tzv. „šablon“. 
Pro obor Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu se nám 
podařilo připravit krásný ateliér 
v původních podkrovních pro-
storách školního bytu.

Mají� zájemci� o� studium,�
kteří� nemohou� denně� dojíž-
dět,�šanci�na�ubytování�ve�va-
šem�domově�mládeže?

Určitě mají. Obávali jsme 
se, že kapacita našeho domova 
mládeže nebude pro přecháze-
jící studenty dostatečná. Měli 
jsme pro ně sice zajištěno ještě 
jiné ubytování, ale naší snahou 
bylo, aby pokud možno všichni 
zájemci bydleli v našem domo-
vě. Rozšířili jsme proto během 
prázdnin jeho kapacitu, ale 
v současné době ani není zcela 
naplněna. co� byste� vzkázala�
absolventům� základních� škol�
a�jejich�rodičům?

Nedojíždějte za vzděláním 
do jiných regionů a neutrácejte 
zbytečně peníze, pokud je vámi 
zvolený obor v nabídce škol 
ve vašem okolí. Věřte, že výuka 
je stejně kvalitní. Zvolenou ško-
lu navštivte a všímejte si vyba-
vení, klimatu i úrovně jednání 
pracovníků. Přeji vám správnou 
volbu!

vytvořeno a pilotně odučeno 960 
digitálních učebních materiálů, 
které s odpovídajícím softwarovým 
a hardwarovým vybavením umožní 
využívání inovativních vyučova-
cích metod. tím dojde ke zkvalit-
nění výuky a zvýšení kompetencí 
žáků i učitelů v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií. 
Do projektu je zapojeno více než 
devadesát procent pedagogických 
pracovníků školy. Jeho celkové 
náklady jsou více než 2,3 milionu 
korun.

V současné době připravujeme 
dva projekty – Zvyšování kvality 
výuky matematiky, ICT, přírodo-
vědných a odborných předmětů 

a praktického vyučování a Zkvalit-
nění výuky technických oborů.

Připravujete také novinku v po-
době nového učebního oboru. Mů-
žete ho přiblížit?

V současné době se zvyšuje zá-
jem o tříleté učební obory zakon-
čené závěrečnou zkouškou z vý-
učním listem, je to i vzhledem 
ke státním maturitám. Proto jsme 
se rozhodli nabídnout nový obor. 
Už máme souhlas zřizovatele 
a v nyní je obor Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje těsně před 
schválením. Vyučovat by se měl 
v roce 2014. Je vhodný nejen pro 
chlapce, ale i pro dívky s technic-
kým zaměřením.

Dokončení ze str. 9
Karty první pomoci mohou školy 

umístit např. na nástěnky ve třídách 
a použít při výuce. Příručka první 
pomoci je určena zejména učitelům. 
Autorem je zkušený odborník a vyso-
koškolský pedagog – MUDr. Jan By-
džovský. Publikace se vyznačuje uni-
kátní koncepcí - poskytne pedagogům 
nejen přehled laické první pomoci, ale 
obsahuje také kapitolu o prevenci úra-
zů dětí, podává praktické rady ke ko-

nání mimoškolních akcí, k vybavení 
lékárničky aj.

DVD, příručku a karty první pomo-
ci představíme v prosinci na konferen-
ci k projektu. Bude vyrobeno 500 ks 
těchto sad pro potřebu základních 
a mateřských škol svitavského regio-
nu. Pro další zájemce budou materiá-
ly k dispozici v elektronické podobě 
na webu školy www.szs.svitavy.cz.
� PhDr.�Radim�Dřímal,�
 ředitel školy 

Výuka první pomoci ve svitavské 
zdravotnické škole
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Střední škola nabízí 5 studijních 
oborů s maturitou a jeden učební 
obor.

Čtyřletý maturitní obor Infor-
mační�technologie připravuje žáky 
pro získání teoretických a přede-
vším praktických kompetencí a do-
vedností v odvětvích informačních 
a komunikačních technologií. 

Cílem odborných předmětů je 

vychovat středoškolsky vzdělané 
odborníky v oblastech hardwaru, 
základního a aplikačního progra-
mové vybavení, počítačových sítí, 
tvorby webových aplikací, počíta-
čové grafiky, programování a vý-
voje aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci 
povinně volí mezi předměty pro-
gramování a správa sítí nebo kon-

strukční grafické aplikace na PC 
a tím se profilují v dané speciali-
zaci. 

V rámci projektu financovaného 
z evropského sociálního fondu byl 
formou e-learningu rozpracován 
koncept mezinárodního vzdělá-
vání ECDL a vzdělávací program 
Cisco Networking Academy. Žáci 
tak mají možnost získat meziná-
rodně uznávané certifikáty. Škola 
je zapojena i do Microsoft IT Aca-
demy, což mimo jiné umožňuje 
studentům získat zdarma nejno-
vější licence programů společnosti 
Microsoft.

Čtyřletý maturitní obor In-
formatika� v� ekonomice� připra-
vuje odborníky pro oblast� užití�
a� tvorby� ekonomického� softwaru�
v� různých� odvětvích.� Příprava�
žáků� je� zaměřena� na činnost�
kvalifikovaných� odborníků�
v� oblasti řešení ekonomické pro-
blematiky s aktivním využitím PC 
a prací spojených s komunikační 
technikou. Při studiu získají žáci 
potřebné technické znalosti a doved-
nosti z oblasti počítačového hardwa-
ru a softwaru, vývoje vlastních apli-
kací, počítačových sítí a technických 
prostředků pro přenos dat. V eko-
nomických předmětech se studium 
zaměřuje na dovednosti a vědomosti 
z oblasti tržní ekonomiky, základů 
podnikání, řízení podniku, účetnictví 
a komunikace prostřednictvím výpo-
četní techniky.

V rámci oborů Informační�
technologie a Informatika�v�eko-
nomice je zařazena do výuky mo-
derní aplikace - CAD systém So-
lidWorks, který se svojí použitel-
ností a výkonem řadí mezi přední 
aplikace na podporu počítačového 
modelingu v prostorovém pojetí, 

Vyšší�odborná�škola�ekonomická�a�zdravotnická�a�střední�škola��                   

je�škola�s�dlouholetou�tradicí.�Její�počátky�sahají�až�do�roku�
1887.�V�současné�době�zde�studuje�přes�1100�žáků�a�studen-
tů.�Absolventi�mohou�získat�střední�a�vyšší�odborné�vzdělá-
ní,�pro�dospělé�jsou�určeny�kurzy�celoživotního�vzdělávání.

tzv. 3D. Naše škola má zakoupen 
dostatečný počet licencí pro výu-
ku ve škole a navíc si žáci mohou 
instalovat software také na svoje 
domácí počítače. Pro tyto náročné 
aplikace byly do školy zakoupeny 
výkonné počítačové stanice s pro-
cesory Intel i7. Součástí aplikace 
jsou také moduly na simulaci zatí-
žení dílů, simulaci proudění tekutin 
a plynů, tepelné simulace a další 
zajímavé nástroje, které žákům ná-
zorně vizualizují dané situace. 

Obchodní�akademie je  tradič-
ní čtyřletý maturitní ekonomický 
obor. Základem výuky jsou pře-
devším ekonomické předměty 
objasňující fungování podniku či 
firmy v tržní ekonomice. Během 
studia si žáci zdokonalí své teore-
tické znalosti ve fiktivních firmách 
a na praxi ve druhém a třetím roční-
ku ve firmách skutečných. Úspěšní 
absolventi mají při znalosti dvou 
cizích jazyků, ekonomických před-
mětů, státní zkoušce v psaní na klá-
vesnici a základů ICT velmi dob-
rou možnost uplatnění v oblastech 
obchodu a podnikání, státní správě, 
bankovnictví a pojišťovnictví.

Čtyřletý maturitní obor Hotel-
nictví� a� turismus� je zaměřený 

především na problematiku ma-
nagementu hotelů a cestovního 
ruchu. V průběhu studia mají�
žáci� možnost� absolvovat� kurz�
vyřezávání� ovoce� a� zeleniny,�
barmanský kurz, baristický kurz 
(zaměřený na přípravu kávy), so-
melierský kurz a kurz studené 
kuchyně. Po absolvování kurzů 
získávají� absolventi� certifikáty�
platné� ve� většině zemí Evropské 
unie. Žáci se mohou zúčastnit také 
zahraničních exkurzí a mohou re-
prezentovat sebe a školu na Dnech 

otevřených dveří, na burzách škol 
nebo na kulturních akcích města 
Boskovice atd. V každém ročníku 
absolvují žáci čtrnáctidenní praxi 
ve školních a firemních kuchyních 
a jídelnách, v restauracích, v ces-
tovních kancelářích, hotelích a pen-
zionech. Tento perspektivní obor je 
podporován městem Boskovice 
s cílem vytvořit podmínky pro roz-
voj cestovního ruchu ve městě i ce-
lém regionu. Absolventi jsou vyba-
veni znalostí dvou cizích jazyků, 

Boskovice,�Hybešova�53

Rozhodni se i ty SPRÁVNĚ
pro některý z oborů na naší škole

• Informatika v ekonomice • Informační technologie
• Hotelnictví a turismus • Veterinární prevence

• Obchodní akademie • Kuchař-číšník

Dny otevřených dveří  7. 12., 2012, 11. 1. 2013

Bližší informace na www.vassboskovice.cz  

Dokončení na str. 12

BlIžší InfOrmace: BPa, Zoubkova 20, 634 00 Brno
Tel.: 547 356 826, 731 507 884, www.sosoom-brno.cz, e-mail: info@sosoom-brno.cz

Bezpečnostně 
právní akademie Brno s.r.o.  
(bývalá SOš ochrany osob a majetku Brno)

Obor: Bezpečnostně právní činnost, šVP Ochrana osob 
 a majetku, kód 68-42-m/01
 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou 
 pro žáky z 9. tříd ZŠ
BPA je odborná škola policejně právního charakteru s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy (maturita z profesní sebeobrany); 
uplatnění u PČR, v armádě, SBS, návazné studium na VŠ.
školné: 6  000-8  400 Kč pololetně
Další formy studia na BPa:
•  Bezpečnostní služby (68-42-l/51) 
 3leté nástavbové studium pro vyučence distanční 
 formou ukončené maturitou (5 konzultačních dní 
 za pololetí, využití e-learningu)

EVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Gymnázium�a�Střední�odborná�škola�Rájec-Jestřebí,�o.�p.�s.
realizuje projekt
Experimentální�učebna�pro�výuku�přírodovědných�předmětů�
(CZ.1.07/1.1.16/01.0001)

Projekt je určen studentům šestiletého i čtyřletého studijního cyklu gymnázia.

S celým projektem se můžete seznámit na 
Dni�otevřených�dveří�dne�15.�listopadu�2012�od�8.00�hod.�do�17.00�hod.

Cíle projektu:
- Vybudování experimentální učebny pro výuku F, Ch, Bi, Z a IVT
- Vybudování technické a přírodovědecké knihovny
- Realizování činností v experimentální učebně s využitím sad PASCO 
   a dalšího zařízení včetně výpočetní techniky
- Vytvoření a realizování systému exkurzí, praktických cvičení a kurzů pro studenty 

tel.:�516�432�181,�603�588�369�
e-mail:�kancelar@gymnaziumrajec.cz,��www.gymnaziumrajec.cz

otvírá ve školním roce 2013 -2014

tříleté obory vzdělání – zakončené výučním listem

VÝROBCE KOŽEDĚLNÉHO ZBOŽÍ (32 – 52 – H /01)

ŘEZNÍK (29 – 56 – H / 01) 
obor přizpůsobený i pro dívky

Žákům je vyplácena měsíční odměna za produktivní práci
Možnost nástavbového studia – ukončeno maturitní zkouškou.

U oboru výrobce kožedělného zboží a řezník je žákům 
poskytována v průběhu profesní přípravy finanční podpora 

z rozpočtu Olomouckého kraje.

Čtyřleté obory - ukončené maturitní zkouškou

KOSMETICKÉ SLUŽBY (69 – 41 – L / 01)

OBCHODNÍK (66 – 41 – L / 01)

Den otevřených dveří 6. prosince 2012.

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, www:souobch.pvskoly.cz

Francouzští hosté na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí
V polovině října navštívili naši ško-

lu, Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, 
hosté z partnerské školy z francouz-
ského departementu Doubs z kraje 
Franche-Comté, s níž už druhým rokem 
rozvíjíme e-Twinningovou spolupráci. 
Skupina 23 studentů doprovázená 3 
pedagogy přijela poznávat krásy naše-
ho regionu i naši kulturu a životní styl 
a od všeho se jim dostalo v hojné míře. 
Naši studenti hostům na přivítanou při-
pravili prezentaci našeho kraje, provedli 
je školou a ve spolupráci se svými ro-
diči připravili bohatý bufet nabízející 
ochutnávku typické české kuchyně.

