
Michal Záboj

Vranová, Boskovice - Ve Vra-
nové nakonec zůstane obchod 
s potravinami a základním 
zbožím. Původně ho přitom jeho 
majitel Jednota Boskovice kvůli 
nerentabilnosti chtěl uzavřít. Na 
provoz krámku ale bude nově 
přispívat obec a lidé z Vranové 
tak budou mít kde nakupovat. 

Zastupitelé ve Vranové roz-
hodli, že ztrátový obchod bude 
od příštího roku dotovat obecní 
rozpočet. Prodejnu chtěli zacho-
vat. Podle starosty Rostislava 
Cichry (nez.) totiž pro část oby-
vatel představuje jedinou mož-
nost, kde mohou nakupovat.

„Udělali jsme to kvůli obča-
nům, kteří nejsou mobilní 
a nemohou se dostat do obchodů 
ve městě.  Podle smlouvy s Jed-
notou bude fungovat obchod 
minimálně pět let,“ uvedl staros-
ta Vranové.

Obec bude na provoz obchodu 

přispívat měsíčně. Kolik bude 
Jednotě posílat, ale obě strany 
nechtějí zveřejnit. Upřesnily pou-
ze, že dotace od obce nepokryje 
celou ztrátu, která je v řádech 
desítek tisíc korun za rok.

Prodejnu ve Vranové tak bude 
její majitel dál provozovat nej-
méně příštích pět let. Jednota 
navíc podle předsedy předsta-
venstva Františka Lžičaře inves-
tuje do jejího vybavení.

„Do prodejny ve Vranové jsme 
nainstalovali nový pokladní sys-
tém. Takže když už ho tam dáme, 
tak to není o tom, že bychom 
chtěli provoz zkusit jen na půl 
roku na rok,“ podotkl Lžičař.

Hrozba uzavření ale stále visí 
nad prodejnou v Drválovicích, 
které jsou místní části Vano-
vic. Původní zastupitelé provoz 
obchodu odmítli dotovat.  Nové 
zastupitelstvo se ale chce k osu-
du krámu ještě vrátit.

„Původní zastupitelstvo roz-
hodlo, že přispívat nebudeme. 

Na nejbližším zastupitelstvu 
ale o tom ještě budeme mlu-
vit.  Nedokážu předvídat, jak 
to dopadne,“ uvedla vanovická 
místostarostka Lenka Freitinge-
rová (nez.).

Pokud vanovičtí zastupite-
lé svůj názor nezmění, obchod 
v Drválovicích Jednota uzavře. 
„Představenstvo v návaznosti na 
dopis z Vanovic, že obec nesou-
hlasí s nějakým příspěvkem, 
rozhodlo, že prodejnu po Novém 
roce provozovat nebudeme. 
Další kontakt ze strany Vanovic 
nebyl,“ konstatoval předseda 
představenstva Jednoty Franti-
šek Lžičař.

Už dříve Jednota uvedla, že 
pokud obce nebudou přispívat 
na provoz ztrátových prodejen, 
přijdou na řadu další kroky.  
Družstvo obchody nabídne do 
pronájmu svým zaměstnancům. 
Když se nenajde žádný zájem-
ce, Jednota prodejny uzavře 
a následně prodá.
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Starosta Stejskal, místostarosta Palbuchta: 
vedení letovické radnice se nemění

Radim Hruška

Letovice - Letovičtí zastupitelé 
zvolili nové vedení města. Post 
starosty obhájil Vladimír Stejs-
kal (ODS) a místostarosty Jiří 
Palbuchta (ČSSD). V sedmičlenné 
radě města zasednou kromě sta-
rosty a místostarosty také Marek 
Chládek (ODS), Petr Janoušek 
(ODS), Bohuslav Kuda (KDU-
ČSL), Eva Pařilová (BEZPP na 
kandidátce ČSSD) a Karel Válek 
(BEZPP na kandidátce KSČM).

Ve Vranové obchod 
zůstane, v Drválovicích 

ho asi zavřou

Vladimír Stejskal (vlevo) a Jiří Palbuchta. Foto Radim HruškaVladimír Stejskal (vlevo) a Jiří Palbuchta. Foto Radim Hruška

Letovičtí před ustavujícím 
zasedáním zastupitelstva nepo-
depsali žádnou koaliční smlouvu. 
O post starosty se ucházel Vla-
dimír Stejskal a Daniela Ottová 
(ČSSD). Zatímco pro Ottovou 
hlasovalo devět zastupitelů, devět 
proti a tři se zdrželi, Vladimír 
Stejskal získal dvanáct hlasů, osm 
proti a jeden zastupitel se zdržel.

Stejným počtem hlasů pak byl 
zvolen místostarosta i navrhova-
ní členové rady. Všichni obdrželi 
dvanáct hlasů z celkem jednadva-
ceti zastupitelů. Kromě občan-
ských demokratů dostali podpo-
ru také od komunistů, lidovců 
a sociálních demokratů.

Rozpor u letovických sociál-
ních demokratů se kromě volby 

starosty (kandidátku Ottovou 
nepodpořili dva zastupitelé za 
ČSSD), projevil také u volby 
místostarosty a členky rady měs-
ta. Jiřího Palbuchtu ani Evu Paři-
lovou socialisté nenavrhli.

„Místní organizace ČSSD Leto-
vice nenominovala na post mís-
tostarosty žádného člena, pokud 
Jiří Palbuchta přijme nominaci, 
bude to proti vůli členské základ-
ny,“ uvedla těsně před volbou 
letovická zastupitelka a předsed-
kyně místní organizace ČSSD 
Letovice Daniela Ottová.

Jiří Palbuchta v tom ale žád-
ný problém nevidí. „Každý člen 
zastupitelstva by se měl rozhodo-
vat podle sebe a nenechat se ovliv-
ňovat.  Pokračování na str. 2

Putování po Americe
Pokračování 
poutavého 
vyprávění 
Jaroslava Parmy.

Více na straně 3

Skvělá sezóna
Turistickým 
cílům v našem 
regionu výrazně 
vzrostl počet 
návštěvníků.

Více na straně 4

Nabídka středních škol 
Speciální příloha 
věnovaná 
nabídce učebních 
a studijních 
oborů.

Více na stranách 7, 8 a 9

Cvičení. Okolí kořeneckého větrného mlýna ovládli vojáci sedmé roty Apšeronského mušketýrského pluku. 
Nacvičovali tam tak  ku a bojové techniky před rekonstrukcí bitvy u Slavkova, která se odehraje poslední listopa-
dový víkend.  Více fotografi í a video na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška

Škola chce vstup přes turnikety na o  sk prstu
Boskovice - Žáci boskovické 

střední školy André Citroëna budou 
možná už zanedlouho používat ke 
vstupu do budovy speciální tur-
nikety. Vedení školy si od tohoto 
opatření slibuje zvýšení bezpeč-
nosti žáků.

Ve škole už nějakou dobu fun-
guje nová recepce. Vedení ústavu 

však chce úroveň zabezpečení ještě 
více posílit. V souvislosti s tím při-
pravuje některé investice. Už nyní 
probíhá instalace bezpečnostních 
kamer, které mají zajistit areál. Pro-
ti vstupu nepovolaných osob pak 
pomohou plánované turnikety.

„Budovy máme zajištěné kvalit-
ně, ale v ranních hodinách, kdy do 

školy míří hodně studentů, je pro-
blém zajistit, aby se do školy nedo-
stala nepovolaná osoba. Chceme 
proto připravit systém vstupu na 
turnikety, které by mohly být navíc 
na otisk prstu,“ uvedl ředitel školy 
Karel Ošlejšek s tím, že opatření by 
mohlo začít fungovat ještě v tomto 
školním roce.

Turnikety pustí v časových inter-
valech vždy jen jednoho žáka a cizí 
osoba by se tak do školy neměla 
vůbec dostat. „V našem regionu 
není toto opatření příliš rozšířené, 
používají je některé školy v Brně, 
ale v zahraničí je to poměrně běž-
né,“ doplnil Ošlejšek.

 Pokračování na str. 4

Opilý Slovák 
vyhrožoval 

hostům 
Blansko - V jedné z blanen-

ských restaurací řádil značně opilý 
muž slovenské národnosti. Násilník 
vyhrožoval hostům i obsluze a nevá-
hal napadnout jednu z návštěvnic. 
Teď mu hrozí až dva roky vězení.

„Muž vyhrožoval lidem v restau-
raci a zahrnoval je nadávkami nej-
hrubšího zrna. Jednu z návštěvnic 
dokonce inzultoval fyzicky a po 
padlé facce neotálel vylít jí pivo na 
hlavu,“ popsal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Opilec si nedal říct ani po pří-
jezdu policejní hlídky. Své výpa-
dy doplněné komentáři o fyzické 
likvidaci směřoval také k poli-
cistům. Dechová zkouška u něj 
prokázala 2,3 promile alkoholu. 
Navíc začal mít tendence k sebe-
poškozování. Skončil proto v poli-
cejní cele.  (moj)

Stavbu cyklostezky mezi Rájcem 
a Bořitovem zbrzdilo počasí

Rájec-Jestřebí - Mezi Rájcem-Jestřebí a Bořitovem začala stavba nové 
cyklostezky. Komunikace, která odvede cyklisty a pěší z frekventované 
silnice, by měla být hotová do konce letošního roku. 

Původně se přitom počítalo s tím, že stavba skončí už v říjnu. Práce ale 
zbrzdilo deštivé počasí na konci léta. Termín dokončení se tak posunul. 
V Rájci-Jestřebí chtějí, aby cyklostezka byla stavebně hotová do konce 
roku. Pokud to počasí dovolí. O spojení cyklostezkou Ráječtí usilovali 
několik let.  Pokračování na str. 4

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net
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Blanenská radnice bude mít 

stejné vedení jako dosud
K K

Řidič se 
pokoušel zmást 

policisty
Boskovice - Opilý a se záka-

zem řízení usedl za volant jedena-
dvacetiletý řidič z Rájce-Jestřebí. 
Ke svému činu se ale nechtěl při-
znat. Když ho zastavila policejní 
hlídka, přelézal v autě z jednoho 
sedadla na druhé.