Našim hostům se u nás líbilo nejen 
proto, že ráz krajiny i velikost našeho 
města jim připomínaly jejich domov, 
ale i díky vřelému přijetí ve škole, 
v hostitelských rodinách, v navštíve-
ných památkách a institucích i u pana 
starosty na městském úřadě v Rájci-
-Jestřebí. Uchvátily je přírodní krásy 
Moravského krasu i nádherná archi-

tektura či ukázky dokonalé umělecko-
-řemeslné práce na zámcích v Rájci 
i v Boskovicích, stejně jako dotyky 
historie v boskovické židovské čtvrti, 

na boskovickém hradě nebo v jeskyni 
Výpustek.

Aby jejich výlet nebyl jen zábavou, 
ale přinesl jim i podněty a informace 

důležité pro jejich studium, navštívili 
Starou huť u Adamova, která byla za-
jímavá pro ty, kteří se zabývají zpraco-
váním kovů, nebo Domov důchodců 
a Domov Olga v Blansku, o které zase 
měli zájem studenti pečovatelství a so-
ciálních služeb.

Díky pohostinnosti rodin našich stu-
dentů, které poskytly hostům dočasný 
azyl, mohla většina z nich proniknout 
do našeho každodenního života, poznat 
naši domácí kuchyni i každodenní ryt-
mus všedních dní. Naprosto mimořád-
ným zážitkem pro ně bezesporu byla 
účast na prodloužené tanečního kurzu, 
jehož členy mnozí ubytovávající jsou 
a kam díky vstřícnosti pořadatelů mohli 
celou skupinu vzít s sebou.

Přestože v angličtině nebyli hosté tak 
zdatní jako naši studenti, a bylo potřeba 
ke komunikaci verbální přidat často i tu 
neverbální, nakonec se dokázali domlu-
vit na tom, co bylo potřeba a lze říci, že 
setkání bylo pro všechny zúčastněné 
zajímavou životní zkušeností, která se 
může jednou v budoucnu hodit.

Celá čtyřdenní návštěva se nesla v du-
chu velmi příjemné a přátelské atmosfé-
ry, a proto není divu, že loučení bylo vel-
mi emotivní. Nicméně předpokládáme, 
že jsme se neloučili navždy, neboť jsme 
přijali pozvání a nabídku našich partnerů, 
abychom na oplátku navštívili zase my 
je. Na příští rok tedy připravujeme ces-
tu k nim, do malebné oblasti pohoří Jura 
ve východní Francii, poblíž švýcarských 
hranic. � Mgr.�Barbora�Honzátková

 vyučující francouzského jazyka
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gastronomie, hotelnictví a cestov-
ního ruchu. Uplatnění najdou v ši-
roké oblasti hotelového průmyslu 
a služeb souvisejících s cestovním 
ruchem.

Čtyřletý maturitní obor Veteri-
nární prevence připravuje žáky 
na činnost veterinárních asistentů 
v oblasti veterinární péče v chovu 
zvířat a při kontrole dodržování 
hygienických podmínek ve výro-
bě a zpracování živočišných pro-
duktů. Součástí výuky je získání 
řidičského oprávnění skupiny B. 
Absolventi se mohou uplatnit 
jako asistenti veterinárního léka-
ře, inseminační technici, odbor-
ní pracovníci v ZOO, laboranti, 
technici v potravinářském průmy-
slu apod. Studium je možné roz-
šířit o volitelné předměty kynolo-
gie, chov koní, chov exotických 
zvířat, včelařství a myslivost. 
V rámci výuky myslivosti se žáci 
účastní honu na drobnou zvěř, 
osvojují si praktické vědomostí 
a dovednosti v oblasti loveckých 
zbraní (zejména bezpečné zachá-
zení s nimi na myslivecké střel-
nici). Po úspěšném absolvování 
předmětu myslivost a úspěšném 
složení maturitní zkoušky si ab-
solventi mohou zažádat o vydání 
loveckého lístku a po splnění dal-
ších podmínek mohou vykovávat 

i funkci mysliveckého hospo- 
dáře. 

Tříletý učební obor Kuchař 
- číšník je zaměřený na techno-
logii přípravy pokrmů a kvali-
fikovanou obsluhu v provozech 
veřejného stravování i na vy-

konávání obchodně podnikatel-
ských aktivit v gastronomickém 
průmyslu. Žáci jsou vzděláváni 
v oblasti technologie přípravy 
pokrmů, stolničení, výživy, ale 
i v oblasti komunikace ve služ-
bách, profesní etiky, rozvoje or-
ganizačních schopností. Odborný 

výcvik žáků probíhá v 1. a 2. 
ročníku ve škole - v učebně pří-
pravy pokrmů a stolničení. Ve 3. 
ročníku probíhá odborný výcvik 
na smluvních pracovištích na-
šich partnerů ve všech typech 
provozů veřejného stravování, 

převážně pak v uznávaných re-
stauracích v kraji. Žáci v rámci 
praxe pomáhají při přípravě po-
krmů a při obsluze na různých 
společensko-gastronomických 
akcích nejen v našem městě. Žáci 
mají možnost  zúčastnit se kurzu 
vyřezávání ovoce a zeleniny tzv. 
carvingu, barmanského kurzu, 
kurzu studené kuchyně, somme-
lierského kurzu a kurzu baristy. 
Absolventi získávají úplné střed-
ní vzdělání s výučním listem 
a na naší škole mohou dále po-
kračovat ve studiu ve vzděláva-
cím oboru  podnikání, který mo-
hou zakončit maturitní zkouškou. 
Obor Kuchař – číšník patří jed-
noznačně mezi velice populární 
z důvodu nedostatku odborného 
kvalifikovaného personálu v gas-
tronomických provozech.

Vyšší odborná škola   
Naše škola jako jediná v regio-

nu nabízí také vyšší odborné stu-
dium. Toto studium je denní a je 

určeno pro absolventy středních 
škol ukončených maturitní zkouš-
kou. Absolvent po třech letech 
získá vysvědčení o absolutoriu 
a diplom absolventa vyšší odbor-
né školy a oprávnění používat ti-
tul DiS.

Vyšší odborná škola ekonomická 
nabízí tři obory vzdělání. Ekono-
mika a podnikání, Finančnictví 
a bankovnictví, Cestovní ruch. 
V oboru Ekonomika a podnikání 
si studenti mohou vybrat volitelné 
zaměření- Finanční řízení podniku 
nebo Daňové poradenství.

V ekonomických oborech je 
výuka zaměřena na rozvoj pod-
nikatelských a manažerských 
znalostí a dovedností studentů, 
připravuje vzdělané diplomo-
vaných specialisty pro úspěšné 
uplatnění v ekonomických funk-
cích vyžadujících vyšší odborné 
vzdělání. 

Součástí výuky oboru vzdělání 
Cestovní ruch je příprava studen-
tů na práci průvodce cestovního 
ruchu.

Vyšší odborná škola ekonomic-
ká spolupracuje s Mendlovou uni-
verzitou v Brně. Na základě této 
spolupráce uznává Mendlova uni-
verzita studentům VOŠ při studiu 
kredity z některých předmětů.

Vyšší odborná škola zdravot-
nická nabízí ke studiu obor Diplo-
movaná všeobecná sestra. 

Výuka v tomto oboru je zamě-
řena na získání a rozvoj vědomos-
tí a dovedností v ošetřovatelství, 
medicínských a společenskověd-
ních oborech, které absolvent 
využije v odborné praxi jako vše-
obecná sestra.  Absolvent je způ-
sobilý k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu.

Významnou složku vzdělávání 
tvoří praktická výuka, jejímž cí-
lem je osvojení ošetřovatelských 
postupů, dovedností plánovat, 
poskytovat a vyhodnocovat zdra-
votní péči, jednat se zdravými 
i nemocnými klienty a pracovat 
v týmu. Praktická výuka se usku-
tečňuje v nemocnicích a ostatních 
zařízeních zajišťujících zdravotní 
péči.

Absolvent vzdělávacího pro-
gramu Diplomovaná všeobecná 
sestra najde uplatnění ve všech 
typech zdravotnických zařízení, 
jako zdravotnický pracovník v za-
řízeních sociálních služeb a péče 
nebo v privátní ošetřovatelské 
péči, a to v rozsahu a na úrovni 
stanovené pro výkon povolání 
všeobecné sestry.

Škola nabízí ještě mnohem 
víc. Studenti a žáci mohou využí-

vat služeb školního bufetu, mají 
k dispozici posilovnu a tělocvič-
nu i v době mimo vyučování, in-
formační centrum s knihovnou 
a s přístupem k internetu. Mohou 
se zapojit do různých sportovních 
kroužků, kroužku včelařského 
a jezdeckého. V současné době má 
škola k dispozici 3 koně jezdec-
kého sdružení. Žáci se učí praco-
vat s koňmi, starat se o ně, jezdit 
na nich, a pokud mají zájem, mo-
hou se připravit na složení základ-
ních zkoušek jezdeckého výcviku. 
Jejich úspěšné složení opravňuje 
k účasti na oficiálních závodech 
České jezdecké federace.

Ve spolupráci s pedagogy vydá-
vají žáci školní časopis Občasník.

V budově školy je zajištěno 
celodenní stravování, ubyto-
vání pro žáky ze vzdálenějších 
míst zabezpečuje domov mlá-
deže. Má kapacitu 129 míst, 
žáci jsou ubytovaní převážně 
ve dvoulůžkových pokojích se 
sociálním zařízením.

Vyšší odborná škola ekono-
mická a zdravotnická a Střední 
škola, Boskovice svým pojetím 
a moderním zázemím splňuje po-
žadavky kladené na absolventy 
tohoto typu studia a umožňuje jim 
tak lépe se uplatnit na trhu pracov-
ních sil u nás i v ostatních zemích 
EU.
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Aforizmus Roda Roda: Bojovné dcery Libušiny si odřezávaly ňadra, aby mohly lépe střílet z luku. 
Jen ten, kdo zná bujný vzrůst českých žen, dovede ocenit (tajenka).
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Z  
basketbal

Svatomartinský turnaj v Podolí hráčů 
do 12 let: BBK Blansko - BŠM Brno 52:43 
(35:21). BBK Blansko – TJ Sokol Podolí 
60:38 (30:21). BBK Blansko – Valosun 
Brno 84:29 (40:19). Body celkem: Orlíček 
44, Müller 27, Kučera 20, Zeman a Ševčík 
Richard po 17, Musil 16, Tůma a Petrů po 
13, Matuška a Streit po 8, Křížová, Patera 4, 
Ševčík Ondřej 3, Streitová 2

fotbal
Divize st. dorost: Blansko – Vrchovina 

4:2 (2:1), Souček, Ševčík, Daněk, Tráv-
níček. Boskovice – Otrokovice 2:1 (1:1), 
Štarha, Blaha.
  1.  Sparta  12  11  1  0  45:11  34
  2.  Humpolec  12  8  1  3  23:24  25
  3.  Otrokovice  11  7  1  3  35:16  22
  4.  Havl. Brod  12  7  0  5  31:19  21
  5.  Blansko  12  5  3  4  28:20  18
  6.  Žďár  12  5  3  4  21:17  18
  7.  Bohunice  12  4  3  5  35:29  15
  8.  V. Meziříčí  11  4  1  6  13:21  13
  9.  Boskovice  12  4  1  7  20:29  13
  10.  Líšeň  12  3  3  6  26:32  12
  11.  Vrchovina  12  3  3  6  21:38  12
  12.  Pelhřimov  12  3  2  7  20:33  11
  13.  Třebíč  12  2  0  10  12:41  6

Divize ml. dorost: Blansko – Vrchovina 
0:1 (0:0). Boskovice – Otrokovice 2:5(0:2), 
Loukota, Dvořák F.
  1.  Bohunice  12  10  0  2  59:18  30
  2.  Havl. Brod  12  9  2  1  40:16  29
  3.  Otrokovice  12  7  1  4  30:29  22
  4.  Blansko  12  6  1  5  31:20  19
  5.  Vrchovina  12  4  3  5  26:27  15
  6.  Sparta  12  4  3  5  21:23  15
  7.  Třebíč  12  5  0  7  24:28  15
  8.  Pelhřimov  12  4  3  5  18:24  15
  9.  Humpolec  12  4  3  5  19:27  15
  10.  Žďár  12  4  2  6  18:29  14
  11.  Líšeň  12  3  4  5  28:26  13
  12.  V. Meziříčí  12  2  3  7  16:36  9
  13.  Boskovice  12  2  3  7  24:51  9

I. třída dorostu: Soběšice – Lipovec 1:2 
(0:2), Musil, Opatřil.
  1.  Šlapanice  13  10  2  1  43:15  32
  2.  Lipovec  13  9  1  3  42:19  28
  3.  Medlánky  13  8  3  2  39:16  27
  4.  Tišnov  13  8  3  2  37:17  27
  5.  Rousínov  13  8  1  4  43:25  25
  6.  Otnice  13  7  2  4  35:28  23
  7.  Letonice  13  5  4  4  34:21  19
  8.  Čebín  13  5  2  6  27:43  17
  9.  Bučovice  13  5  1  7  34:41  16
  10.  Soběšice  13  3  2  8  29:41  11
  11.  MCV Brno  13  3  2  8  21:39  11
  12.  Slavkov  13  2  4  7  14:47  10
  13.  Vev. Bítýška  13  1  3  9  20:41  6
  14.  Chrlice  13  1  2  10  21:46  5

KP st. žáci: Blansko – M. Krumlov 1:0 
(0:0), Feik.
  1.  Svratka  11  10  1  0  56:4  31
  2.  St. Lískovec  11  8  2  1  31:11  26
  3.  Bohunice  11  8  1  2  25:11  25
  4.  Zbrojovka C  11  7  1  3  40:14  22
  5.  Blansko  11  5  3  3  20:18  18
  6.  Bystrc  11  4  1  6  19:17  13
  7.  Medlánky  10  4  1  5  12:17  13
  8.  Veselí  10  3  2  5  19:20  11
  9.  Kohoutovice  10  3  2  5  22:28  11
  10.  Slovan  11  2  1  8  23:32  7
  11.  M. Krumlov  11  2  1  8  12:36  7
  12.  Tišnov  10  0  0  10  6:77  0

KP ml. žáci: Blansko – M. Krumlov 9:0 
(5:0), Ševčík 4, Sekanina 2, Němec, Prudil, 
Souček.
  1.  Zbrojovka C  11  11  0  0  77:6  33
  2.  Blansko  11  9  0  2  82:19  27
  3.  Kohoutovice  10  8  0  2  54:13  24
  4.  Medlánky  11  7  1  3  41:19  22
  5.  Svratka  11  6  1  4  46:20  19
  6.  Veselí  10  6  0  4  58:28  18
  7.  St. Lískovec  11  5  0  6  42:43  15
  8.  M. Krumlov  11  5  0  6  24:30  15
  9.  Bystrc  11  3  1  7  22:42  10
  10.  Tišnov  11  2  1  8  21:80  7
  11.  Slovan  11  1  0  10  21:73  3
  12.  Bohunice  11  0  0  11  4:119  0

I. třída st. žáci: Boskovice – Svratka B 
0:3. Kuřim – Rájec-Jestřebí 6:1, Lippiello.
  1.  ČAFC  11  10  0  1  60:6  30
  2.  Slatina  11  9  1  1  29:9  28
  3.  Kuřim  11  8  2  1  56:18  26
  4.  Svratka B  11  7  1  3  36:20  22
  5.  Boskovice  11  6  2  3  39:14  20
  6.  Řečkovice  11  5  0  6  32:34  15
  7.  Slavkov  10  4  2  4  29:18  14
  8.  Tuřany  10  4  0  6  20:44  12
  9.  Rousínov  11  3  0  8  33:45  9
  10.  Chrlice  11  2  1  8  24:54  7
  11.  Rájec  11  1  1  9  19:72  4
  12.  Šlapanice  11  1  0  10  6:49  3

I. třída ml. žáci: Boskovice – Svratka 
B 8:3, Skácel, Vorlický Lukáš 2, Haveka, 
Ondroušek, Papoušek, Stejskal. Kuřim – 
Rájec-Jestřebí 6:1, Sekanina.
  1.  Kuřim  11  11  0  0  89:14  33
  2.  Boskovice  11  8  0  3  77:35  24
  3.  Svratka B  11  8  0  3  32:32  24
  4.  Řečkovice  11  6  2  3  41:35  20
  5.  ČAFC  11  6  1  4  57:27  19
  6.  Tuřany  10  5  0  5  34:21  15
  7.  Rousínov  11  4  0  7  23:44  12
  8.  Chrlice  11  3  2  6  27:63  11
  9.  Slatina  11  3  1  7  28:42  10
  10.  Šlapanice  11  3  1  7  21:54  10
  11.  Slavkov  10  2  1  7  21:53  7
  12.  Rájec  11  1  2  8  19:49  5

OP mladší žáci: Blansko B – Boskovice 
B 6:3 (4:0), Ševčík 3, Žáček 2, Nyamsuren 
- Janíček, Kostík, Procházka. V. Opatovice – 
Olešnice 2:3 (2:2), Hladil 2 - Petrželka 2, Ví-
tek. Jedovnice – Cetkovice 9:0 (4:0), Mlčou-
šek 4, Buchta 2, Doležel, Pernica K., Pernica 
V. Drnovice – Benešov 13:0 (8:0), Pavelka 
4, Beránek, Fiala, Žáček 2, Beneš, Dvořáček, 
Müller. Rudice – Kunštát 5:1 (2:1), Štěpánek 
2, Magda, Stupinský, Toncer – Novotný. 
Olomučany – Knínice 0:3 (0:0), nehl. 
  1.  Knínice  11  10  1  0  69:9  31 
  2.  Drnovice  11  9  2  0  63:8  29 
  3.  Blansko B  10  8  1  1  75:30  25 
  4.  Olomučany  10  7  0  3  37:15  21 
  5.  Rudice  10  6  0  4  67:29  18
  6.  Boskovice B  11  6  0  5  54:37  18 
  7.  Jedovnice  11  5  0  6  42:35  15
  8.  V.Opatovice  11  4  0  7  28:37  12 
  9.  Kunštát  11  3  0  8  31:39  9
  10.  Olešnice  11  2  0  9  31:57  6 
  11.  Cetkovice  10  2  0  8  10:65  6 
  12.  Benešov  11  0  0  11  2:148  0

St. přípravka, sk. A: Jedovnice – Ráječ-
ko 8:6 (2:2), Pernica K. 5, Buchta 2, Bastl 
– Souček 5, Divácký. Adamov – Rájec 2:2 
(1:1), Bavlnka, Kos – Kala, Dovrtěl. Lipo-
vec – Boskovice 3:13 (2:8), Kosek 2, Zou-
har D. – Klimeš 7, Alexa 3, Horváth, Lokaj, 
Kocůrek.
  1.  Boskovice  9  7  2  0  118:29  23 
  2.  Rudice  8  7  1  0  88:28  22
  3.  Blansko  9  6  0  3  68:48  18 
  4.  Rájec-Jestřebí  9  4  2  3  49:42  14 
  5.  Lipůvka  8  4  0  4  48:34  12
  6.  Lipovec  8  4  0  4  45:47  12 
  7.  Jedovnice  9  3  1  5  35:80  10 
  8.  Adamov  8  2  2  4  40:45  8
  9.  Č.Hora/Bořitov  9  1  0  8  30:86  3 
  10.  Ráječko  7  0  0  7  22:104  0

St. přípravka, sk. B: Svitávka – Kníni-
ce 5:5 (2:2), Hanák 4, Holas – Lajšner 3, 
Mucha V. 2. Kunštát – Drnovice 16:2 (6:0), 
Novotný 4, Dočekal 3, Baňa D., Janků R., 
Janků D. 2, Blaha Kleveta J., Štěrba – ne-
hlášeno.
  1.  Boskovice B  6  6  0  0  104:6  18 
  2.  Kunštát  6  5  0  1  84:20  15
  3.  Drnovice  6  4  0  2  52:48  12 
  4.  Svitávka  6  2  1  3  15:60  7
  5.  Knínice  6  1  2  3  28:49  5
  6.  Letovice  6  1  1  4  14:49  4 
  7.  V.Opatovice  6  0  0  6  9:74  0 

Ml. přípravka: Jedovnice – Knínice 
3:4 (2:1), Dvořák 2, vlastní – Lexman, Da-
vid, vlastní 2. Adamov – Boskovice B 15:1 
(7:0), Kos 4, Rimpler, Polzer 3, Konečný 2, 
Klepárník, Sedláček, Hloušek – Hasoň. Li-
povec – Boskovice 6:6 (2:1), Jargalsaikhan 
6 – Čejka 6.
  1.  Blansko  8  8  0  0  116:3  24
  2.  Voděrady  8  8  0  0  71:34  24 
  3.  Boskovice  9  6  1  2  94:58  19 
  4.  Adamov  9  5  0  4  77:48  15
  5.  Jedovnice  9  5  0  4  57:31  15 
  6.  Kunštát  8  3  0  5  49:62  9
  7.  Lipovec  9  2  2  5  44:61  8 
  8.  Boskovice B  9  1  1  7  36:91  4 
  9.  Blansko B  8  1  1  6  32:106  4 
  10.  Knínice  9  1  1  7  28:110  4 

hokej
Krajská liga JM a Zlín: Brumov-Bylni-

ce – Boskovice 1:4 (0:0, 1:3, 0:1), Kroupa, 
Korvas, Pelán, Janda. Plumlov – Blansko 
4:8, nehl. Blansko – Uherský Ostroh 2:3 np. 
(1:0, 1:2, 0:0), Hrůza, Stejskal. Boskovice – 
Uherský Brod 3:4 (0:2, 1:1, 2:0), np., Mak-
sa, Janda, Pelán. 
  1.  Šternberk  8  7  0  1  0  42:24  22 
  2.  Kroměříž  8  5  0  0  3  47:34  15 
  3.  Velká Bíteš  7  5  0  0  2  32:20  15 
  4.  Uh. Brod  7  4  1  0  2  26:29  14 
  5.  Uh. Ostroh  7  3  2  0  2  25:16  13 
  6.  Warrior  7  4  0  0  3  34:28  12 
  7.  Blansko  8  3  0  2  3  30:31  11 
  8.  Brumov  7  3  0  0  4  37:41  9 
  9.  Boskovice  8  2  1  1  4  27:32  9 
  10.  Plumlov  6  2  1  0  3  34:27  8 
  11.  V. Meziříčí  7  2  0  2  3  24:31  8 
  12.  Břeclav B  7  1  0  0  6  26:37  3 
  13.  Uh. Hradiště  7  0  1  0  6  14:48  2

OP Blansko: TJ Sokol Černá Hora – 
Dynamiters Blansko HK B 3:6 (0:3, 1:2, 
2:1), Bílek 2, Králík – Keprt 3, Antal, 
Hussein, Kopeček. TJ Spartak Adamov 
– TJ Rájec-Jestřebí 2:6 (0:0, 0:5, 2:1), 
Juřena, Novotný - Kuběna Jar. 2, Kuběna 
Jan, Lemon, Lůdl, Šváb. SK BACARDI 
Letovice – TJ Sokol Březina 0:6 (0:3, 0:2, 
0:1), Chudý 3, Drahovzal M. 2, Kousalík. 
HC Blansko – TJ Sloup 10:4 (6:1, 0:2, 
4:1), Smolík 3, Šenkýř, Snopek 2, Zin-
dulka, Hoffman, Mikulášek – Musil Petr 
2, Šváb, Gregor. TJ Sokol Březina – TJ 
Sloup 7:2 (2:1, 2:0, 3:1), Kousalík 2, Dra-
hovzal, Hradil, Papajoánu, Foral, Chudý 
– Zouhar, Musil.

OP Žďár: Boskovice B – Šerkovice 3:4 
(1:2, 0:2, 2:0). Konečný 2, Hruška - Flígl M. 
2, Moučka, Prudký.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ Spar-

tak Přerov 3:5 (3234:3245), Ševčíková 582, 
Musilová D. 509, Nevřivová 559, Kalová 
543, Daňková 522, Lahodová (Musilová 
Z.) 519. 
  1.  Přerov  7  7  0  0  40,0:16,0  14
  2.  Blansko  7  6  0  1  41,0:15,0  12
  3.  Slavia  7  6  0  1  36,0:20,0  12
  4.  Konstruktiva  7  4  0  3  30,0:26,0  8
  5.  Náchod  7  4  0  3  25,0:31,0  8
  6.  Duchcov  7  3  1  3  29,0:27,0  7
  7.  Husovice  7  3  0  4  29,0:27,0  6
  8.  Jičín  7  2  0  5  23,0:33,0  4
  9.  Zábřeh  7  2  0  5  22,0:34,0  4
  10.  Neratovice  7  2  0  5  20,0:36,0  4
  11.  Č. Třebová  7  1  1  5  19,0:37,0  3
  12.  Val. Meziříčí  7  1  0  6  22,0:34,0  2

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK Zá-
břeh 6:2 (3375:3355), Němec 602, Hlavin-
ka 566, Flek J. 579, Havíř 565, Honc 570, 
Flek R. 493.
  1.  Opava  7  6  0  1  37,5:18,5  12
  2.  Zábřeh  7  5  1  1  37,5:18,5  11
  3.  Blansko  7  5  1  1  33,5:22,5  11
  4.  Rosice  7  4  2  1  32,0:24,0  10
  5.  MS Brno B  7  4  1  2  38,5:17,5  9
  6.  Vyškov  7  4  1  2  33,0:23,0  9
  7.  Hořice  7  3  1  3  27,0:29,0  7
  8.  Olomouc  7  3  1  3  27,0:29,0  7
  9.  Prostějov  7  2  0  5  23,5:32,5  4
  10.  Č. Třebová  7  1  0  6  15,0:41,0  2
  11.  MS Brno A  7  1  0  6  14,0:42,0  2
  12.  Šumperk  7  0  0  7  17,5:38,5  0

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Sokol Vracov 1:7 (3240:3294), Kotlán 534, 
Musil 548, Novotný 548, Kolařík 534, Pro-
cházka 582, Šplíchal (Pliska) 499.
  1.  Vracov  7  6  0  1  40,0:16,0  12
  2.  Husovice B  7  5  1  1  37,0:19,0  11
  3.  Dubňany  7  5  0  2  33,5:22,5  10
  4.  Jihlava  7  5  0  2  32,0:24,0  10
  5.  Třebíč  7  4  0  3  30,0:26,0  8
  6.  Kutná Hora  7  3  1  3  27,0:29,0  7
  7.  Mistřín  7  3  0  4  28,5:27,5  6
  8.  Dačice B  7  3  0  4  23,5:32,5  6
  9.  Ivančice  7  2  1  4  24,0:32,0  5
  10.  Blansko B  7  2  1  4  21,0:35,0  5
  11.  Ratíškovice  7  1  0  6  21,0:35,0  2
  12.  Poděbrady  7  1  0  6  18,5:37,5  2

KP I: TJ ČKD Blansko C – KS Devítka 
Brno 7:1 (2532:2458), Slavíčková 397, Ře-
hůřková 407, Musilová M. 437, Musilová 
N. 415, Hédl 435, Flek M. 441. 