Mladíka policisté chtěli zkon-
trolovat v Komenského ulici 
v Boskovicích. Na znamení sice 
zastavil, pak ale předvedl sérii 
výkonů, které měly strážce záko-
na zmást.

„Překotně se jal přelézat svo-
ji spolujezdkyni s tím, že chtěl 
vystupovat jejími dveřmi. Hlídku 
samozřejmě tímto gymnastickým 
trikem nijak nezmátl a jako řidič 
byl standardně vyzván k před-
ložení příslušných dokladů. Ty 
však nepředložil,“ popsal blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesá-
nek.

Tím ale mladíkův pokus o zma-
tení policistů neskončil. „Bez 
dalšího vysvětlení usedl zpět do 
vozu, tentokrát na sedadlo za řidi-
če, kde se snažil zamknout,“ při-
blížil mluvčí s tím, že řidič nako-
nec putoval na policejní služebnu, 
kde se jeho pokusy vysvětlily.

Blanenský soud mu totiž 
v dubnu tohoto roku zakázal řídit. 
Mladík byl navíc opilý. Nadýchal 
jedno a půl promile.

„Svým jednáním se tak dopus-
til trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí. 
Hrozí mu tak trest až dvouletého 
vězení,“ dodal blanenský policej-
ní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

Podvodník
skončil 

ve vězení
Blanensko - Policisté zadrželi 

padesátiletého muže z Blanen-
ska, který se vyhýbal nástupu do 
vězení. Odsouzeného podvodníka 
dopadli na nádraží v Brně krimi-
nalisté zabývající se cíleným pát-
ráním po lidech.

Padesátiletý muž má podle 
soudu na svědomí podvody za 
více než dvacet milionů korun 
v České republice i v zahrani-
čí. Odsouzen byl na sedm let 
do vězení a k peněžitému trestu 
jeden milion korun.

Podvodník se ale trestu vyhý-
bal. K nástupu do vězení ho 
museli dodat policisté. „Krimina-
listé muže zadrželi na brněnském 
hlavním nádraží, když do jiho-
moravské metropole přicestoval 
vlakem,“ popsala jihomoravská 
policejní mluvčí Petra Vedrová.

Kriminalisté také zajistili pět-
atřicetiletého muže z Brna, který 
se půl roku skrýval před nástu-
pem k šestiletému vězení. Odsou-
zeného podvodníka dopadli v lese 
nedaleko Ochozi u Brna.  (moj)

Vytrhal
parapety

Blansko - Desetitisícovou ško-
du napáchal zatím neznámý sbě-
rač kovů, který v Blansku zacílil 
na sídlo jedné z tamních firem. 
Zástupce poškozené společnosti 
nahlásil policistům, že z budo-
vy v Masarykově ulici přes noc 
zmizelo deset kusů měděných 
parapetů. Tyto se s velkou prav-
děpodobností zloděj pokusí udat 
v některé z výkupen kovů, aby za 
ně obdržel zlomek původní ceny. 
Nenechavec tak pro pár korun 
riskuje, že jej po odhalení stihne 
až dvouletý trest odnětí svobody. 
I takovýmto potrestáním totiž 
hrozí pachatelům krádeží naše 
právní předpisy.  (hrr)

Zůstala bez
mobilu

Blansko - Blanenští policisté 
řeší případ internetového podvo-
du. Devatenáctiletá dívka přišla 
o osm tisíc korun. Prostřednictvím 
internetového bazaru si objednala 
mobilní telefon Apple iPhone 5, 

zaplatila za něj dopředu, ale do 
současné doby jej od prodávají-
cího neobdržela. Aby podvodník 
dodal svému inzerátu punc důvě-
ryhodnosti, tvrdil, že zboží je 
ještě v záruce. S kupující komu-
nikoval pouze do chvíle, kdy mu 
převedla v inzerátu požadované 
peníze na účet. Potom se odml-
čel a na opakované urgence již 
nereagoval. Pokud se prokáže, 
že pachatel v tomto případě jed-
nal úmyslně, hrozí mu za pod-
vod až dvouleté vězení. Policie 
v souvislosti s obdobnými přípa-
dy široké veřejnosti doporučuje 
platit za zboží objednané pro-
střednictvím internetu až po jeho 
dodání.  (hrr)

Nádrže zely 
prázdnotou

Benešov - Boskovičtí policisté 
se aktuálně zabývají případem, 
kdy dosud neznámý pachatel 
vysál palivové nádrže tří trakto-
rů a jednoho kombajnu. Země-
dělská technika byla zaparková-
na v družstevním areálu poblíž 
Benešova, kam se musel zloděj 
nejprve vloupat. Ze zásobníků 
jednotlivých strojů poté odčerpal 
1 850 litrů motorové nafty, čímž 
zemědělskému družstvu způsobil 
škodu za více než třiapadesát tisíc 
korun. Objem ukradeného paliva 
naznačuje, že zloděj musel být na 
svůj čin řádně připraven a nešlo 
tak o náhodný tip. I proto mu po 
dopadení hrozí trest až pětiletého 
vězení.  (hrr)

Kořist byla 
ve voze

Moravský kras - Škoda přesa-
hující šedesát tisíc korun vznikla 
vykradením auta, které zaparko-
val sedmatřicetiletý návštěvník 
Moravského krasu na pouhé čtyři 
hodiny u propasti Macocha. Doba 
a místo odstavení vozidla posta-
čovala zloději k tomu, aby nejpr-
ve překonal centrální uzamykání 
vozu a pak sebral vše, co mělo 
nějakou hodnotu. Troufalec si 
s sebou z parkoviště odnesl tašku 
i s notebookem, záložní disk, klí-
če a dvacet tisíc korun v hotovos-
ti, které kufr vytipovaného auto-
mobilu ukrýval. V obdobných 
případech pachatelům krádeží, 
při kterých navíc vznikne škoda 
vyšší než padesát tisíc korun, hro-
zí trest až pětiletého vězení.

Policie ČR v souvislosti s touto 
kauzou a v duchu preventivního 
hesla „auto není trezor“ upozor-
ňuje na skutečnost, že vozidla 
neposkytují dostatečnou ochranu 
uvnitř uloženým věcem.  (hrr)

Světla už 
nezazáří

Blansko - Zatím neznámý 
pachatel úmyslně rozbil multi-
funkční světelné zařízení ozna-
čované jako magické oči a kon-
strukci podsvícení barového pultu 
v jednom z blanenských podniků. 
Provozovateli, který si poničené-
ho zařízení všiml až po skončení 
diskotéky, vznikla škoda dosa-
hující bezmála pětadvaceti tisíc 
korun. Po dopadení ničiteli hrozí 
za poškození cizí věci až jedno-
roční trest odnětí svobody.  (hrr)

Michal Záboj

Blansko - Blansko bude mít 
i příští čtyři roky stejné vede-
ní radnice. Zastupitelé na svém 
prvním zasedání po volbách zvo-
lili starostou Iva Poláka (ČSSD) 
a místostarosty Jiřího Crhu (ODS) 
a Jaromíra Roučku (VPM).

Jednání zastupitelstva proběhlo 
rychle a hladce. Starosta Ivo Po-
lák dostal hlasy všech přítomných 
třiadvaceti zastupitelů. 

„Tímto okamžikem skončil 
volební boj a změnil se na každo-
denní pečlivou a soustavnou práci 
pro občany města,“ prohlásil nově 
zvolený starosta.

Při volbě prvního, uvolněné-
ho místostarosty, kterým se stal 
občanský demokrat Jiří Crha, už 
ale volba nebyla jednohlasná. 
Podporu dostal pouze od zastu-
pitelů koalice. Naopak pro neu-
volněného místostarostu Jaromíra 
Roučku hlasovali všichni.

Členy rady se mimo starosty 
a místostarostů stali za ČSSD 
ještě Miroslav Starý a Pavel Rajt-
šlégr, za ODS Zdeněk Grünwald 
a za KDU-ČSL Eva Nečasová. 
Pro zbývající radní kromě zástup-
ce občanské demokracie hlasova-
li všichni zastupitelé.

Zastupitelstvo také nominova-

Nové vedení Blanska -  zleva J. Crha, I. Polák, J. Roučka. Foto Michal ZábojNové vedení Blanska -  zleva J. Crha, I. Polák, J. Roučka. Foto Michal Záboj

Starosta Stejskal, místostarosta Palbuchta...

lo do okresního svazku vodovo-
dů a kanalizací Jiřího Charváta 
(ČSSD) a určilo, že územně plá-
novací dokumentaci města bude 
mít na starosti Jaromír Roučka. 
Předsedy kontrolního ani fi nanč-

ního výboru zastupitelé zatím 
nevolili.

Koalice ČSSD, ODS, KDU-
ČSL a VPM v Blansku vládla 
posledních čtrnáct let. V pěta-
dvacetičlenném zastupitelstvu 

bude mít další čtyři roky většinu 
sedmnácti mandátů. Mimo vede-
ní města zůstávají KSČM a hnutí 
ANO. Programové prohlášení 
slíbila staronová koalice připravit 
do konce ledna příštího roku.

Pokračování ze str. 1
Neprovinil jsem se vůči členské 

základně,“ vysvětlil s tím, že při 
vedení města by se nemělo poli-
tikařit.

Staronový starosta Letovic 
Vladimír Stejskal upozornil pře-
devším na fakt, že nově zvolené 
vedení města kopíruje volbu jeho 
obyvatel.

„Při vyjednávání rozhodla síla 
hlasů občanů. Překvapilo mě, že 
některé volební týmy se uchýlily 
k politikaření a upřednostňování 
osobních zájmů a spojily by se i s 

Marťany. Lidé ve volbách ukázali, 
koho si přejí, aby je zastupoval. 
Naším hlavním cílem by měl být 
spokojený občan a posun města 
dopředu,“ okomentoval Stejskal.

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku - KVASAR CUP - má 
za sebou další ročník. Po napí-
navých bojích na hasičských 
kolbištích získalo prvenství mezi 
muži Hluboké, v ženách kraloval 
Sychotín.

Podle předsedy Velké ceny 
Blanenska Martina Koutného 
zůstal formát dvanáctého roční-
ku soutěže stejný jako v uply-
nulých letech. Závodníci absol-
vovali dvanáct bodovaných sou-
těží. Mimo to se odehrály také tři 
soutěže kandidátské.

V letošním roce vybojovali 
prvenství v mužské kategorii 
borci z Hlubokého, trofej tak 
putuje do okresu Třebíč. Nejlepší 
formu z okresních mužstev uká-
zali muži Černovic B (stříbro) 
a Sychotína (bronz). V ženské 
kategorii nenašly přemožitelky 

Zásadní problémy nenastaly, 
hodno   velkou cenu Mar  n Koutný

ženy ze Sychotína. Druhé místo 
v ženách obsadily Němčice a tře-
tí skončila Šošůvka.

„Zatímco v mužské katego-
rii bylo o vítězi rozhodnuto již 
před posledním kolem seriálu, 
v ženách byla soutěž napínavá 

až do konce. Ženy ze Sychotí-
na ale poslední závod zvládly 
na jedničku a dokázaly, že jsou 
právem jedním z nejlepších 
tuzemských týmů. Kromě první-
ho místa ve Velké ceně, obsadily 
také třetí místo v Extralize ČR, 

kde dokonce drží letošní nejlepší 
čas,“ přidal podrobnosti Martin 
Koutný.

Podle něj byla připravenost 
pořadatelů všech soutěží na vel-
mi dobré úrovni. „Nevyskytly 
se žádné zásadní problémy nebo 
věci, které by bylo nutné akutně 
řešit. Výrazně se nezměnila pra-
vidla ani hlavní sponzor, kterým 
zůstal Pivovar Černá Hora. Co se 
týče hodnocení - převládá spo-
kojenost. Podařilo se již dobře 
zapracovat pravidlo o půjčování 
členů týmů (závodníky si mohou 
půjčovat jen z kompletních týmů), 
což vedlo ke zklidnění soutěže,“ 
doplnil Koutný.

Další ročník populární soutěže 
se začne připravovat během prv-
ních měsíců příštího roku. Sejde 
se valná hromada, která mimo 
jiné rozhodne o pořadatelích kan-
didátských závodů a bodovaných 
soutěží zapojených do seriálu 
Velké ceny.

Závodníci na tra  .  Ilustrační foto Pavel KuchařZávodníci na tra  .  Ilustrační foto Pavel Kuchař

Boskovice - V Boskovicích vzdali uplynulý víkend hold svatému 
Hubertovi. Rodina Mensdorff-Pouilly uspořádala na zámku tradič-
ní Svatohubertské slavnosti. Po mši v zámecké kapli čekal na náv-

štěvníky bohatý program. Své umění předvedli sokolníci ze skupiny 
Zayferus, proběhla přehlídka loveckých psů nebo výstava loveckých 
trofejí. (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich

Zámek ožil Svatohubertskými slavnostmi

Lipovecký 
Vápeníček zve

na vánoční 
výstavu

Lipovec - Poslední listopado-
vý víkend bude v sále Sokolovny 
v Lipovci patřit vánoční prodejní 
výstavě. Ta bude v uvedené dny pří-
stupná od 10 do 17 hodin. V sobotu 
si můžete koupit koláče a palačin-
ky z Kunštátu nebo vyhledávané 
tvarůžkové moučníky, stejně jako 
masné výrobky a sýry. Po dobu 
výstavy můžete sledovat i někte-
ré řemeslníky při práci a setkat se 
s některými držiteli značky Morav-
ský kras – regionální produkt. Pořa-
datelem akce je občanské sdružení 
Vápeníček.  (ama)
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Kennedy Space Centre - „My se na ten Měsíc stejně dostanem!“

Jsme stále v Orlandu na Floridě a dnes se mně plní další z mých ces-
tovatelských snů - návštěva Kennedyho vesmírného střediska na Cape 
Canaveral (jedná se o mys ostrova Merri  ). Jsem smířen s  m, že už 
nikdy neuvidím start raketoplánu, ale i návštěva míst, odkud startova-
ly nejen raketoplány, ale i rakety, stojí za vidění.

Vraťme se na chvíli do historie. Je 25. května 1961 a Amerika má v sou-
těžení o ovládnu   vesmíru za sebou dvě těžké porážky od svého kon-
kurenta SSSR (pro ty později narozené: Svaz sovětských socialis  ckých 
republik). Rusové měli první umělou družici ve vesmíru a v dubnu 1961 
se také úspěšně vrá  l z vesmíru na Zem první člověk – Rus J. A. Gagarin. 
Když tedy americký prezident J. F. Kennedy předstupoval ve výše zmíně-
ný den před americký Kongres, musel vymyslet něco velkého a mo  vu-
jícího. Tehdy zazněl jeho památný projev, ve kterém slíbil, že do konce 
dese  le   vyšlou Američané lidi na Měsíc a dopraví je také v pořádku 
zpět. U běžných lidí to vyvolalo euforii, lidem, kterých se to týkalo, asi 
vstávaly vlasy hrůzou na hlavě a pochybovali o duševním zdraví svého 
prezidenta. Prezident Kennedy se toho bohužel nedožil, ale nakonec se 
to opravdu podařilo a v roce 1969 vystoupili na povrch Měsíce první lidé 
– Američané Neil Armstrong a Buz Aldvin. Já za sebe mohu říci, že když 
jsem na vlastní oči viděl, jakou výpočetní technikou se v té době řídily 
kosmické lety a v jakých modulech se astronauté vraceli zpět, nemohu 
tomu, že se to podařilo, uvěřit ani dnes. A přece je to pravda. Po panu 
prezidentovi bylo pojmenováno centrum vesmírného výzkumu.

Kennedyho vesmírné středisko (Kennedy Space Center; zkratka KSC 
– Pozor! Bez háčku nad C) je 55 km dlouhé a 10 km široké, jeho celková 
rozloha je 567 km² a pracuje tam okolo 17 000 lidí. Na velké čás   území 
je omezený rozvoj infrastruktury, protože ho zaujímá i důležitá přírodní 
rezervace. Žijí v ní desítky druhů ptáků a savců, často lze zahlédnout vol-
ně žijící aligátory. Pravidelné návštěvy byly lidem umožněny od 1. srpna 
1967. Je provozováno Národním úřadem pro letectví a kosmonau  ku 
(NASA).

Přijíždíme na obrovské parkoviště a vydáváme se nejdříve do Návštěv-
nického centra. Zde jdeme hned na zastávku návštěvnických autobusů 
a vydáváme se na projížďku po mysu Canaveral. Zpočátku vidíme správní 
a řídící budovy. Dominantní ale ze všech pohledů je budova VAB (Vehic-
le Assembly Building), ve které byly prováděny kontroly, opravy a úpravy 
raketoplánů před každým startem. Odtud se na příslušnou odpalovací 
rampu raketoplán přepravoval pomocí pásového transportéru - zdolání 

5,5 km dlouhé trasy trvalo celý den. Pokud se podíváte na fotografi i, tak 
americká vlajka na této budově má rozměr baseballového hřiště – jedná 
se o největší „výrobní“ budovu na světě (ale z dálky z autobusu to tak 
nevypadá). Potom už projíždíme kolem několika startovacích komplexů, 
ze kterých startovaly nejen raketoplány, ale i všechny rakety v amerických 
programech Apollo, Gemini atd. Na mysu je i přistávací dráha pro raketo-
plány široká 120 m a dlouhá přes 5 km. V současné době je pro turisty na 
mysu pouze jedna zastávka (dříve bývaly až čtyři) – Apollo/Saturn V cent-
rum. Vcházíme do budovy a v prostorném sále usedáme do hlediště, před 
námi je dobové řídící středisko, ze kterého v šedesátých letech minulého 
stole   řídili měsíční program Apollo. Prožíváme auten  cky poslední minu-
ty do startu rakety – na panelech se rozsvěcují zkontrolované systémy a je 
slyšet i komunikaci mezi personálem. Vše končí závěrečným odpočítává-
ním 10, 9, 8, … start! Po tomto zážitku vycházíme ze sálu přímo do obrov-
ské haly, kde je zavěšena skutečná raketa Saturn V, která vynášela měsíční 
expedice na oběžnou dráhu v rámci 17 misí programu Apollo. Je to něco 
úžasného, tak, že možnost si sáhnout na měsíční kámen si sice vyzkoušíte, 
ale nijak vás neohromí. Navíc si můžete šáhnout jen jedním prs  čkem. 
Ale pohled na jednotlivé čás   rakety vás zcela ohromí. Pro názornost je 
v hale umístěn i menší model rakety a na něm podrobně popsány funkce 
všech čás  . Pokud vyjdete z haly ven, můžete se podívat na tribunu, ze 
které VIP sledovali starty raket a raketoplánů. Nás ale čeká ještě jedno 
představení – opět usedáme do hlediště, je úplná tma, jsme nad povr-
chem Měsíce a prožíváme poslední okamžiky před přistáním prvních lidí 
na Měsíci – komunikace mezi velitelským a lunárním modulem, zážehy 
trysek a najednou BUM! – ze stropu se spouš   skutečný lunární modul 
a měkce přistává v naaranžované měsíční krajině. Prostě s prezentacemi 
jsou v Americe o kousek dále, než u nás.