  1.  Husovice C  8  7  0  1  48,0:16,0  14
  2.  Ivančice B  7  5  0  2  33,0:23,0  10
  3.  Žabovřesky  8  5  0  3  37,0:27,0  10
  4.  Veverky  7  4  1  2  31,0:25,0  9
  5.  Ivančice  8  4  1  3  30,0:34,0  9
  6.  Židenice  8  4  0  4  35,0:29,0  8
  7.  Židenice B  8  4  0  4  33,5:30,5  8
  8.  Blansko C  8  4  0  4  32,0:32,0  8
  9.  Kometa  8  4  0  4  31,5:32,5  8
  10.  MS Brno D  8  3  1  4  30,0:34,0  7
  11.  Ingstav  8  3  1  4  29,0:35,0  7
  12.  Rosice C  8  2  0  6  25,0:39,0  4
  13.  Sokol IV B  8  2  0  6  23,0:41,0  4
  14.  Devítka  8  2  0  6  22,0:42,0  4

KP II: TJ Sokol Brno IV C – KK Velen 
Boskovice 4:4 (2401:2417), Ševčík F. 415, 
Pitner 437, Ševčík P. 387, Zukal 393, Minx 
399, Látal 386. 
  1.  Boskovice  7  5  1  1  36,0:20,0  11
  2.  Olšany  7  5  0  2  32,5:23,5  10
  3.  Židenice C  8  5  0  3  34,5:29,5  10
  4.  Ingstav C  7  3  1  3  28,5:27,5  7
  5.  Ořechov  7  3  0  4  27,5:28,5  6
  6.  Husovice E  7  2  2  3  26,0:30,0  6
  7.  Sokol IV C  7  2  1  4  24,0:32,0  5
  8.  MS Brno E  7  2  1  4  24,0:32,0  5
  9.  Žabovřesky B  7  2  0  5  23,0:33,0  4

KP dorost: TJ ČKD Blansko B – KK 
Orel Telnice 2:2 (1119:1017), Čupr 335, 
Petrů 419, Haresta V. 365. TJ ČKD Blansko 
– KK Orel Ivančice 4:0 (1261:1202), Žitník 
406, Sehnal 432, Cihlář (Flek J.) 423. 
  1.  Blansko  4  4  0  0  15,0:1,0  8
  2.  MS Brno  4  3  0  1  10,0:6,0  6
  3.  Blansko B  4  2  1  1  10,0:6,0  5
  4.  Husovice  4  2  0  2  8,0:8,0  4
  5.  Ivančice  5  2  0  3  8,5:11,5  4
  6.  Telnice  5  0  2  3  6,5:13,5  2
  7.  Vyškov  4  0  1  3  2,0:14,0  1

Okresní podniková liga, extraliga: 
ITAB – VVR B 1220:1282, Odehnal 269, 
Nesvadba 266 - Stojkovič O. 280, Semrád 
M. 261. KSK – A je to 1220:1302, Kolář 273, 
Valášek F. 249 - Šmerdová 276, Souček 269. 
Kadeřnictví ES – ČBE A 1246:1294, Král 
257, Suchý 257 - Špidla 268, Seďa 263. RI 
Okna – VMS 1224:1263, Pernica 264, Ška-
roupka 260 - Gruber 275, Starý A. 253.
  1.  A je to  5  5  0  0  1280,60  10
  2.  RI Okna  5  4  0  1  1316,40  8
  3.  VVR A  4  4  0  0  1280,50  8
  4.  KSK  5  2  0  3  1251,20  4
  5.  ITAB  5  2  0  3  1249,40  4
  6.  ČBE A  5  2  0  3  1224,20  4
  7.  VMS  5  2  0  3  1220,60  4
  8.  VB Leasing  4  1  0  3  1260,50  2
  9.  VVR B  5  1  0  4  1240,40  2
  10.  Kadeřnictví  5  1  0  4  1235,00  2

1. liga: Catering – Stavba krbů 
1303:1167, Kocourek 278, Kala 274 - 
Klimeš 254, Gross 240. Hasiči – AKK 
1143:1089, Opluštil 245, Nečas 238 - Barša 
235, Kunc 235. ČKD Turbo Technics – BO-
DOS 1215:1226, Bašný 278, Novotný 272 
- Vybíhal 287, Rychtařík 248. Nemocnice 
– Rapid 1144:1295, Zavadil 254, Navrátil 
238 - Zeman 272, Charvát 265. Blanzek – 
Hasiči 1199:1082, Nejezchleb 248, Grim 
247 - Majer 245, Opluštil 219. 
  1.  Catering  5  4  0  1  1273,80  8
  2.  Turbo Technics  5  4  0  1  1227,00  8
  3.  BODOS  5  4  0  1  1210,20  8
  4.  Stavba krbů  5  3  0  2  1224,60  6
  5.  Rapid  5  2  1  2  1244,80  5
  6.  Hasiči  5  2  1  2  1163,20  5
  7.  JEZAT  4  1  0  3  1204,25  2
  8.  Blanzek  4  1  0  3  1199,75  2
  9.  AKK  5  1  0  4  1167,20  2
  10.  Nemocnice  5  1  0  4  1166,60  2

2. liga: Koloniál – Eko system 1210:1163, 
Bouda 256, Pytela 248 - Zouhar M. 257, Ma-
láčová 234. Relax Club – SPŠ 1061:1088 
Bartošík 223, Polák M. 221 - Šíbl 241, Gry-
ga 228. Orel – ČBE B 1119:1065, Šoba 231, 
Hének 227 - Skoták 233, Troubil 224. Lach-
tani – Profi  Weld 1120:1139, Málek 237, 
Bernard 236 - Petříček 261, Králová 235. 
ČBE B – Koloniál 1061:1190, Zvěřina 235, 
Pokorný 222 - Šlajch 283, Bouda 257. Profi  
Weld – Orel 1074:1154, Králová 226, Pet-
říček 216 - Hének 257, Götz 240. Eko Sys-
tem – JMP 1166:1185, Pšenčík 247, Ďugoš 
a Zouhar oba 244 - Dostál 263, Kozák 248. 
SPŠ – Lachtani 1067:1092 Jalový 226, Bez-
děková 216 - Doskočil 240, Bernard 230.
  1.  Koloniál  5  5  0  0  1185,60  10
  2.  Orel  5  4  0  1  1163,40  8
  3.  JMP RC  4  4  0  0  1154,75  8
  4.  Lachtani  4  2  0  2  1086,25  4
  5.  EKO Systém  4  1  0  3  1166,50  2
  6.  Profi  Weld  5  1  0  4  1103,20  2
  7.  ČBE B  4  1  0  3  1098,00  2
  8.  Relax Club  4  1  0  3  1094,00  2
  9.  SPŠ  5  1  0  4  1078,60  2

stolní tenis
RP I: Křetín – Vysočany 10:8, Svitávka 

– Křetín B 6:12, Rájec – Zbraslavec B 7:11, 
Kunštát – Boskovice B  0:18, Šošůvka 
– Voděrady 7:11, Rohozec – Žďárná 8:10, 
Žďárná – Křetín odl., Voděrady – Rohozec 
13:5, Boskovice B – Šošůvka 9:9, Zbra-
slavec B – Kunštát 16:2, Křetín B – Rájec 
8:10, Vysočany – Svitávka 9:9.
  1.  Voděrady  5  5  0  0  0  67:23  20
  2.  Zbraslavec B  5  5  0  0  0  65:25  20
  3.  Boskovice B  5  4  1  0  0  66:24  18
  4.  Žďárná  4  3  1  0  0  42:30  14
  5.  Šošůvka  5  2  2  1  0  51:39  13
  6.  Křetín  4  1  2  1  0  34:38  9
  7.  Rohozec  5  1  1  3  0  41:49  9
  8.  Křetín B  5  1  1  3  0  41:49  9
  9.  Vysočany  5  1  1  3  0  34:56  9
  10.  Rájec  5  1  0  4  0  40:50  8
  11.  Svitávka  5  0  1  4  0  29:61  6
  12.  Kunštát  5  0  0  5  0  12:78  5

RP II: Zbraslavec C – Bořitov 12:6, Oleš-
nice – Šošůvka B 17:1, Voděrady B – Vese-
lice 7:11, Boskovice C – Jestřebí 8:10, Blan-
sko D – Adamov 6:12, Rudice – Žďárná B 
odl., Žďárná B – Zbraslavec C 6:12, Adamov 
– Rudice 11:7, Jestřebí – Blansko D 15:3, Ve-
selice – Boskovice C 10:8, Šošůvka B – Vo-
děrady B 9:9, Bořitov – Olešnice 11:7.
  1.  Jestřebí  5  5  0  0  0  63:27  20
  2.  Zbraslavec C  5  5  0  0  0  59:31  20
  3.  Adamov  5  4  1  0  0  52:38  18
  4.  Bořitov  5  3  0  2  0  44:46  14
  5.  Veselice  5  3  0  2  0  49:41  14
  6.  Boskovice C  5  2  0  3  0  54:36  11
  7.  Olešnice  5  2  0  3  0  49:41  11
  8.  Blansko D  5  2  0  3  0  42:48  11
  9.  Voděrady B  5  1  2  2  0  44:46  10
  10.  Šošůvka B  5  0  1  4  0  28:62  6
  11.  Rudice  4  0  0  4  0  22:50  4
  12.  Žďárná B  4  0  0  4  0  16:56  4

RP III: Rájec B – Kunštát B 11:7, Bru-

A

Jihlava - O minulém víkendu 
se v Jihlavě uskutečnilo 6. kolo 
Českého poháru v plavání AXIS 
Cup 2012. Na startu se předsta-
vilo 287 plavců z 53 klubů Slo-
venska, Rakouska, Kypru a České 
republiky, a to v jedné kategorii 
bez rozdílu věku. K vidění byly 
velmi kvalitní výkony především 
českých reprezentantů. Padlo de-
set rekordů mítinku a jeden český 
rekord žen. Na trati 50 m prsa se 
o něho postarala vítězka letošního 
evropského šampionátu na této 
trati Petra Chocová. Mezi českou 
i zahraniční elitou se představili 
také blanenští plavci. Dominik 
Špaček za Kometu Brno, Veronika 
Zamazalová, Michal Vencel a Jan 
Vencel za ASK Blansko. Nejlepší 
pořadí v konečných výsledcích za-
znamenal nejstarší z této sestavy 
Jan Vencel, který v disciplínách 

Plavci na Českém poháru v Jihlavě

50 a 100 m prsa dohmátl v téměř 
padesátičlenném startovním poli 
shodně na desátém místě. Těsně 

za desítkou se na třinácté pozici 
objevil Dominik Špaček, a bylo to 
na dvoustovce prsa.  (vv)

mov – Rohozec B 13:5, Svitávka B – Le-
tovice 3:15, Vysočany B – Borotín 5:13, 
Vanovice – Němčice 9:9, Petrovice – Křetín 
C 14:4, Křetín C – Rájec B 10:8, Němčice 
– Petrovice 13:5, Borotín – Vanovice 10:8, 
Letovice – Vysočany B 18:0, Rohozec B – 
Svitávka B 11:7, Kunštát B – Brumov 2:16.
  1.  Němčice  5  4  1  0  0  67:23  18
  2.  Křetín C  5  4  0  1  0  55:35  17
  3.  Letovice  5  3  2  0  0  62:28  16
  4.  Brumov  5  3  1  1  0  52:38  15
  5.  Borotín  5  3  0  2  0  52:38  14
  6.  Vanovice  5  2  1  2  0  45:45  12
  7.  Rájec B  5  2  1  2  0  46:44  12
  8.  Petrovice  5  2  1  2  0  46:44  12
  9.  Rohozec B  5  2  0  3  0  41:49  11
  10.  Kunštát B  5  1  1  3  0  38:52  9
  11.  Vysočany B  5  0  0  5  0  19:71  5
  12.  Svitávka B  5  0  0  5  0  17:73  5

RP IV: Rájec B – Kunštát B 11:7, Brumov 
– Rohozec B 13:5, Svitávka B – Letovice 3:15, 
Vysočany B – Borotín 5:13, Vanovice – Něm-
čice 9:9, Petrovice – Křetín C 14:4, Okrouh-
lá – Vysočany C 11:7, Rájec C – Veselice B 
12:6, Vanovice B – Šošůvka C 14:4, Rohozec 
C – Kuničky 7:11, Zbraslavec D – Němčice B 
6:12, Petrovice B – Křetín D odl.
  1.  Němčice B  5  4  0  1  0  53:37  17
  2.  Petrovice B  4  4  0  0  0  57:15  16
  3.  Šošůvka C  5  3  1  1  0  44:46  15
  4.  Veselice B  5  3  1  1  0  50:40  15
  5.  Kuničky  5  2  1  2  0  44:46  12
  6.  Okrouhlá  5  2  0  3  0  47:43  11
  7.  Křetín D  4  2  1  1  0  37:35  11
  8.  Zbraslavec D  5  2  0  3  0  43:47  11
  9.  Vanovice B  5  2  0  3  0  39:51  11
  10.  Rájec C  5  1  1  3  0  42:48  9
  11.  Vysočany C  5  1  0  4  0  37:53  8
  12.  Rohozec C  5  0  1  4  0  29:61  6

RS I: Zbraslavec E – Rájec D 12:6, 
Olešnice B – Vysočany D 14: 4, Bořitov 
B – Petrovice C 7:11, Kunštát C – Vodě-
rady C nehl., Letovice B – Lhota Rapotina 
13:5, Velenov – Žďárná C 7:11, Žďárná C 
– Zbraslavec E odl., Lhota Rapotina – Ve-
lenov 8:10, Voděrady C – Letovice B odl., 
Petrovice C – Kunštát C 9:9, Vysočany D – 
Bořitov B 6:12, Rájec D – Olešnice B 7:11.
  1.  Velenov  5  4  0  1  0  59:31  17
  2.  Žďárná C  4  4  0  0  0  54:18  16
  3.  Petrovice C  5  3  2  0  0  53:37  16
  4.  Olešnice B  5  3  1  1  0  54:36  15
  5.  Bořitov B  5  3  0  2  0  53:37  14
  6.  Voděrady C  4  2  1  1  0  37:35  11
  7.  Vysočany D  5  2  0  3  0  40:50  11
  8.  Letovice B  4  2  0  2  0  34:38  10
  9.  Lhota Rapotina  5  1  0  4  0  33:57  8
  10.  Kunštát C  5  0  2  3  0  33:57  7
  11.  Zbraslavec E  4  1  0  3  0  24:48  7
  12.  Rájec D  5  0  0  5  0  30:60  5

RS II: Bořitov C – Orel 7:11, Okrouh-
lá B – Petrovice D 13:5, Vísky – Kunice 
13:5, Kunštát D – Jasinov 14:4, Šošůvka D 
– Lhota Rapotina B 14:4, Velenov B – Bos-
kovice D 8:10, Křetín E – Olešnice C 8:10, 
Okrouhlá B – Orel 9:9, Vísky – Bořitov C 
11:7, Kunštát D – Petrovice D 6:12, Šošův-
ka D – Kunice 16:2, Velenov B – Jasinov 
16:2, Křetín E – Lhota Rapotina B 7:11, 
Olešnice C – Boskovice D 0:18.
  1.  Boskovice D  5  5  0  0  0  74:16  20
  2.  Orel  5  4  1  0  0  56:34  18
  3.  Okrouhlá B  5  4  1  0  0  66:24  18
  4.  Šošůvka D  5  4  0  1  0  56:34  17
  5.  Vísky  4  4  0  0  0  51:21  16
  6.  Kunštát D  5  3  0  2  0  55:35  14
  7.  Velenov B  4  3  0  1  0  55:17  13
  8.  Bořitov C  5  2  0  3  0  48:42  11
  9.  Petrovice D  5  1  0  4  0  35:55  8
  10.  Olešnice C  5  1  0  4  0  21:69  8
  11.  Kunice  5  0  0  5  0  12:78  5
  12.  Jasinov  4  0  0  4  0  18:54  4
  13.  Křetín E  4  0  0  4  0  17:55  4
  14.  Lh. Rapotina B  3  0  0  3  0  12:42  3

šachy
KP I: Lokomotiva C – Lipovec 3:5, Da-

vid, Fojtík, Komprda 1, Kopřiva, Sekanina, 
Handl, Chládek Vl. 0,5.

KP II: Lipovec C – Sloup 4:4, Flašar, 
Ševčík D., Ševčík Lub. 1, Krejčí P, Šev-
čík Jos. 0,5 – Pokladník, Veselý, Špičák 1, 
Sedlák, Novotný 0,5. Jevíčko – Boskovice 
5:3, Boháček 1, Ševčík L., Hubený, Veselý, 
Walletzký 0,5. Blansko – Vyškov B 3,5:4,5, 
Moc M., Senáši 1, Saida, Palaš, Kovář 0,5. 
Adamov B – Rudice 3:5, Koukolík 1, Šmeh-
lík, Trmač, Wiezner, Bednář 0,5. Lipovec 
B – Vyškov C 3:5, Kratochvíl M., Nečas 1, 
Ševčík Miloš, Kratochvíl J. 0,5.

OP: Adamov C – Rudice B 2:6, Masáková, 
Mikuš, Kočí, Vysloužil 0,5 – Dvořáček, Klin-
kovský Jiří, Toulec, Rada M. 1, Klíma, Nejez-
chleb, Crhonek, Ševčík Mart. 0,5. Boskovice 
B – Lipůvka 3:5, Zemánek, Walletzký, Havel 
1 – Fiala, Moc R., Slezák, Moc M., Poláček 1. 
Sloup B – Rovečné 5,5:2,5, Pokladník, Baláž, 
Němec, Helebrand, Mikulášek 1, Sedlák 0,5. 
Lipovec E – Lipovec D 1,5:6,5, Šíbl, Brichta, 
Sládek 0,5 – Nečas, Ševčík Milan, Kratochvíl 
M., Sedlák, Zámečník 1, Ševčík Miloš, Krejčí 
P., Krejčí F. 0,5.  (bh)

Úspěch. Mladí basketbalisté klubu BBK Blansko do 12 let vyhráli Sva-
tomartinský turnaj v Podolí u Brna. Cenná je především výhra nad 
týmem BŠM Brno, který je tradičním rivalem blanenských hráčů.
 Foto archiv BBK

T
Podzimní tipovačka je u konce. Vzhledem k faktu, že všechny krajské 

zápasy byly zrušeny, poslední kolo nebude hodnoceno. Vítězem 12. kola 
se stal s 18 body David Stehlík z Kotvrdovic, ve 13. kole pak byl nejú-
spěšnější Josef Pavlíček z Bořitova. Celkové prvenství patří suverénně 
Zdeňku Mynaříkovi ze Sloupu. První tři v konečném pořadí se mohou 
těšit na ceny z naší redakce.

Celkové výsledky: 1. Mynařík Zdeněk (Sloup) 165, 2. Strážnický 
Břetislav (Blansko) 141, 3. Zuzák Emil (Blansko) 130, 4. Pavlíček Josef 
(Bořitov) 126, 5. Dvořák Petr (Blansko) 123, 6. Škaroupka Jiří (Ráječko) 
116, 7. Sekretářová Petra (Blansko) 114, 8. Králíková Růžena (Blansko) 
111, 9. Škaroupka Martin (Olomučany) 106, 10. Dobiašová Dana (Kot-
vrdovice) 105, 11. Škaroupková Lucie (Ráječko) 103, 12. Nečas Mi-
chal (Lipovec) 102, 13. Urbánek Jan (Vilémovice) 94, 14.-16. Červenka 
Štefan (Blansko), Ševčík Josef (Ráječko), Klimešová Hana (Blansko) 
91, 17. Dvořák Martin (Blansko) 86, 18. Sekanina Zdeněk (Skalice) 85, 
19. Galuška Vladimír (Kotvrdovice) 84, 20. Ťoupek Karel (Blansko) 78, 
21.-22. Vašíček Libor (Petrovice), Horák Zdeněk ml. (Ostrov) 75, 23. 
Němec František (Ráječko) 72, 24.-25. Klimeš Karel (Blansko), Ště-
pánek Josef (Blansko) 71, 26. Růžička Jiří (Blansko) 70, 27. Hrdlička 
Daneš (Blansko) 69, 28.-29. Nečasová Hanna (Lipovec), Stehlík Jiří st. 
(Kotvrdovice) 68, 30. Hertl Miroslav (Dolní Lhota) 64.

 Kompletní pořadí na www.zrcadlo.net

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Stupně. V minulých dnech se nadějná motorkářka Romana Tomáško-
vá ze svaté Kateřiny zúčastnila slavnostního vyhlášení mistrů ČR v sil-
ničních závodech motocyklů AČR v Hořicích, odkud si odvezla pohár 
za 2. místo a titul vicemistryně ČR pro rok 2012 ve tř. 125GP/Moto3.
 Foto Vladimír Jirůšek
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Znění inzerátu, fakturační údaje a počet opakování 

zasílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, 
zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: NOVOTISK, 
s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

PŮJČKY

739 443 544

kkončím, ppokračovat je možné  
:   

Koupím
Koupím zdravá, chemic-

ky neošetřená jablka. Mobil: 
737 452 965.

Koupím RD se zahradou 
v Boskovicích nebo v okolí do 
20 km.Tel.: 773 962 105, e-mail: 
if.kovarova@seznam.cz.

VÁNOČNÍ PŮJČKY
HOTOVOST do 20 MIN. na OP

HURÁÁÁ!! PŘÍJĎTE VŠICHNI!!

BOSKOVICE, Masarykovo nám. 13

Volejte ihned 776 506 509
 zprostředkovatel pro více investorů

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

High Temperature Material Technology Since  1956

pracovník konstruktér

 

Kontakt: Ing. Vladimír Netopil, e-mail: vlanet@pyrotek-inc.com

Koupím starší motocykl 
JAWA, pojízdný i nepojízdný. 
Tel.: 604 150 378.

Koupím seno, tel.: 720 522 446.
Hledám ke koupi rodinný do-

mek v Boskovicích nebo v okolí 
Boskovic. Tel.: 722 624 829.

Koupím cihlový byt v OV 
s balkonem v Blansku. Spěchá. 
Tel.: 731 305 863.

Koupím RD v okolí Blan-
ska do 1 600 000 Kč. Tel.: 
731 305 863.

Koupím dům/chalupu se za-
hradou do 1,5 mil. v Moravském 
krasu. Dobré IDS spojení. Tel.: 
603 905 438.

Pronájem
Pronajmu byt  2+1 ve 

Svitávce. Ihned volný. Tel.: 
724 032 636.

Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 v Blansku- střed města. Sluš-
ným lidem. Tel.: 606 598 613.

Pronajmu byt 3+1 v Bos-
kovicích, nutné opravy. Vhod-
né pro domácího kutila. Tel.: 
777 763 200.

Pronajmu 2+1 ve Svitávce. 
Ihned volný. Informace na čísle: 
724 032 636.

Pronajmu byt 2+1 s balko-
nem v Ostrově u Macochy /by-
tovka na Končinách/. Výše náj-
mu dle počtu osob. Cena včetně 
inkasa: 1 osoba = 6 200 Kč, 
2 osoby = 6 900 Kč, 3 osoby = 
7 500 Kč, 4-5 osob = 8 000 Kč. 
Ihned k nastěhování. Možnost 
trvalého pobytu pro poskytnu-

GMW-měřicí technika, s.r.o. 
Hybešova 584, 678 01  Blansko 
výrobce analogových přístrojů

� MANAŽERA KVALITY
- systém kvality ISO, interní audity
- vstupní a výstupní kontrola kvality, reklamační řízení
- kalibrace kontrolních přístrojů
- NJ - slovem i písmem
- řidičský průkaz „B“, samostatnost, zodpovědnost
 
��VEDOUCÍ VÝVOJOVÉ KONSTRUKCE 
- SŠ,VŠ strojní nebo elektro
- zkušenosti v konstrukci analogových měřicích
  přístrojů, měřicích ústrojí, plastových dílů
- praxe s konstrukcí v CAD
- znalost NJ slovem i písmem podmínkou
- aktivní řidičský průkaz sk. B

přijme

Kontakt:  Eva Musilová, tel.: 516 410 881, 724 117 393 
    e-mail: eva.musilova@gmw.cz

tí příspěvku na bydlení. Tel.: 
724 118 682.

Dlouhodobě pronajmu samo-
statný byt 69 m2 v rodinném domě 
v Blansku v Havlíčkově ul. – 2 + 
předsíň + jídelna + kuchyň /zaří-
zená s myčkou/ + koupelna s WC 
+ malá zahrádka. Cena: 7 500 + 3 
500 Kč inkaso. Tel.: 773 639 616.

Pronajmu dlouhodobě 
byt 2+kk v Jedovnicích. Tel.: 
723 830 686.