Vracíme se autobusem do Návštěvnického centra a až nyní začíná jeho 
prohlídka. Ta je ale přerušena dalšími dvěma představeními. V kině IMAX 
sledujeme 3D programy. Space sta  on – po nasazení 3D brýlí jste najed-
nou mezi posádkou na vesmírné stanici ISSS, zjis  te, jak se na oběžné drá-
ze chodí na WC, jak se ukládá ke spánku, jak se holí, studuje, čte, … prostě 
jak tam probíhá normální život. Opravdu to působí, jako byste byli ve ves-
míru. Druhý pořad – Hubble 3D – pojednává o poslední misi raketoplánu 
Atlan  s (2009), který byl vyslán na opravu Hubbleova teleskopu. Pomocí 
3D brýlí tentokrát vystupujeme do volného kosmického prostoru a pokou-
šíme se opravit závadu na teleskopu. Padá nám klíč z ruky, nejde povolit 

matka, nic nikam nepasuje – znáte to z domu, ne? Pohybujete se černou 
tmou a pod námi je vidět planetu Zemi – nádherně zelenou a modrou. Po 
těchto úžasných zážitcích si v rychlos   prohlížím i vystavené rakety v „Roc-
ket Garden“ a některé další venkovní expozice, ale to už zase spěchám do 
nově vybudovaného pavilonu „Atlan  s“. A opět se nejedná o běžnou pro-
hlídku. Shromažďujeme se v přístupové chodbě a na hodinách se odpočí-
tává čas do začátku další prohlídky. Nejdříve jsme shromážděni v předsálí 
a na celou stěnu je nám promítán příběh o tom, jak vznikal raketoplán. 
Na počátku bylo něco podobného, co udělal Kennedy. Vedoucí projektu 
řekl svým podřízeným, že mají za úkol postavit něco, co vyle   s lidmi do 
vesmíru a při návratu na Zemi to přistane jako letadlo. I tehdy podříze-
ní krou  li hlavami a nevěřili, že by to bylo možné. A opět se to povedlo. 
Pro nás návštěvníky je ten okamžik, kdy se to povedlo, umocněn  m, že 
se otevírají všechny dveře do obrovské expozice a my vidíme skutečný 
raketoplán Atlan  s, který už zde bude navždy vystaven. Běhá mně mráz 
po zádech a možná i s otevřenými ústy se na to jdu podívat. Je to úžasné 
a neuvěřitelné. Raketoplán je navíc „otevřený“, takže vidíte i nákladový 
prostor a vysunuté pracovní rameno. Kromě raketoplánu je k vidění i Hub-
bleův teleskop, ukázky skafandrů, rozpůlená pilotní kabina raketoplánu, 
kde se samozřejmě můžete vyfo  t a mnoho a mnoho dalšího. Je tu také 
místnost, kde se usadíte do sedaček jak na Matějské pou   a vyzkoušíte 
si počáteční zrychlení po startu raketoplánu. To jsme si ale nevyzkoušeli, 
a moc mě to mrzí. Po prohlídce raketoplánu už bylo to  ž 16:15 a my jsme 
měli být v 16:00 na parkoviš  , protože dámská část výpravy chtěla ještě 
s  hnout nákupy v outletovém centru v Orlandu. 

Tak snad někdy příště – sem bych se chtěl ještě vrá  t, opravdu jeden 
den nestačí. Neviděl jsem to  ž ještě Památník astronautům, kteří zemřeli 
při dobývání vesmíru, Historii dobývání kosmu, Budoucnost vesmírných 
letů a pavilon hrdinů mobilní aplikace Angry Birds Space Encounter. Také 
jsem nevyužil možnos   setkání s některým z kosmonautů, kteří zde lidem 
vypráví o kosmickém výzkumu, kterého se účastnili. Když k tomu přidám 
ještě další pozdější zážitky z Floridy, tak sem bych se chtěl ještě jednou vrá-
 t na delší dobu a v klidu si vše zažít. A to jsem vám ještě minule neprozra-

dil, že kromě zábavního parku Sea World jsou v Orlandu ještě další zábav-
ní parky - Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, Island of 
Adventure (s Jurským parkem) a Legoland. A to už se vypla   tam zajet! 

 Text a foto Jaroslav Parma, více fotografi í na www.zrcadlo.net
 V textu byla použita citace z www.wikipedia.cz.

Michal Záboj

Blansko - V Blansku se 
v poslední době množí přípa-
dy, kdy podomní prodejci i přes 
zákaz nabízejí služby. Městská 
policie od obyvatel zaznamenala 
několik podnětů. Prodejcům teď 
hrozí pokuta.

Se svou zkušeností s podo-
mním prodejem se na webových 
stránkách města svěřila pisatelka 
Lenka Molnárová. V posledních 
týdnech ji několikrát prodejci 

nabízeli nové smlouvy na odběr 
energií.

„Již třetí týden mi klepou na 
dveře dva pánové, pokaždé jiní 
a dotazuji se na to samé, odkud 
beru plyn a elektřinu. Podle mě 
to je podomní prodej, ale oni se 
nad tím jen zasmějí. Ale mě jako 
občana to dost obtěžuje,“ popsala 
pisatelka.

Zvýšenou aktivitu podomních 
prodejců zaznamenala i měst-
ská policie, která dohlíží nad 
dodržování nařízení rady měs-

ta o zákazu této formy prodeje. 
„Za posledních čtrnáct dnů nás 
občané na podomní prodej upo-
zornili několikrát. Jedná se stále 
o ty samé prodejce, kteří nabízejí 
plyn a elektřinu,“ potvrdil ředitel 
Městské policie Blansko Martin 
Lepka, který lidem doporučuje, 
aby se v podobných případech 
obraceli na linku 156.

Zákaz podomního prodej v Blan-
sku platí od začátku roku 2013. Za 
jeho porušení hrozí na místě až 
tisícikorunová bloková pokuta. Ve 

správním řízení může úřad uložit 
sankci až třicet tisíc korun.

„V tomto posledním případě 
prodejci odmítli přestupek řešit na 
místě blokově. Věc tak bude řešit 
správní orgán,“ dodal ředitel bla-
nenských strážníků.

S porušováním zákazu podo-
mního prodeje se setkávají 
i v ostatních městech a obcích. 
Jeho zákaz platí například i v Ada-
mově, v Letovicích, ve Velkých 
Opatovicích nebo v Petrovicích 
a v Ostrově u Macochy.

Podomní prodejci ignorují 
zákaz a nabízejí lidem služby

Boskovice - V Boskovicích přibyly další dva bezba-
riérové přechody pro chodce. Stavební fi rma v těchto 
dnech dokončila úpravy u prodejen Renault a Albert 
v Komenského ulici.

Práce na přechodech začaly se zářím. „Do konce října 
byly provedeny bezbariérové úpravy výše zmíněných 
přechodů, včetně jejich zkrácení na vyhláškou požado-
vanou maximální délku. Součástí úprav bylo také osaze-
ní nového osvětlení a úprava vodorovného značení mezi 
přechody,“ popsal mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.

Úpravy obou přechodů pro chodce město přišly na 
asi jeden milion korun. Původně přitom radnice pláno-
vala opravit také chodník podél parkoviště u bytovek 
v Komenského ulici. Nebyla ale úspěšná.

„Z důvodu velkého počtu žádostí nebyla na výše uvede-
nou akci dotace poskytnuta. Proto vedení města přistou-
pilo pouze k úpravě přechodů a realizaci opravy chodníku 
podél parkoviště odložilo,“ dodal mluvčí radnice.

Boskovičtí už několik bezbariérových a nasvětlených 
přechodů po městě upravili. Nedávno se tak stalo v Suši-
lově a Sokolské ulici. (moj)  Foto Jaroslav Oldřich

Na Komenského ulici v Boskovicích jsou 
dva bezbariérové přechody

Lysice - Lysický zámek 
získal do svých sbírek vzác-
nou barokní pušku. Asi dvě 
stě let starý dvouhlavňový 
trombon uvidí návštěvníci 
památky příští rok na pro-
hlídkové trase v zámecké 
zbrojnici.

Zbraň pochází z dílny 
brněnského puškaře Metheuse Mucka (1685 - 1733). Stát tento kousek 
koupil od soukromého sběratele za více než půl milionu korun. O jeho 
získání památkáři usilovali několik let. Na zámku v Lysicích už jedna 
podobná zbraň od stejného puškaře přitom existuje. Obě teď návštěv-
níci uvidí společně.

„Vytvoříme z nich jeden pár, což je poměrně velká vzácnost. Trom-
bony vystavíme od příštího dubna v naší zbrojnici,“ uvedla lysická kas-
telánka Martina Rudolfová.

Barokní zámek v Lysicích na místě renesanční vodní tvrze vyni-
ká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry i ojedinělou zahradou. 
Návštěvníkům tato od roku 2002 národní kulturní památka představu-
je životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských 
z Třebomyslic. Letos si zámek v Lysicích prohlédlo asi šestadvacet 
tisíc lidí.  (moj)

Návštěvníci lysického zámku 
uvidí barokní trombon

Hráči. V regionu odstartovala mariášová sezóna. První turnaj se uskutečnil 
v pohos  nství Boby v Okrouhlé. Ke stolům tam zasedlo třiačtyřicet hráčů 
a dvě hráčky. Vítězem Okrouhleckého Esa se stal Vladimír Liška z Prš  c, 
druhý byl Zdeněk Svoboda z Velké Bíteše a tře   místo obsadil Miroslav 
Kupsa z Bořitova. Další turnaj v mariáši se uskuteční v Horním Štěpánově 
29. listopadu. Do konce roku se ještě hráči a hráčky sejdou v Rudici, v Úso-
brně, v Lysicích a na Štěpána v Pěčíkově. (moj)  Foto Michal Záboj



Duch - finanční 
lovestory

Jestli vám s názvem Duch naskočil film ze začátku devadesátých 
let s Demi Moore a Patrickem Swayzem, jste v obraze. Tento příběh 
lásky, promíchaný fantazií, kořeněný krimi a nezbytnou dávkou ko-
medie získal diváky v celém světě. Film získal dva Oscary.