Seznámení
Rozvedená, obyčejná 43/180 

štíhlá se ráda seznámí s hodným 
mužem do 60 let, který má smysl 
pro rodinný život a má k němu 
odpovědný přístup. Přivítám abs-
tinenta a nekuřáka s ŘP, který by 
byl vzorem mému dospívajícímu 
synovi. Nepiš a nevolej, pokud 
znáš věznici zevnitř. Bydlíme 
v RD se zahradou na Brněnsku, 
patří k nám psí voříšek Andy. 
Tel.: 732 542 768 (nejlépe SMS), 
nebo adesson@seznam.cz.

Muž 35 let hledá 30 až 34-
letou štíhlou ženu, nekuřačku 
na vážný vztah plný lásky, něhy, 
důvěry a tolerance, hodnou ženu 
s dobrým srdíčkem, žít jeden pro 
druhého, ženu pro život. Tel.: 
605 303 918.

Muž 55/180 rozvedený se 
rád seznámí s mladší pohled-
nou ženou, nekuřačkou, která 
by při vzájemných sympati-
ích a nějakém čase se chtěla 
přistěhovat. Žiji sám v rodin-

ném domku na vesnici. Jen 
vážně a možno i cizinka. Tel.: 
776 728 244.

Různé
Naléhavě hledám domov pro 

opravdu krásného celobílého ko-
coura. Důvodem je alergie maji-
tele. Mobil: 604 187 150.

Daruji kotě. Kontakt: 
724 222 786.

Daruji do dobrých rukou 
2 měsíční koťátka, černá a černo-
bílá. Jsou čistotná a velmi hravá. 
Tel.: 728 863 013, 602 578 852, 
777 651 826 nebo e-mail animo-
ja@seznam.cz.

Daruji světlou komodu 
se dvěma zásuvkami, dvě-
ma posuvnými dvířky, tmavý 
peřináč, leštěný konferenční 
stolek, dvě křesílka. Mobil: 
737 452 965.

Dlouhodobě pronajmu moderně 
renovovaný byt 3+1 v Blansku, 

ulice Dvorská nad přehradou. Od 
ledna 2013. Telefon 776 198 192.
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O tom, kdo bude přezimovat na čele okresního přeboru, se rozhodne v dohrávkách

Vorlický ukázal, kdo je „pan střelec“
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko 
- Na rozdíl od krajských sou-
těží se na okrese Blansko hrála 
kompletní předehrávka prvního 
jarního kola. A přinesla zajíma-
vé výsledky. Vysočany, které se 
v předcházejícím kole vytáhly 
ve Sloupu, padly v derby v Šo-
šůvce. Naopak Sloup je rád, že 
podzimní část skončila. Jiří Vor-
lický ukázal, že ještě v žádném 
případě nepatří do starého železa 
a nasázel Polákovi čtyři kousky. 
A Doubravice vyloupila banku 
v Lipůvce, které také závěr ne-
vyšel. Příští týden jsou na pro-
gramu ještě dohrávky. 

Jedovnice – Kořenec 3:1 (3:0), 
Borek 2, Janda – Ševčík.

Domácím pomohl v první pět-
ačtyřicetiminutovce vítr, který 
jím přivál tři góly. V 15. minutě 
se trefi l Borek, druhý přidal po 
standardce hlavou Janda a po půl-
hodině hry to bylo již 3:0, když 
brankáře prostřel po křídelní akci 
Borek. Kořenečtí snížili v 70. mi-
nutě z penalty. 

Drnovice – Olešnice 2:3 (0:0), 
Brandtner, Navrátil - Daniel, Ku-
bíček, Plíhal. 

První poločas se hrál vyrovna-
ný fotbal, vítr pomáhal domácím, 
kteří ale tuto výhodu nevyužili. 
Po změně stran se již favorizova-
ní hosté prosadili. Za stavu 0:2 se 
sice Drnovice ještě po pokutovém 
kopu nadvakrát střeleném dostaly 

na kontakt, chvíli na to ale Olešni-
ce znovu odskočila. V závěru ještě 
domácí korigovali.

Šošůvka – Vysočany 4:1 (2:0), 
Musil, Doležel, Knődl, Sehnal – 
Torda.

Výsledek je drtivý, domácím 
ale přálo dost štěstí. Hostům ze za-
čátků nevyšly dvě tutovky, naopak 

Šošůvka během dvou minut vstře-
lila dva rychlé góly a dala utkání 
jiný nádech. I ve druhém poločase 
nehrály Vysočany druhé housle, 
jejich tlak byl ale nadále neplod-
ný. Domácí je potrestali dvěma 
dalšími brankami. Čestný úspěch 
hostí zaznamenal Torda v závěru. 

Sloup – Vilémovice 2:5 (1:2), 
Kleveta 2 - Vorlický 4, Urbánek. 

Domácí svého soupeře evi-
dentně podcenili, zejména pak 
útočnou sílu nestárnoucího Vorlic-
kého. Toho nedostatečně nepohlí-
dali a dal vedoucí gól Vilémovic. 
Kleveta sice srovnal ale po špatně 
zahrané obranné situaci to bylo do 
poločasu 1:2. Ve druhé půli Ur-
bánek zvýšil na 1:3, Kleveta ale 
opět dokázal vykřesat jiskřičku 
naděje pro Sloup nádhernou trefou 
do šibenice. Jiří Vorlický ale svůj 

excelentní výkon korunoval ještě 
dvěma trefami, jedna z nich byla 
z penalty. 

Rudice – Letovice 1:1 (0:0), 
Sehnal – Fidler. 

Po bezbrankové první půli se 
skóre otevřelo až v 64. minutě. Po 
uvolnění Gromským v 64. minutě 
se trefi l rudický kanonýr Sehnal. 
Domácím ale nebylo souzeno ví-
tězství. V 70. minutě se po chybě 
gólmana, kterému vypadl míč, tre-
fi l Fidler. Rudice doplatila na stře-
leckou impotenci, zahodila mini-
málně pět vyložených šancí a tak 
ji Letovice obraly o bod. A mohlo 
být hůř, rozhodčí podle všeho ne-
odpískal pět minut před koncem 
na ni penaltu. 

Kotvrdovice – Olomučany 7:1 
(4:0), Hansl 3, Kunc 2, Sehnal, 
Šenk – Urbánek. 

Okresní fotbal
III. třída: Adamov – V. Opato-

vice 2:0 (1:0), Malásek 2. Lažany 
– Svitávka 5:1 (2:0), Podrazil 2, 
Fišer, Motyčka, Závodník – Ples-
ka. Ostrov – Voděrady 4:2 (1:1), 
Dáňa 2, Hudec, Štreit - Opletal, 
Opluštil. Knínice – Skalice 1:1 
(0:0), Přikryl - Marek, ČK: My-
nařík (K). Benešov – Vavřinec 
1:5 (1:2), Abrahám - Klimeš 4, 
Přikryl. Lysice – Kunštát B 4:5 
(2:3), Jonáš 2, Máslo, Měcháček - 
Stehlík 2, Bednář, Janča, Zámek. 
Vranová – Vísky 4:1 (1:1), Krčil, 
Skořepa, Tenora, Šamšula - Páral. 
V. Opatovice – Vísky 4:1 (3:1), 
Šmeral 2, Niessner, Reich – Kam-
ba. Vranová – Kunštát B 0:3 (0:0), 
Adámek, Banya, Stehlík. Lysice 
– Vavřinec 0:4 (0:2), vlastní 2, 
Beneš, Klimeš. Benešov – Skali-
ce 1:0 (0:0), Abrahám. Knínice – 
Voděrady 5:0 (4:0), Kubín, Palán, 
Slabej, Tesař L., Tesař P. Ostrov 
– Svitávka 2:2 (1:2), Dáňa, Štreit 
- Novák 2. Lažany – Adamov 1:0 
(0:0), Dokoupil. 
  1.  Vavřinec  14  13  0  1  54:14  39 
  2.  Kunštát B  14  10  0  4  42:40  30
  3.  Knínice  13  8  1  4  32:21  25
  4.  Lysice  14  8  1  5  30:28  25 
  5.  Skalice  14  7  2  5  33:24  23 
  6.  Svitávka  14  7  1  6  48:25  22 
  7.  Vranová  12  6  0  6  38:30  18 
  8.  Benešov  14  5  2  7  28:30  17 
  9.  Lažany  14  5  2  7  25:34  17 
  10.  Ostrov  14  4  3  7  26:33  15 
  11.  V.Opatovice  13  4  3  6  21:36  15 
  12.  Vísky  14  4  1  9  25:40  13
  13.  Voděrady  14  3  2  9  24:54  11 
  14.  Adamov  14  3  0  11  24:41  9

IV. třída: Bukovina – Jedovnice 
B 1:3 (0:2), Mudrla – Nejezchleb 
2, Borek.
  1.  Doubravice B  11  7  3  1  45:16  24 
  2.  Jedovnice B  11  7  1  3  26:16  22
  3.  Ráječko B  11  6  3  2  39:21  21
  4.  Cetkovice  11  6  1  4  38:32  19 
  5.  Kořenec B  11  6  0  5  22:25  18 
  6.  Boskovice B  11  6  0  5  23:32  18 
  7.  Rozstání  11  4  4  3  17:13  16
  8.  Svitávka B  11  5  1  5  20:21  16 
  9.  Bořitov B  11  4  3  4  28:23  15 
  10.  Vilémovice B  11  3  1  7  17:36  10 
  11.  Lažánky  11  2  0  9  17:33  6
  12.  Bukovina  11  1  1  9  13:37  4 

OP ženy: Ráječko – Drnovi-
ce odl. Boskovice – Kostelec 5:0 
(2:0), Ferugová 5. Lažany – Kun-
štát 1:4 (0:1), Vincentová - Zoub-
ková 2, Horáková, Rotroeklo-
vá. Kohoutovice – Lažany odl. 
Kunštát – Boskovice 6:1 (3:0), 
Řehořová 2, Blahová, Kolářová, 
Rotroeklová, Zoubková – Braun-
šlegerová. Kostelec B – Ráječko 
2:0 (1:0), Tomešová 2. 
  1.  Kunštát  12  12  0  0  66:5  36 
  2.  Boskovice  12  7  1  4  43:18  22 
  3.  Lažany  11  7  1  3  28:25  22
  4.  Kostelec B  12  5  1  6  18:32  16 
  5.  Ráječko  11  2  4  5  7:21  10
  6.  Drnovice  11  1  3  7  7:34  6 
  7.  Kohoutovice  11  0  2  9  7:41  2

OP dorost, sk. A
  1.  Ráječko  8  6  2  0  56:13  20 
  2.  Rájec-Jestřebí  8  6  1  1  39:8  19 
  3.  Lipůvka  8  5  2  1  41:17  17
  4.  Jedovnice  8  5  1  2  32:11  16 
  5.  Kotvrdovice  8  4  0  4  36:26  12 
  6.  Č.Hora/Bořitov  8  3  0  5  23:25  9 
  7.  Sloup/Ostrov  8  2  0  6  23:44  6
  8.  Adamov  8  2  0  6  23:64  6
  9.  Olomučany  8  0  0  8  6:71  0

OP dorost, sk. B
  1.  Letovice  8  6  1  1  21:7  19
  2.  V.Opatovice  8  5  2  1  31:11  17 
  3.  Kunštát  8  5  1  2  25:13  16
  4.  Cetkovice  8  4  2  2  20:18  14 
  5.  Voděrady  8  3  3  2  14:10  12 
  6.  Drnovice  8  3  1  4  21:18  10 
  7.  Vísky  8  3  0  5  14:25  9
  8.  Svitávka  8  1  2  5  15:18  5 
  9.  Skalice  8  0  0  8  5:46  0

OP st. žáci, sk.A
  1.  Sloup/Vysočany  7  6  0  1  21:6  18 
  2.  Lipovec  7  6  0  1  20:8  18
  3.  Doubravice  7  4  0  3  25:11  12 
  4.  Ráječko  7  4  0  3  28:16  12
  5.  Lipůvka  7  4  0  3  25:20  12 
  6.  Č.Hora/Bořitov  7  1  1  5  21:32  4 
  7.  Svitávka  7  1  1  5  11:33  4
  8.  Kotvrdovice  7  1  0  6  6:31  3

OP st. žáci, sk.B
  1.  Letovice  6  6  0  0  48:5  18 
  2.  Kunštát  6  4  1  1  18:17  13
  3.  V.Opatovice  6  4  0  2  29:10  12
  4.  Knínice  6  2  2  2  29:19  8
  5.  Lysice  6  2  1  3  20:14  7
  6.  Olešnice  6  1  0  5  21:24  3
  7.  Vísky  6  0  0  6  1:77  0

OP mladší žáci: Boskovice B 
– Olomučany 0:3 (0:2) - Beránek 
2, Fedra. Knínice – Rudice 4:0 
(1:0), Lajšner, MuchaV., Mucha 
O., Oliva. Kunštát – Drnovice 1:6 
(0:2), Novotný - Žáček 2, Beneš, 
Fiala, Opluštil, Sedláček. Benešov 
– Jedovnice 0:12 (0:6), Mlčoušek 
8, Buchta 2, Nečasová, Pernica 
K. Cetkovice – V. Opatovice 0:5 
(0:4), Hladil 3, Domanský, Kouřil, 
Olešnice – Blansko B 0:9 (0:4), 
Rek 4, Němec 2, Bambasuren, 
Moravec, Vyboštok. 
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Zápas byl velmi rychle rozhod-
nut. V 17. minutě byl stav již 4:0 
a nebylo co řešit. Olomučany, kte-
ré se na podzim ocitly v krizi, z níž 
vykoukly jen překvapivou výhrou 
na Lipůvce, nedokázaly reagovat. 
Jejich tým navíc nepodržel bran-
kář. Čestný úspěch zaznamenali 
hosté až pět minut před koncem za 
stavu 7:0.

Lipůvka – Doubravice 0:4 
(0:0), Hájek M. 2, Hájek P., 
Kuběna.

Po vyrovnané první půli málo-
kdo očekával podobný konečný 
výsledek. Lipůvka v ní navíc po-
hrdla penaltou. Hosté pak začali 
po návratu z kabin aktivně a záhy 
se dostali do dvoubrankového 
vedení. Lipůvka se pak probrala, 
bylo ale pozdě. Doubravičtí nao-
pak ještě zvýšili svoje vedení na 
konečnou drtivou podobu. 

Hrálo se minulý víkend
Doubravice – Jedovnice 1:0 

(1:0), Trubák, ČK: Mliko (J). Li-
půvka – Olomučany 1:2 (0:0), Po-
spíšil - Štrajt, Štěpánek. Kotvrdo-
vice – Letovice 2:0 (0:0), Nevřela, 
Nečas, CK: Krempaský (K). Rudi-
ce – Vilémovice 2:2 (0:1), Grom-
ský, Nejezchleb - Eliáš, Gross. 
Sloup – Vysočany 2:2 (1:1), Bou-
da, Kleveta - Hejč, Torda. Šošůvka 
– Olešnice 6:1 (2:0), Doležel, Se-
hnal 2, Knődl, Zouhar - Kubíček, 
ČK: Boček (O). Drnovice – Koře-
nec 2:3 (0:1), Komárek, Navrátil 
- Barák, Meluzín, Pukl ČK: Pavlů 
(D) – Ščudla (K).
  1.  Doubravice  14  8  4  2  35:16  28 
  2.  Rudice  13  8  4  1  34:23  28
  3.  Sloup  13  8  2  3  40:20  26 
  4.  Vilémovice  14  7  4  3  31:24  25 
  5.  Lipůvka  14  7  3  4  37:19  24
  6.  Olešnice  13  7  3  3  35:21  24 
  7.  Kořenec  12  6  2  4  29:21  20 
  8.  Kotvrdovice  14  6  2  6  32:27  20 
  9.  Jedovnice  13  4  4  5  26:23  16
  10.  Šošůvka  13  4  1  8  24:36  13 
  11.  Vysočany  13  4  1  8  18:30  13 
  12.  Olomučany  14  3  2  9  19:47  11 
  13.  Letovice  14  2  3  9  16:35  9
  14.  Drnovice  14  2  1  11  15:49  7

Radost. Vysočanš   fanoušci se ve Sloupu radovali ze zisku bodu. A mohlo jich být víc, domácí vyrovnávali 
v poslední minutě. Zápas skončil remízou 2:2. Foto Pavel Novák

Kanonýři okresního přeboru
12 - Kleveta Tomáš (Sloup)
11 - Raichl David (Lipůvka) 
10 - Mikulášek Mar  n (Sloup), Sehnal Lukáš (Rudice)
9 - Gross Miroslav (Vilémovice), Jabůrek Zdeněk (Lipůvka), Janda Jan 
(Jedovnice), Meluzín Josef (Kořenec)
8 - Beneš Michal (Vysočany), Kuběna Mar  n (Doubravice), Sehnal 
Luděk (Šošůvka).

Běželo se 
kolem Křetínky 

a za kaprem
Letovice, Jedovnice - Další dva 

tradiční běhy ze seriálu okresní 
běžecké ligy jsou minulostí. Ta již 
má za sebou letos úctyhodných 24 
akcí. Minulou sobotu se konal Běh 
okolo Křetínky. Již tradičním vítě-
zem se stal Martin Kučera z Brna, 
který vyhrál způsobem start cíl již 
pošesté. Za sebou nechal blanen-
ského Jana Kohuta, který v závěru 
předstihl Dana Orálka. Na startu 
se objevilo rekordních 150 běžců.

Ještě o padesát více závodníků 
se vydalo kolem rybníka Olšovec 
za jedovnickým kaprem. Toho si 
za první místo odvezl do Brna Lu-
káš Olejníček, Jan Kohut byl stej-
ně jako v Letovicích druhý. Jeho 
loňský rekordní čas však vítěz ne-
překonal. Do konce OBL zbývají 
dvě akce, Kohut plánuje útok na 
celkové prvenství, musí však oba 
závody úspěšně absolvovat.  (bh)

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko, Zbraslavec - Ani 
skvělý výkon Veroniky Ševčí-
kové, která o minulém víkendu 
z šesti utkání zaváhala pouze 
jedenkrát, na body opět nestačil. 
Blanenské pingpongářky jsou 
tak po pěti odehraných utkáních 
na posledním místě 1. ligy a čeká 
je tuhý boj o záchranu. 

Stejně jako A tým i blanen-
ské béčko zatím marně čeká na 
první body. Citelně se projevila 
absence nadějné Slezákové, hos-
tující ze Zlína, která si o víkendu 
plnila reprezentační povinnosti 
v mládežnických kategoriích. 
Muži v 2. lize hrají se střídavý-
mi úspěchy, stejně jako borci ze 
Zbraslavce.

1. liga ženy: TJ ČKD GMC 
Blansko – Sokol Nusle Praha 3:7, 
Ševčíková 2, Trávníčková 1, Su-
ková 0. TJ ČKD GMC Blansko 
– Union Plzeň 4:6, Ševčíková 3,5, 
Suková 0,5, Babáková 0.
  1.  Hodonín B  5  5  0  0  0  35:15  15
  2.  Nusle  5  5  0  0  0  33:17  15
  3.  Bohnice  5  4  0  1  0  34:16  13
  4.  Slavoj  5  3  1  1  0  27:23  12
  5.  Union  5  2  2  1  0  26:24  11
  6.  MS Brno  5  2  1  2  0  26:24  10
  7.  Vlašim B  5  2  0  3  0  24:26  9
  8.  Hradec  5  1  1  3  0  21:29  8
  9.  Děčín  5  1  1  3  0  21:29  8
  10.  El Nino  5  1  1  3  0  20:30  8
  11.  Dobré B  5  0  1  4  0  16:34  6
  12.  Blansko  5  0  0  5  0  17:33  5

2. liga ženy: ČKD GMC Blan-
sko B – Sokol Líšeň A 1:9, Tráv-
níčková 1, Hrouzová 0, Švancaro-
vá Markéta 0. ČKD GMC Blansko 
B – SK Jihlava A 4:6, Trávníčková 
1,5 Hrouzová 1,5 Švancarová 1.

  1.  Havířov B  5  5  0  0  0  43:7  15
  2.  Líšeň  5  4  1  0  0  39:11  14
  3.  Čejč  5  4  0  1  0  36:14  13
  4.  Dubňany B  5  4  0  1  0  34:16  13
  5.  Jihlava  5  3  1  1  0  31:18  12
  6.  Neředín  5  3  0  2  0  32:18  11
  7.  Frýdlant B  5  2  0  3  0  21:29  9
  8.  Sokol I A  5  2  0  3  0  17:32  9
  9.  Dubňany C  5  1  0  4  0  15:35  7
  10.  Břeclav B  5  1  0  4  0  15:35  7
  11.  Blansko B  5  0  0  5  0  13:37  5
  12.  Ostrava  5  0  0  5  0  3:47  5

2. liga muži: Sokol Hradec 
Králové 2 B Atlanta – ČKD Blan-
sko 10:2, Přikryl A., Čák 1 Dudík, 
Kvíčala David 0. Jiskra Holice 
A - ČKD Blansko A 3:10, Přikryl 
Aleš 3,5, Kvíčala David, Čák 2,5, 
Dudík 1,5.

Rezervní tým účastníka extraligy 
z Hradce byl nad síly blanenských 
hráčů. Obzvlášť, když v dresu do-
mácích nastoupili Šlapák a Lebeda, 
kteří extraligové zkušenosti mají. 

S vysokými teplotami hrající Lu-
boš Dudík tak po první porážce 
všechna svá další utkání skrečoval, 
aby se mohl šetřit na důležité ne-
dělní utkání v Holicích.

V utkání s posledním týmem ta-
bulky pak opět zářil v této sezoně 
zatím nejlepší hráč Blanska Aleš 
Přikryl, který ani jednou nezavá-
hal. Utkání vyšlo i Davidovi Kví-
čalovi, který také nepoznal hoř-
kost porážky. Obě vyhrané čtyřhry 
a bodový příspěvek všech hráčů 
nakonec znamenal jasné vítězství.
  1.  Hodonín  5  5  0  0  0  50:29  15
  2.  MS Brno B  5  4  1  0  0  49:27  14
  3.  Vsetín  5  4  0  1  0  44:39  13
  4.  Jeseník  5  3  1  1  0  47:36  12
  5.  Opava  5  3  0  2  0  41:34  11
  6.  Blansko  5  3  0  2  0  37:34  11
  7.  Přerov  5  3  0  2  0  42:40  11
  8.  Hradec 2 B  5  2  1  2  0  44:34  10
  9.  Prostějov  5  1  0  4  0  29:47  7

  10.  Čechovice  5  0  1  4  0  32:49  6
  11.  Tišnov  5  0  0  5  0  32:50  5
  12.  Holice  5  0  0  5  0  22:50  5

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – SK Slatina A 3:10, Mikula 2,5, 
Kvíčala Josef 0,5 Voráč, Kutil Libor 
0. TJ ČKD Blansko B – Sokol Brno 
I B 7:10, Mikula 3,5, Kvíčala Josef 
2,5, Kutil Libor 1,5, Voráč 0,5.

KS I muži: STK Zbraslavec 
– TJ Brno-Bystrc A 6:10, Křepe-
la R. 2,5, Bezděk 2, Cetkovský 
1, Křepela L. 0,5, Těžký 0. STK 
Zbraslavec – Slovan Hodonín B 
9:9, Křepela R. 3,5, Bezděk 2,5, 
Těžký, Křepela L. 1,5.

KS II muži: Orel Silůvky B – 
ČKD Blansko C 10:0, TJ Druž-
stevník Hostěradice – ČKD Blan-
sko C 8:10, Kvíčala Josef 4,5, Ku-
til Libor 3,5, Kutil Šimon, Polívka 
Martin 1.

Blanenské stolní tenistky se stále trápí
Okolo Kře  nky.  Foto adam.sOkolo Kře  nky.  Foto adam.s
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POZVÁNKA NA STOLNÍ TENIS
TJ Sokol Boskovice - stolnětenisový oddíl po-
řádá ke 150. výročí založení Sokola v sobotu 

1. prosince 2012 již tradiční předvánoční 
turnaj pro neregistrované hráče. 

Prezentace účastníků v 8.30 hod. v sokolovně v Boskovicích. 
Hraje se na pě   stolech bez rozdílu věkových kategorií - od 10 
do 99 let.  (jo)

Po zrušení předehrávání zápasů prvního jarního kola pla   tabulky z minulého víkendu

Podzimní král krajského přeboru: Blansko
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Až 
do pátečního rána se fotbalo-
ví příznivci těšili na rozloučení 
s podzimní části sezony. Pře-
kvapivé rozhodnutí krajských 
funkcionářů o zrušení předehrá-
vek zaskočilo všechny a sluncem 
zalité trávníky zůstaly osiřelé. 
Platí tedy výsledky z minulého 
víkendu jako ty letos poslední. 
Znamená to, že Blansko i přes re-
mízu s dobře hrajícím  Znojmem 
přezimuje na čele tabulky kraj-
ského přeboru. Odcházející 
trenér Karel Jarůšek svoji misi 
splnil na jedničku. Ráječko se 
sice rozloučilo tristním výkonem 
proti celku Novosedel, podzim 
tam ale přesto budou brát jako 
úspěšný. Až tak spokojeni nebu-
dou pod boskovickým hradem. 
I zde se končilo domácí prohrou, 
mužstvo se však krčí v dolních 
patrech tabulky. 

FK Blansko – FK Inzert Ex-
pres Znojmo 1:1 (0:0), Dole-
žel. Blansko: Juran - Bubeníček, 
Maška, Marák, Šíp - Beneš (58. 
Zouhar), Šplíchal, Pokorný (86. 
Mokrý), Šenk - Doležel, Trtílek.