Muzikál je plný krásných melodií Davida Stewarta a Glena Ballar-
da. Ústřední melodií je slavná Unchained Melody, jejíž nejslavnější 
verzi nahrál v roce 1977 Elvis Presley. V muzikálu zazní v originále 
z rozhlasového přijímače, který Molly poslouchá při práci na hrnčíř-
ském kruhu. Miluje Sama horoucně a bez výhrad a zařizuje společné 
bydlení. Ale stále chce, s jakousi netrpělivostí a snad i předtuchou, od 
Sama vyznání, jak ji má rád. Sam je bankovní úředník, žádný básník, 
jeho přítelem je Carl, jeho pracovní kolega. Na večerní procházce 
jsou Sam a Molly přepadeni zlodějem, který chce peněženku. Sam se 
brání, ale osudný výstřel ukončí jeho život. Zůstává na zemi zmate-
ný, nic nechápe, nikdo ho neslyší ani nevidí. Jak mu později vysvětlí 
věštkyně a medium Oda Mae člověk, když zemře náhle a není připra-
vený odejít, jeho duch zůstává nějakou dobu a snaží se dokončit nebo 
splnit svůj úkol. Duch Sama má za úkol chránit Molly, ukázat na vra-
ha a zachránit bance peníze. Ty byly příčinou jeho přepadení a smrti. 
Jak to ale provést, když je neviditelný? Přestanu v nejnapínavějším, 
kdybyste se na muzikál vypravili - a věřte, že stojí za to, abyste si to 
rozplétání užili. Velký podíl na úžasné podívané má technika, kterou 
muzikálová scéna Městského divadla Brno disponuje. Během hry se 
rychle střídá 41 obrazů, zazní 22 písní. Procházení dveří a levitace 
jsou triky nejjednodušší.

Jak je to s Duchem ve světě? Světová premiéra byla v březnu 2011 
v Manchestru, následuje 500 repríz na londýnském West Endu, na 
Broadwayi 136 repríz a dále Austrálie, Itálie, Holandsko a Maďarsko. 
Náročnou režii odvedl ředitel divadla Stanislav Moša. Zkoušky si 
všichni náramně užívali, jak bylo vidět na tiskovce, na kterou odsko-
čili z jeviště, plní zážitků z tvůrčí práce. Přišel Dušan Vitázek - Sam, 
Ivana Odehnalová – Molly (alternují Svetlana Janotová a Aleš Slani-
na). Igor Ondříček, Zdena Herfortová, Ladislav Kolář. Perličkou je 
Z. Herfortová jako Oda Mae (ve filmu oscarová Whoopi Goldberg), 
které komediálně sekundují Tereza Martinková a Andrea Březinová. 
Všechny role jsou alternovány, takže seznam „Osoby a obsazení“ ob-
sahuje 60 jmen herců. Nenechte si ujít tento výpravný muzikál - přeji 
vám pěkný zážitek.  Naďa Parmová 
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Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - 
Kasteláni na Blanensku a Bosko-
vicku mohou být letos spokojení. 
Všechny tří státní zámky v regio-
nu letos hlásí vyšší návštěvnost. 
Více turistů si ale prohlédlo také 
jeskyně Moravského krasu.

Nejvyšší nárůst počtu návštěv-
níků letos zaznamenal zámek 
v Kunštátu. Do neděle 26. října 
zavítalo do jeho komnat skoro 
dvakrát tolik turistů jako za celý 
loňský rok. Dohromady přes de-
set tisíc lidí.

„Největší akcí na zámku Kun-
štát bylo v letošním roce nepo-
chybně otevření nové prohlídko-
vé trasy V erbu tří pruhů. Páni 
z Kunštátu a jejich hrad. Díky ní 
se návštěvníkům otevřely zcela 
nové středověké prostory zám-
ku. Otevření nové trasy bylo vr-
cholnou akcí projektu Rok pánů 
z Kunštátu,“ uvedl kastelán kun-
štátského zámlku Radim Štěpán.

Atraktivní ale byl i hudební 
cyklus Půlnoční Bach, který ná-
vštěvníkům kromě mimořádného 
hudebního projektu představil 
i netradiční, běžně nepřístupné 
zámecké prostory.

Tisíc návštěvníků navíc ve 
srovnání s minulým rokem hlásí 
zámek v Lysicích. Pokladnou tam 
prošlo asi dvacet šest tisíc lidí. Na 
zámku se ale také pracovalo.

„Bylo obnoveno západní prů-

Zámky i jeskyně prožily skvělou 
sezonu, návštěvníků přibylo

čelí fasády severního křídla a ob-
novena malá pergola. Do konce 
roku bude probíhat záchrana 
malířské výzdoby a štukatur sala 
terreny. Začala akce k odstranění 
havarijního stavu oken zámecké 
oranžerie, předpokládaný termín 
dokončení je konec roku 2015,“ 
upřesnila kastelánka Martina Ru-
dolfová.

Opravy začaly také na rájec-
kém zámku. Stavební fi rma se 
pustila do obnovy krovu a stře-
chy nad střední částí hlavního 
objektu. „Oprava havarijní části 

ohradního zdiva zámeckého par-
ku bude probíhat i v roce 2015. 
Dále se pracuje na obnově terasy 
nad hlavním vstupem do objektu 
zámku,“ podotkla kastelánka Jana 
Kopecká s tím, že na zámek přišlo 
přes dvaadvacet tisíc lidí, což je o 
čtyři tisíce více než loni.

Jako dobrou hodnotí letošní 
turistickou sezónu také Správa 
jeskyní Moravského krasu. Do 
některé z pěti zpřístupněných 
jeskyní se podívalo tento rok 
o dvacet čtyři tisíc turistů víc než 
loni. „Jsou to údaje do konce září. 

Navíc, na Punkevní jeskyně i pře-
sto, že tam probíhá rekonstrukce 
provozního areálu, přijelo o dva 
tisíce lidí víc,“ upřesnil vedoucí 
správy Jiří Hebelka.

Podle údajů z Českého statistic-
kého úřadu je Jihomoravský kraj 
po Praze druhým nejnavštěvova-
nějším v České republice. Loni se 
v celém regionu ubytovalo skoro 
milión a dvě stě tisíc turistů. Mezi 
TOP cíle jižní Moravy na Blanen-
sku patří Moravský kras, zámek 
Lysice a Westernové městečko 
v Boskovicích.

Lákadlem pro turisty byla i nová prohlídková trasa kunštátského zámku.  Foto Radim HruškaLákadlem pro turisty byla i nová prohlídková trasa kunštátského zámku.  Foto Radim Hruška

Škola chce vstup přes...
Pokračování ze str. 1
Tento zábranný systém plní více funkcí najednou. Jednak slouží jako 

ochrana proti neoprávněnému vstupu třetích osob, k zaznamenání prů-
chodu a tím oddělení příchodu a odchodu nebo jako kontrola skutečného 
průchodu žáků do objektu. Turnikety existují v různých provedeních. Od 
jednoduchého tripodového systému, přes rotační a senzorové bariery až po 
vysoké turnikety proti přelezení.  (hrr)

Stavbu cyklostezky mezi 
Rájcem a Bořitovem zbrzdilo...

Pokračování ze str. 1
Na katastru Rájce-Jestřebí vede komunikace po polní cestě. Na boři-

tovské straně budou muset cyklisté a chodci překonat po mostku říčku 
Býkovku a pak také silnici. Cyklostezka pak povede dál ve stráni až do 
Bořitova. Na stavbu přispěl šestimilionovou dotací Státní fond dopravní 
infrastruktury. Dohromady asi kilometr a půl dlouhý úsek bude včetně 
mostku stát kolem osmi milionů korun.  (moj)

Blansko - Do blanenských ulic 
příští víkend vyjede svatý Martin 
na bílém koni se svou družinou. 
Město zase po roce ožije svato-
martinskými slavnostmi, které 
nabídnou třídenní porci kultury, 
zábavy, historie i gastronomie.

Hlavní část programu přijde 
na řadu v neděli. Od kostela vy-
jde v 11 hodin do centra Blan-
ska průvod se svatým Martinem 
v čele.

„V zámeckém parku pak pro-
běhne slavnostní uvítání patrona 
města nejen ofi ciálními předsta-
viteli, ale i historickou osobností 
biskupa Jindřicha Zdíka, který 
tím, že v Blansku postavil tak-
řka před 900 lety nejstarší kostel 
sv. Martina, dal vlastně i prvotní 
základ dnešním svatomartinským 
slavnostem,“ podotkl Jiří Kučera 
z blanenské radnice.

Na návštěvníky parku čeká 
velký řemeslný jarmark s ochut-
návkami svatomartinských vín 

Svatomartinské slavnosti: město Blansko 
již příští víkend přivítá svého patrona

Vítání sv. Mar  na v Blansku.  Ilustrační foto Bohumil HlaváčekVítání sv. Mar  na v Blansku.  Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

a s kulturním programem. V něm 
uvidí třeba historickou módní 
přehlídku, jezdeckou show sku-
piny Štvanci, pásmo písní a tan-
ců folklorních souborů Drahan 
a Drahánek, kapelu Gnomus 
a kejklíře. Sváteční podvečer 
v parku zakončí ohňostroj.

„Po celý víkend bude také 
většina blanenských restaurací 
nabízet speciální svatomartin-
ské menu. Neděle na zámku zas 
bude patřit svatomartinskému 
vínu a také ochutnávce italských 
produktů a specialit,“ dodal Jiří 
Kučera.

Vstupenky do zámeckého par-
ku, kde v neděli vyvrcholí Bla-
nenské vítání svatého Martina, 
lze zakoupit v předprodeji v in-
focentru za třicet korun. Vstup 
zdarma do zámeckého parku mají 
děti do 15 let, držitelé ZTP prů-
kazu a návštěvníci v historickém 
kostýmu.

Předzvěstí Blanenského vítá-
ní svatého Martina ale bude už 
středeční a čtvrteční tvořivá dílna 
v Galerii města, kde si zájemci 
mohou vyrobit svíce, lampiony 
nebo rytířské helmy. V pátek 14. 
listopadu se pak uskuteční Medo-
vé a noční prohlídky věže koste-
la a také koncert na blanenském 
zámku.

Kostelní věž bude otevřená 
i v sobotu. V tento den se také 
poprvé v Blansku objeví svatý 
Martin na bílém koni. V 18 hodin 
přijede na farní dvůr u kostela, 
kde se také odehraje jeho první 
přivítání.  Michal Záboj

Radim Hruška

Boskovice, Praha - Spolek 
VESPOJENÍ startuje druhý roč-
ník projektu Staňte se Ježíškem 
dětem z dětských domovů. Svá 
namalovaná přání zaslalo téměř 
dvanáct set dětí. Nechybí mezi 
nimi ani ty z boskovického dět-
ského domova. 

„Postup je jednoduchý, děti 
malují svá přání, která uveřejňuje 
VESPOJENÍ na www.vespojeni-
os.cz. Osloví co nejvíce lidí s ote-
vřeným srdcem a ti si pak vybe-
rou, koupí a do dětského domo-
va doručí zvolený dárek. Cílem 
projektu je propojit přání kon-
krétních dětí s dárci, kteří chtějí 
dle svých možností udělat radost 
v čase Vánoc,“ říká předsedkyně 
spolku Jana Buriánková.

Po loňské zkušenosti se pro 
účast v projektu rozhodli také 
v Dětském domově v Boskovi-
cích. „V našem dětském domově 
je v současnosti 39 dětí od 3 do 18 

Lidé se mohou stát Ježíškem pro 
děti z dětského domova

let. Vánoce jsou pro ně velmi cit-
livým obdobím, většina z nich je 
nemůže strávit se svými blízkými, 
řada dětí o to ani nestojí. Náš do-
mov se snaží, aby se svátky v do-
mově co nejvíce blížily Vánocům 
v rodině,“ popisuje zástupkyně 
ředitelky boskovického dětského 
domova Radka Mikulová.

Děti společně s tetami či strý-
ci zdobí své byty, pečou vánoč-
ní cukroví a na Štědrý den vaří 
zelnou polévku, připravují rybu, 
zdobí stromeček. „Větší děti jsou 
do toho všeho zapojeny, men-
ší děti pravidelně chodí do lesa 
krmit zvířátka a pak se všichni 
těší na Ježíška. A i díky projektu 
Staňte se Ježíškem dětem z dět-
ských domovů, se plní jejich přá-
ní. Samozřejmě dostávají dárky 
i od domova. Jedná se ale ve větší 
míře o dárky praktické. Jsme rádi, 
že tento projekt má i letos pokra-
čování a děti najdou pod stromeč-
kem to, co si samy přejí,“ dodává 
Mikulová.

V současnosti je v nabídce 
1 199 obrázků z 50 dětských do-
movů. „Přání, která děti malují, 
jsou často překvapivě praktická. 
Zejména u dospívajících, kteří si 
velmi dobře uvědomují, že budou 
muset brzy z dětského domova 
odejít a postarat se o sebe sami. 
V oblibě je také drobná elektroni-
ka, kosmetika a knížky,

„V loňském roce přišel od pat-
náctileté dívenky jiný obrázek 
než ostatní. Byl na něm vánoční 
stromeček, pomníček a její rodiče 
s bratrem otočení zády. Dodnes 
je to pro mě velmi silné vánoční 
poselství o tom, že rodina a její 
pospolitost je nenahraditelná,“ 
vzpomíná na loňské zážitky Jana 
Buriánková.

Ukázky z přání dě  .  Foto VESPOJENÍUkázky z přání dě  .  Foto VESPOJENÍ

Mar  na v blanenském zámku
přivítá Ensemble Fiorello 

Blansko - V pátek 14. listopadu, v předvečer Vítání svatého Marti-
na, vystoupí v blanenském zámku Ensemble Fiorello (italsky kvítek či 
květina). Je to čistě dámský komorní soubor, který se zabývá interpre-
tací staré hudby hrané na dobové nástroje či jejich kopie. Soubor vznikl 
v roce 2011 ze společného nadšení mladých profesionálních interpretek 
– absolventek Akademie múzických umění v Praze, Janáčkovy akade-
mie múzických umění v Brně a Týnské školy – Collegium Marianum 
(Univerzita Karlova), které spojil zájem o kulturu a umění doby 17. a 18. 
století. Základní obsazení souboru tvoří Lucie Rozsnyó – soprán, Micha-
la Roubalová – zobcová fl étna, Magdalena Malá – housle, Jana Vavřín-
ková – viola a barokní tanec, Helena Matyášová – violoncello a Markéta 
Čechová – cembalo. Do programu, který začíná v 19 hodin, jsou za-
řazeny skladby Georga Philippa Telemanna, Attilia Ariostiho a Georga 
Friedricha Händela. Koncert se koná v Hudebním salonu blanenského 
zámku. (ama)

R

Willie (Kris  an Pekár) a Carl (Robert Jícha). V pozadí duch Sam (Dušan 
Vitázek).  Foto archiv MdB
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Městská správa sociálních služeb 
Boskovice, příspěvková organizace

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Sociální pracovník/ice
Úvazek: plný, jednosměnný.
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské v sociální oblasti dle § 110 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v platném znění.
Další požadavky: orientace v legislativě (znalost zákona 
o sociálních službách, zákon o sociálním zabezpečení, hmotné 
nouzi apod.), orientace v oblasti standardů kvality sociálních 
služeb a jejich uvádění do praxe, psychická stabilita, schopnost 
týmové práce, samostatnost v rozhodování, ochota se vzdělá-
vat, dobrá znalost práce na PC, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, praxe v oblasti sociálních služeb vítána. 

Termín odevzdání přihlášek: do 18. listopadu 2014.
Termín pohovoru: bude upřesněn zasláním pozvánek.
Termín nástupu: leden - únor 2015.
Náležitosti písemné přihlášky: strukturovaný 
profesní životopis včetně osobních i kontaktních údajů s pře-
hledem praxe, motivační dopis, kopie dokladů o nejvyšším do-
saženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.
Přihlášky s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – sociální pra-
covník“ doručte na adresu: Městská správa sociálních slu-
žeb, Přikrylová Milena, Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice nebo 
na e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz.
Uchazeči vybraní pro  účast ve výběrovém řízení budou písemně informováni 
po uzávěrce přihlášek do výběrového řízení. Vyhlašovatel výběrového řízení si 
vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, popř. zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu. 

Kontaktní osoba: 
Přikrylová Milena, tel. 511 183 207, 731 660 812

Městská správa sociálních služeb 
Boskovice, příspěvková organizace

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník v sociálních 
službách pro přímou 

obslužnou péči
Provoz/úvazek: nepřetržitý /plný.
Vzdělání: minimálně ukončené základní vzdělání, výho-
dou absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách nebo 
střední zdravotní školy.
Požadavky: trestní bezúhonnost, kladný vztah k seniorům, 
praxe v sociálních službách výhodou, v evidenci ÚP minimálně 
5 měsíců. 

Termín odevzdání přihlášek: do 20. listopadu 2014.
Termín pohovoru: bude upřesněn zasláním pozvánek.
Termín nástupu: leden - únor 2015.
Obsah přihlášky: strukturovaný profesní životopis včet-
ně osobních i kontaktních údajů s přehledem praxe, motivační 
dopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a ab-
solvovaného kurzu, souhlas se zpracováním osobních údajů.
Přihlášky s označením „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – Pracovník 
v sociálních službách“ doručte na adresu: Městská správa 
sociálních služeb, Přikrylová Milena, Havlíčkova 19, 680 01 Bo-
skovice nebo na e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. 

Kontaktní osoba: 
Přikrylová Milena, tel. 511 183 207, 731 660 812

Beseda s novinářem
Ve čtvrtek 6. listopadu navštívil třídu 1.C novinář Michal Záboj, ab-

solvent boskovického gymnázia. Jeho návštěvu nám domluvila třídní 
profesorka Ivet Juřeková, neboť navázala spolupráci se Zrcadlem Bla-
nenska a Boskovicka a nabídla nám možnost do těchto novin publi-
kovat. Bylo na nás, jak se rozhodneme. Všichni jsme se jednohlasně 
shodli, že bychom rádi do novin přispívali. 

Když přišel Michal do naší třídy, bylo zde nejprve cítit z naší strany 
trochu napětí. Ale atmosféra se po několika minutách jeho vyprávění 
uvolnila. Řekl nám, co by bylo hlavní náplní našeho publikování a do-
mluvili jsme se na prvních tématech a článcích. Potom nám pověděl 
něco o své práci. Dozvěděli jsme se také, proč si vybral toto povolá-
ní. Jako novinář začal pracovat v boskovických novinách Boskovicko 
(tehdy se ještě jmenovaly Regionální noviny) a dále působil v Rovnosti 
a v Českém rozhlase Brno. V současnosti pracuje v Zrcadle Blanenska 
a Boskovicka a jako externista v Českém rozhlase Brno. 

Na závěr besedy zbyl čas také pro naše dotazy. Toho jsme využi-
li a začali pokládat zvídavé otázky, na které jsme dostávali zajímavé 
odpovědi. Řekl nám, jak se vyvíjí mluvený jazyk nebo podle jakých 
kritérií jsou vybírány články do novin, a mnoho dalších informací. 

Myslím si, že za celou třídu můžeme říci, že se nám beseda velmi 
líbila a už se moc těšíme na další spolupráci! 

 Eliška Kánská, Eliška Kolářová, 1.C

Z  

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 
www.zrcadlo.net

Aneta Daňková

Blansko - Obě ženy jsou ma-
minkami devítiměsíčních chlapeč-
ků a bydlí v Blansku. Především 
ale obě nosí svoje dítě v šátku a na 
těle. Pro takové maminky se vži-
lo mezi lidmi označení „nosnice“. 
Jednadvacetiletá Aneta Sekanino-
vá váže syna Daniela teprve chví-
li. Zato devětadvacetiletá Kateřina 
Kolářová v šátku nosí již druhého 
chlapce, Lubomíra.

Kdy vás napadlo, že budete 
dítě nosit převážně v šátku a ne 
v kočárku?

Aneta: Já jsem se rozhodla 
nosit Danečka když mu bylo asi 
devět týdnů. Viděla jsem po měs-
tě chodit maminky a přišlo mi to 
stejně normální jako kočárek. Na-
víc šátky jsou opravdu nádherné. 
To je jako když vidíš nějaké boty 
a chceš si je koupit.

Kateřina: Já jsem se rozhodla 
dlouho před tím, než jsem věděla, 
že budu mít dítě. Kamarádka mi 
nechala na sebe svoje miminko 
navázat. Byl to krásný pocit, tak-
že jsme si řekla, že tohle se svými 
dětmi budu dělat taky.

V čem je podle vás používání 
šátku lepší, než využívání ko-
čárku?

Aneta: S šátkem se všude do-
stanu. Dítě je spokojené, nebrečí. 
Nezavrhuji kočárek, ale na šátku 
je nejlepší to, že dítě cítí teplo 
mámy a má pocit bezpečí.