Domácí se rozloučili solidním 
výkonem, který však tentokrát na 
plný bodový zisk nestačil. Zača-
lo se svižně, již v 5. minutě měly 
oba celky za sebou po jedné šanci. 
Pak se již Znojmo chytře zatáhlo 
při vědomí ofenzivní síly Blanska 
a tato taktika mu nakonec vyšla 

na zisk bodu. Největší šanci první 
půle navíc mělo ono, když ve 30. 
minutě pomohla Juranovi dobře 
postavená tyč.

Branky se domácí příznivci 
dočkali v 60. minutě. Pokorný 
našel Doležela, ten se uvolnil 
a překonal Vítámváse. Znojmo 
odpovědělo rychle. Neuběhly 

ani tři minuty, když unikl Ostrý 
a nadvakrát překonal blanenské-
ho strážce svatyně. Zápas nebyl 
u konce. Blansko se snažilo o zisk 
tří bodů vehementně, tentokrát 
ale marně. Branku neznamenaly 
ani příležitosti Zouhara ani Trtíl-
ka, Marákova hlavička skončila 
na břevnu. V takticky zahraném 
závěru hosté bod uhájili.

FC Boskovice – Slavoj Podi-
vín 1:4 (0:2), Václavek. Bosko-
vice: Kronek – Adamec, Šafařík, 
Václavek, Černý – Blaha, Vykou-
kal, Müller, Přikryl (82.Vybíral) 
– Horák M., Janíček

Boskovičtí sice začali tlakem, 
z branky se však radoval soupeř. 
V 16. minutě poslal dorážkou 
Podivín do vedení Halm. Jeho 
celek to uklidnilo, naopak do-
mácí znervózněli a byli do půle 
ještě jednou potrestáni. Halmův 
brejk končil posláním míče do 
odkryté branky, kde mu ve sna-
ze zachránit situaci ještě Šafařík 
pomohl do sítě.

Boskovice do druhé půle na-
stoupily se sympatickou snahou 
o zvrat. Střelecká jistota jim však 

nebyla souzena, pokusy Přikryla 
ani Václavka nestály za nic. Lé-
tal zneškodnil i Janíčkův pokus. 
A znovu přišly tresty. Nejprve se 
po rohu radoval z třetí branky Po-
divína Praks, čtvrtý hřebíček do 
boskovické rakve zatloukl Očená-
šek. Dorážka Václavka v 82. mi-
nutě již byla jen hořkou tečkou za 
pro domácí nevydařeném utkání.

SK Olympia Ráječko – Sokol 
Novosedly 0:2 (0:2). Ráječko: 
Rettegy - Kopecký, Bartoš, Teno-
ra, Koutný (46. Lajcman) - Sehnal 
J., Sehnal V. (82. Žilka), Kupský, 
Badura (46. Štrajt) - Neděla, Se-
hnal M.

Novosedly přijely do Ráječka 
se stejnou taktikou jako před dvě-
ma týdny do Blanska. Zatímco 
tehdy ale domácí jejich úvodní 
tlak ustáli, Olympii se to nepo-
dařilo. Běžela 4. minuta. Trestný 
kop Novosedel zamířil do váp-
na, kde nikým nekrytý Křivánek 
pohodlně hlavou dal vedoucí gól 
svého týmu. A již po devíti minu-
tách to bylo 0:2. Rettegy nešťast-
ně z výkopu trefi l hráče hostí tak, 
že se od něj odrazil za jeho záda 

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

Ráječko – Novosedly 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Novosedly 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Jarůšek: V Blansku se mi líbilo, líbí a líbit bude

P
Fotbal nemá 

logiku
Proslavený výrok legendár-

ního kouč Tomáše Pospíchala 
nabral o tomto víkendu novou 
dimenzi. Tentokrát se netýkal 
průběhu nějakého utkání, ale 
rozhodnutí jihomoravských 
funkcionářů zrušit kompletní 
kolo zápasů předehrávky první-
ho jarního kola. Nepochopil to 
nikdo, aspoň jsem to od niko-
ho neslyšel. Příjemné podzimní 
počasí se sluníčkem, nabuzení 
hráci, natěšení diváci, připrave-
né trávníky. Ty mohou v březnu 
vypadat úplně jinak. Rozhodnutí 
od zeleného stolu padlo. Škoda. 
Ale stalo se. Fotbalisté se po 
krátkém odpočinku nadechnou 
k pro ně neoblíbené zimní pří-
pravě. Na jaře na shledanou na 
stadionech.

 Bohumil Hlaváček

I.A 
Jenom jeden bod vydolovaly 

celky z našeho okresu v I.A tří-
dě. Získal ho Kunštát a stačil mu 
k podzimnímu prvenství v tabul-
ce. Závěr nevyšel Bořitovu, přesto 
je i jeho umístění více než lichoti-
vé. V Rájci mají přes zimu o čem 
přemýšlet.

Výsledky: Vojkovice – Kunštát 
0:0. Šaratice – Bořitov 2:1 (0:0), 
vlastní. Dobšice – Rájec-Jestřebí 
6:1 (1:1), Haničinec.  (bh)
  1.  Kunštát  13  7  3  3  41:18  24
  2.  Vojkovice  13  7  2  4  23:14  23
  3.  Bořitov  13  7  2  4  23:21  23
  4.  Slovan  13  7  1  5  31:23  22
  5.  Dobšice  13  7  1  5  26:24  22
  6.  Líšeň B  13  6  2  5  21:27  20
  7.  Jevišovice  13  5  4  4  27:16  19
  8.  Šaratice  13  5  4  4  17:14  19
  9.  Šlapanice  13  5  3  5  17:19  18
  10.  Hrušovany  13  4  4  5  22:20  16
  11.  Tasovice B  13  3  5  5  15:18  14
  12.  Zbýšov  13  3  4  6  15:33  13
  13.  Rájec  13  3  1  9  13:35  10
  14.  Miroslav  13  1  6  6  12:21  9

I.B 
Závěrečné podzimní kolo v I.B 

třídě okresním mužstvům nevyšlo. 
Vybojovala jen jeden bod, o kte-
rý se postaralo blanenské béčko, 
přestože sahalo po všech třech. 
Domácí loučení nevyšlo Černé 
Hoře.

Výsledky: Soběšice – Lipovec 
3:1 (1:0), Lahodný. Černá Hora – 
Švábenice 3:5 (2:1), Němec, Skou-
pý, Široký. Ivanovice – Blansko B 
2:2 (0:2), Nečas, Pernica.  (bh)
  1.  Podolí  13  8  3  2  23:17  27
  2.  Soběšice  13  8  2  3  30:16  26
  3.  Švábenice  13  8  0  5  24:18  24
  4.  Bohdalice  13  7  2  4  40:17  23
  5.  Tišnov  13  7  0  6  24:25  21
  6.  Blansko B  13  6  1  6  24:27  19
  7.  Rousínov B  13  6  0  7  22:21  18
  8.  Černá Hora  13  5  2  6  23:29  17
  9.  Medlánky  13  5  2  6  23:35  17
  10.  Kohoutovice  13  5  1  7  16:17  16
  11.  Lipovec  13  4  3  6  20:21  15
  12.  Svratka  13  4  3  6  13:18  15
  13.  Ivanovice  13  4  2  7  14:23  14
  14.  Čebín  13  3  1  9  13:25  10

do sítě. Hosté byli evidentně na 
koni a Ráječko ke kloudné akci 
pustili až v 26. minutě, Neděla ale 
centr Víta Sehnala do sítě nepo-
slal. Mladší z bratrů Sehnalů byl 
nejaktivnějším hráčem Olympie. 
Dostal se do další šance v 39. mi-
nutě, nic z toho ale opět nebylo, 
míč skončil těsně vedle. Ve dru-
hé půli se hra Ráječka defi nitivně 
dostala do křeče. Do drobných 
šancí se sice dostalo, Novosedly 
si ale zisk tří bodů v klidu a poho-
dě uhájily. Ráječko tak propáslo 
šanci přezimovat až v nejvyšších 
patrech tabulky.
  1.  Blansko  15  10  3  2  36:10  33
  2.  Rousínov  15  9  3  3  35:20  30
  3.  Novosedly  15  9  2  4  30:24  29
  4.  Mutěnice  15  8  2  5  36:22  26
  5.  Sparta  15  8  2  5  30:24  26
  6.  Bzenec  15  8  1  6  32:20  25
  7.  Bosonohy  15  6  6  3  25:21  24
  8.  Ráječko  15  8  0  7  25:25  24
  9.  Ivančice  15  5  6  4  25:22  21
  10.  Kyjov  15  6  2  7  22:21  20
  11.  M. Krumlov  15  6  2  7  20:27  20
  12.  Znojmo  15  5  2  8  22:28  17
  13.  Boskovice  15  4  3  8  24:37  15
  14.  Rajhrad  15  4  1  10  18:37  13
  15.  Podivín  15  2  3  10  17:39  9
  16.  Kuřim  15  2  2  11  17:37  8

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenský rodák, fot-
balový internacionál Karel Jarů-
šek, bohužel splnil 
to, co řekl. Svoje 
trenérské angažmá 
v klubu ukončil, 
tak, jak na začátku 
sezóny předeslal. 
Odchází rozhodně 
se vztyčenou hla-
vou. FK Blansko 
bude přezimovat 
na prvním místě 
krajského přeboru 
s tříbodovým ná-
skokem.

Jak se díváš na svoje zhruba 
tříměsíční působení v klubu?

Nebudu to hodnotit jen výsled-
kově, ale i pocitově. Je tu perfekt-
ní parta kluků, což se líbí každé-
mu trenérovi. Zde musí být každý 
kouč spokojený.

Myslím, že jsi až tak nemusel 
tvořit nový tým…

To říkám pořád. Michal Kugler 
udělal výbornou práci, naskočil 
jsem, jak se říká, do rozjetého vla-
ku.

Jak manča   ze svého pohledu 
hodno  š?

Posilování je vždy potřeba. 
Musí to být ale citlivé. Když se po-
stoupí, bude se to muset asi udělat. 
Který post, to nechci předjímat. 

Je to tým vylože-
ně útočný. Kromě 
posledního zápasu, 
který jsme bohužel 
nevyhráli, soupeř 
byl dobrý a remízu 
si zasloužil, nám 
taktika vycházela.

Pracoval jsi vět-
šinou s mladými 
kluky, jak vidíš je-
jich budoucnost?

Někteří jsou na 
tuto soutěž nadprů-

měrní. Ono se ale uvidí, jak jim to 
vydrží. Nechci jmenovat, ale třeba 
oba borci vpředu jsou výborní, dál 
Šplíchal, Šenk, ale nechci nikomu 
dávat tipy a dělat to nebudu.

Již není tajemstvím, že si ve-
dení klubu pláclo s tvým býva-
lým spoluhráčem, kamarádem 
Jirkou Hajským. Co mu řekneš 
do začátku?

Mluvil jsem s ním již několi-
krát, hodnocení hráčů jsem mu 
předal, bude mít přehled, aspoň 
z mého pohledu. Co dělají, jakou 
mají práci, vzdělání atakdál. Já 
zde jednoznačně úplně nekončím, 

na fotbal tu budu chodit, jak jen 
budu moci a budu se snažit radou 
pomoct. Nerozcházíme se v žád-
ném případě ve zlém, naopak. 
Oživil jsem si tu spoustu starých 
známých, bavilo mne to.

Začátkem prosince přecházíš 
do „vyšší věkové kategorie“, tvůj 
věk bude začínat jinou číslicí. 
Jak to vnímáš?

Když jsem měl padesát, říkal 
jsem si, že je to doslova na h… 

Co mám říct teď… (smích). Ne-
dělám z toho ale žádnou tragé-
dii, Tak to prostě je. Když se ale 
pohybuje člověk mezi mladými, 
nevnímá to tak intenzivně, to je 
zase dobré.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ 
V HALOVÉM FOTBALU

 
MEZINÁRODNÍ TURNAJ 

V HALOVÉM FOTBALU

MEMORIÁL DANA NĚMCEMEMORIÁL DANA NĚMCE

15. ročník15. ročník

 Sobota 17. 11. 2012
Hala TJ ÈKD Blansko

Program: ��������������	
���������
��	��
��������������������	����

��������������	
���������
��	��
��������� �����!�"��	��
� �������#����	
������!���$��
�#���%��	��
�&���'��	(�����)���*�+

skupina A
�,��*���-��!
�.�/�!
���0	��1��
������2�3����
%4�.�3�!
.56�6�7�8����

skupina B
%.�2������
������9�,�	�:�,�
�666�7�8����
5;,��������8
.����-��!

P
AC Okrouhlá, Sbor dobrovol-

ných hasičů Okrouhlá a Obec 
Okrouhlá pořádají v sobotu 
1. prosince 2012 Mikulášský 
běh. Jedná se o otevřený veřejný 
běh pro děti, mládež a dospělé 
závodníky.

Akce se koná v rámci druhého 
podniku Brněnského běžeckého 
poháru 2012/2013. Prezentace 
účastníků bude probíhat od 8 ho-
din v kulturním domě v Okrouh-
lé.

Bližší informace naleznou zá-
jemci na internetových stránkách 
www.okrouhla.cz.  (jo)
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