Kateřina: S tím souhlasím. 
Navíc má matka přehled o dítěti. 
Doma je to opravdu skvělý po-
mocník, dítě mám pod kontrolou 
a mám volné ruce. Mohu se tak 
věnovat i staršímu synovi.

Jsou nějaké zásady při nošení 
dětí v šátku?

Aneta: Dítě se musí nosit zdra-
vě. Důležité je správné podsaze-

V šátku se dítě cí   v bezpečí, 
říkají dvě blanenské maminky

ní, nožičky jsou roztažené, látka 
je od kolínků ke kolínkům. Na-
příklad klokanka má vyztužená 
záda, což je špatné. Záda se ne-
mohou pořádně zakulatit.

Kateřina: Od narození má mi-
minko páteř do tvaru písmene 
C. Každý si myslí, že nošením v 
šátku děti hrbíme a kazíme jim 
páteř. Přitom je pro ně poloha v 
šátku přirozenější, než děti po-
kládat na rovnou podložku. Klo-
kanky například podepírají dítě 
jen v rozkroku, což nepodporuje 
správnou polohu. Všechna váha 
leží na páteři a to je špatné. Kdež-
to v šátku jsou nožky podepřené 
až po kolena.

Kde se tedy maminky naučí 
šátek správně vázat?

Aneta: V Blansku například 
v Mateřském centru PALEČEK.

Kateřina: Na Youtube jsou 
o tom dobrá videa.

Kde kupujete šátky a jaká je 
jejich přibližná cena?

Aneta: Většinou je kupuji přes 
internet. Šátky mám čtyři. Ale 
lepší je koupit si šátek od někoho, 
kdo ho již používal. S šátkem se 
tak lépe pracuje, protože je měk-
čí.

Kateřina: Cena je různorodá, 
od 1 400 korun až po tisíce. Nový 
šátek se dá koupit zhruba za 3 000 
korun. Měla jsem jich asi 12, teď 
osm. Málokdo si totiž uvědomí, 
že se šátky nosí i jako módní do-
plněk.

Setkaly jste se ve vašem okolí 
s nějakými negativními ohlasy?

Kateřina: Já osobně ne. Ale na 
diskuzích po internetu kolují růz-
né negativní komentáře. Musím 
spíše říci, že lidé, kteří mě znají, 
povídají, že až se jim dítě narodí, 
tak jej budou v šátku také nosit.

Aneta: Já měla menší problém 

s maminkou, tedy Danečkovou 
babičkou, která ho chtěla pořád 
dávat do kočárku. Na ulici se mi 
párkrát přihodilo, že někdo utrou-
sil nepěknou poznámku. Já se ale 
většinou jen pousměji a myslím 
si svoje.

Mohly byste na závěr říci, 
jaké jsou zásadní výhody a ne-
výhody nošení dítěte v šátku?

Aneta: Výhodou je to, že dítě 
máš neustále u sebe. Máš volné 
ruce a dostaneš se opravdu kam-
koli. Nevýhodou je to, že když 
potřebuji, aby mi malého někdo 
pohlídat, musím vytáhnout kočá-
rek.

Kateřina: Skvělá věc je, že se 
s dítětem můžeš mazlit, cítíš jeho 
teplo a to, jak je spokojené. Navíc 
vidí rozhodně více věcí. Nevýho-
dou je občas to, že si dítě na mat-
ku moc přivykne a poté nechce jít 
do náruče k někomu jinému.

Marta Antonínová

Blansko - Festival fi lmů, setká-
ní a dobrodružství RAJBAS 2014, 
který na podzim tradičně do Blan-
ska láká milovníky nezávislého ces-
tování, outdoorových aktivit a fi lmů 
o nich, se letos bude konat od 21. 
do 23. listopadu. Bohatý program 
začíná v blanenském kině výstavou 
fotografi í Zdeňka Špíška nazvanou 
Cesty z cesty a od 16 hodin projekcí 
fi lmů ze soutěže Okem dobrodruha. 
V 17 hodin se přidává bohatý pro-
gram v Dělnickém domě. 

Ti, kteří festival už znají, vědí, že 
se na něm setkají s mnoha zajíma-
vými lidmi. Dramaturgie letošního 
ročníku zůstává u osvědčeného 
schématu. V programu probíhajícím 
v sálech blanenského kina a Dělnic-
kého domu se postupně podělí o svá 
velká i malá dobrodružství více než 
dvacet pět hostů - osobnosti z řad 
cestovatelů, outdoorových sportov-
ců - horolezci, jeskyňáři, skialpinis-
té, potápěči, vodáci, polárníci, nebu-
dou chybět fi lmoví dokumentaristé 
a publicisté. Záměrem je vedle out-
doorových a cestovatelských celeb-
rit představit i méně známé či neprá-
vem opomíjené a přesto inspirující 
aktivity. Velkou pozornost na sebe 
jistě upoutá Lucie Výborná, která 
patří mezi nejpopulárnější televizní 
a rozhlasové moderátory. Méně zná-
mo je, že jí nejsou cizí slova adre-
nalin, výzva nebo dobrodružství. 
Tentokrát nebude moderovat, ale 
vyprávět jak celých pět týdnů strá-
vila na cestě, pod horou a částečně 
i ve stěně K2. Byla členkou úspěšné 
horolezecké expedice při níž se Ra-
dek Jaroš stal prvním Čechem, kte-
rý získal korunu Himálaje, a stal se 
patnáctým člověkem na světě, který 
vylezl všech čtrnáct osmitisícovek 
bez použití přídavného kyslíku. 
Mimořádných prezentací proběhne 
pochopitelně mnohem víc, vždyť 
mezi hosty jsou taková jména jako 
například etnolog Mnislav Atapana 

Zelený, polárník Mirek Jakeš, tri-
atlonista Petr Vabroušek, potápěč 
Jindřich Böhm, cyklotremp Honza 
Vlasák a další osobnosti, které jsou 
velkým vzorem a inspirací. 

Na Rajbasu nechybí ani soutěže. 
Zajímavou cestu lze prožít snad kde-
koli, tak proč ne směrem na festival. 
To je slogan soutěže NaFest, která 
vychází z úvahy, že pro účastníka 
Rajbasu nemusí akce nutně začít 
až při vstupu do festivalových pro-
stor. Šanci v ní mají jak outdooroví 
sportovci, tak recesisté - do Blanska 
se dá přece dobrodružně doputovat 
mnoha způsoby. Svou cestu nafi l-
mují nebo nafotí a nebojí se ji pak 
prezentovat před publikem. 

Ani letos nebude chybět fi lmová 
soutěž. Svá dílka budou prezentovat 
neprofesionální tvůrci, kteří objek-
tivem kamer objevují svět a krásy 
dalekých cest a přírody. Nejsou ur-
čeny žádné kategorie, jediné ome-
zení představuje délka fi lmu do 15 
minut. Letos je do soutěže Okem 
dobrodruha zařazeno dvanáct doku-
mentů českých i slovenských auto-
rů. Nejlepší snímky čeká projekce 
na hlavní festivalové scéně a udě-
lení cen odbornou porotou. Stále 
atraktivnější je páteční projekce 
s následným veřejným hodnocením 
porotců (ve stylu talentové soutěže 
superstar) a udělením Ceny srdca-
ři.cz. Role porotců se ujali zkušení 
profesionální dokumentaristé Mirek 
Náplava a Petr Kašpar. Diváci však 
nebudou ochuzeni ani o projekce 
nesoutěžních fi lmů. Režisér Franti-
šek Mach uvede svůj snímek Erikit 
o neobyčejné cestě do nejopuštěněj-
ších míst Sibiře, tvůrce televizního 
cyklu Na cestě a motorkář Jaroslav 
Jindra představí Enfi eldy na střeše 
světa a nebude chybět fi lmová pre-
miéra. Radek Popelka v ní představí 
nový dokument z cyklu Živá paměť 
nazvaný Stopy Milana Daňka. 

Po maratonu přednášek a pro-
jekcí je vhodný čas na relaxaci při 
muzice. Páteční koncert přesvědčí, 

že i místní kapely hrají světově a 
mají blízko k přírodě. Kapela Ho-
vaduo o sobě tvrdí, že vznikla v za-
páchající smrduté bažince nedaleko 
pastviny skotu. Na jejich vystoupení 
naváže sympatické dívčí trio Veka. 
V sobotu bude pojetí hudby aktiv-
nější. K tanci zahraje Dabjů, což je 
blanenská partička muzikantů hrají-
cích ve skupině Sanitka. 

Program venku od pátečního 
večera často až do sobotního rána 
nabízí oblíbená šifrovačka Megbo-
londul. V sobotu dopoledne prověří 
fyzickou trať běhu vedoucí prudce 
do kopce k hospůdce na Hořicích. 
A aby to nebylo jednoduché, tak 
se Grena běh běží se zátěží soudku 
limonády na zádech. Vlhko, voda, 
bláto, lezení, plazení, krápníky 
a pravá jeskynní tma… i to čeká na 
účastníky Rajbas Pragulky.

Něco se přiučit a odkoukat. 
Tentokrát to budou věci pro pobyt 
v přírodě nezbytně potřebné. In-
struktorka vysokohorské turistiky 
a mezinárodní horská průvodkyně 
IML Marie Klementová tvrdí, že 
umění orientace je nutnou podmín-
kou k tomu, abychom mohli podni-
kat jakékoli cesty a túry samostatně. 
Základem správné orientace je práce 
s papírovou mapou, kterou nenahra-
dí ani nejmodernější navigace GPS. 
Lektorkou dalšího workshopu je lé-
kařka Jana Štrajtová. Jejím velkým 
koníčkem je v létě skálo a horoleze-
ní a v zimě skialp. Pracuje v Úrazo-
vé nemocnici na ARO a zabývá se 
i akupunkturou. První pomoc před-
náší pro zdravotníky i pro laiky, pře-
devším pro účastníky horoškol.

Podrobnosti o programu nalezne-
te na stránkám www.rajbas.eu.

Blansko už pošestnácté ožije Rajbasem

Maminky Aneta (vlevo) a Kateřina s dětmi.  Foto archivMaminky Aneta (vlevo) a Kateřina s dětmi.  Foto archiv
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Kontakt na 
inzerci:

774 408 399
oldrich@zrcadlo.net

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

Laminátová plovoucí podlaha
tl. 6 mm, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,23 m2

m2

89,-
Dřevěná parketová podlaha
tl. 11 mm, třívrstvá, lakovaná, rozměr lamel: 1100 x 180 mm, dekor: buk,  
bal. 1,58 m2

m2

445,-

m2

498,-

Nejširší výběr podlah za nejlepší ceny!  
Více než 200 dekorů okamžitě skladem!

m2

990,-
Dřevěná parketová podlaha
tl. 12 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 mm, dekor: dub Rustic, vícenásobně 
broušený povrch, 15 let záruka, bal. 3,56 m2

Vinylová podlaha
tl. 4 mm, rozměr lamel: 150 x 1220 mm, dekor: Pinie Country, bal. 1,83 m2

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

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

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Hledáme pronájem 
zařízeného  bytu 2+1 nebo 

2+kk v Blansku.

K nastěhování od října. 
Tel.: 724 794 917.

Zajímám se o nemovitost na 
Blanensku. Koupím RD do 
4 mil. Popřípadě zajímavý 

byt 2+1, v případě zajímavé 
polohy a ceny i byt 3+1. 
Kontaktujte mne na tel.: 

+420 606 170 085.
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Střední škola André Citroëna Boskovice 
– škola kreativních technologií

Ë ,
Vám pro školní rok 2014/2015 nabízí

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

   DNY

Informace:

  
      
    

 

    
    

     
  

   

    
  
  

 

  
   

      
  

    
 

      
    

     
       

  
-  

Obory zakončené maturitní zkouškou:
Informační technologie 

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

Autotronik 
  - diagnostika motorových vozidel 

Mechanik strojů a zařízení 
  - mechanik seřizovač CNC strojů

Obory zakončené závěrečnou zkouškou: 
Mechanik opravář motorových  
vozidel

  - automechanik
Opravář zemědělských strojů  

  - mechanik zemědělských a silničních strojů
Obráběč kovů  

  - operátor CNC strojů
Autoelektrikář 

  - mechanik elektrických a elektronických
  systémů motorových vozidel

Elektromechanik pro zařízení a  
přístroje 

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

Denní nástavbové studium:
Podnikání 

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

Vám pro školní rok 2015/2016 nabízí

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

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Střední průmyslová škola Jedovnice nabízí

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

 

Dny otevřených dveří 
 

se konají 18. prosince 2014 a 19. února 2015 
v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

 

   
 

Ředitel školy: Mgr. Antonín Petrů                         Telefon: 516452044 
E-mail:zvs.boskovice@bk.orgman.cz          http: www.zspboskovice.cz 

 
Pro školní rok 2015/16 nabízíme studijní obory ukončené závěrečnou zkouškou: 

 
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 

Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 
práce v domácnosti a pomocné zahradnické práce. 

 
Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 

Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 
vedení domácnosti a zahradnické práce. 

Přijímací řízení  proběhne v budově školy ve čtvrtek 23. dubna  2015 v době od 8,00 do 10,00 
hod., Praktická  škola jednoletá, a od 10,00 do 12,00 hod., Praktická škola dvouletá.   
Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru,  přijímací zkouška se nekoná. 

Součástí školy je internát s celodenním stravováním. 

Boskovice - Střední škola André 
Citroëna bude pro příš   školní rok 
nabízet tři maturitní obory, pět 
tříletých oborů zakončených zá-
věrečnou zkouškou a jeden obor 
nástavbového studia. Mimo to 
neustále modernizuje své prosto-
ry i vybavení. Více uvedl její ředi-
tel Karel Ošlejšek.

Připravili jste nějaké novinky, 
co se týče nabízených oborů?

U oboru Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje jsme nabídku 
rozšířili i pro děvčata. Tříletých 
oborů zakončených závěrečnou 
zkouškou je v regionu málo, a prá-
vě dívky mají velmi omezený vý-
běr. Na základě průzkumu trhu 
práce budeme nabízet nový škol-
ní vzdělávací program Operátor/
ka pro elektrotechnickou výrobu. 
V regionu je větší množství pod-
niků, které tyto profese potřebují. 
Vybaveni jsme na to perfektně, 
protože ve výuce elektrotechnic-
kých oborů máme mnohaletou 
tradici.

Co se týče nástavbového oboru 
Podnikání, tam jsme také změnili 
školní vzdělávací programy. Od le-
tošního školního roku jsme spus-
 li školní vzdělávací program Ma-

nagement prodeje motorových 
vozidel. Je to v tuzemsku ojedinělý 
počin, který vznikl na základě po-
žadavků výrobců a prodejců auto-
mobilů. Existuje to  ž velmi málo 
lidí, kteří jsou v tomto oboru vzdě-
laní. Už v prvním roce byl o tento 
obor velmi velký zájem a předpo-
kládáme, že se bude ještě zvyšo-
vat. Nově také zavádíme v rámci 
oboru Podnikání další školní vzdě-
lávací program – Management 
obchodu, řemesel a služeb.

O jaký obor je největší zájem? 
Solidní zájem zaznamenáváme 

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

Nabízíte žáků nějaké nadstan-
dardní výhody?

Zajímavou novinku jsme zavedli 
u oboru Informační technologie. 
Vzhledem k tomu, že ne všichni 
mají možnost být dobře vybave-
ni, tak jsme všechny žáky prvních 
ročníků vybavili notebooky, které 
mají k dispozici i pro domácí pří-
pravu. Navázali jsme také spo-
lupráci s fi rmou PD Refractories 
z Velkých Opatovic. Vybraní žáci 

prvních ročníků strojírenských 
oborů dostávají bez závazku ka-
pesné ve výši pě   set korun mě-
síčně. Od druhého ročníku budou 
moci získat s  pendia, která budou 
podmíněna dohodou s podnikem. 
Zájem na trhu práce o absolventy 
technických oborů roste a stále 
více fi rem bude ochotno žáky při 
studiu podporovat. 

Jak bude vypadat přijímací ří-
zení?

Naše škola se zapojí do pilotní-
ho ověřování jednotné přijímací 
zkoušky. V tomto roce žáky bu-
deme přijímat na základě kritérií 
podobných jako v minulých le-
tech, kdy u maturitních oborů do 
průměru dvě celé byli přija   bez 
přijímacích zkoušek, žáci s horším 
průměrem dělali test obecných 
studijních předpokladů. V tomto 

roce budou absolvovat i jednot-
nou přijímací zkoušku, ale v této 
fázi to nebude součás   přijíma-
cích kritérií.

V letošním roce jste také za-
končili modernizaci boskovických 
prostor školy...

Modernizace začala v roce 
2011, týkala se hlavního areálu 
včetně, bazénu, tělocvičny, stravo-
vání. V minulém a letošním roce 
jsme realizovali další dvě etapy. 
V průběhu let 2011 až 2014 kro-
mě těchto velkých akcí proběhla 
také rekonstrukce sociálního záze-
mí. Vybudovali jsme i nové učebny 
nebo recepci.

V této chvíli chystáme projekto-
vou přípravu na pracoviště ve Ska-
lici nad Svitavou, které je poslední, 
které neprošlo modernizací. Měla 
by to být závěrečná čtvrtá etapa 
rekonstrukce, která představuje 
inves  ci přibližně dvacet milionů 
korun. Připravujeme veškerou po-
třebnou dokumentaci a předpo-
kládám, že v letech 2015 a 2016 
by mohla být tato modernizace 
provedena.

Druhý velký připravovaný pro-
jekt se týká strojírenských oborů. 
Škola je na velmi dobré úrovni vy-
bavena CNC stroji, ale některé kla-
sické stroje jako soustruhy a frézky 
už jsou starší. Takže máme připra-
ven projekt na zhruba pětadvacet 
milionů korun na obměnu toho 
vybavení.  Radim Hruška

Střední pedagogická 
škola, Boskovice,

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

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

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

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

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

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

�
�
�

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

 

 

Blansko - Již druhý ročník ofi -
ciálního a slavnostního přijetí stu-
dentů 1. ročníků do studia (imatri-
kulace) se v pátek 17. října konal 
na Obchodní akademii a Střední 
zdravotnické škole v Blansku.

Od prvních chvil nového škol-
ního roku byly mnohé přestávky i 
volné chvíle studentů 1. a 4. roční-
ků vyplněny myšlenkami i přípra-
vami na tuto akci. Plány a návrhy 
se předkládaly, diskutovaly, ově-
řovaly, revidovaly, vylepšovaly, 
„šperkovaly“, měnily i shazovaly 
ze stolu, nahrazovaly zkušenostmi 
i léty osvědčenými praktikami i 
novými originálními nápady. Kolik 
lidí, tolik názorů, a co se jedno-
mu líbí, druhý zavrhuje. Nicméně 
důležitý je závěrečný konsensus, 
který přinesl 90 minut kvalitního 
kulturního programu.  

Imatrikulaci v 11.30 hodin 

IMATRIKULACE aneb  Důstojné i „ďábelské“ 
přijetí studentů prvních ročníků

Masarykova střední škola 
Letovice je odbornou školou, kte-
rá je zaměřena na kvalitní zvlád-
nutí profesních dovedností svých 
žáků v uměleckých a technických 
oborech. O podmínkách a průběhu 
vzdělávání v této škole jsme hovoři-
li se zástupkyní ředitelky pro teore-
tickou výuku Helenou Marešovou.

Jak se vám daří, při přípravě 
žáků na jejich profesi, držet krok 
se zaváděním nových technologií 
a postupů, které se v technických 
oborech rozvíjí velmi dynamic-
ky?

Kromě předávání nejnovějších 
odborných poznatků v teoretické 
i praktické výuce škola dbá na co 
nejužší sepětí  s odborníky z praxe 
a s fi remním prostředím. V rámci 
projektu Zvyšování kvality ve vzdě-
lávání v JMK – programu OPVK 
s názvem „Praxe do škol“ jsme sou-
částí partnerské sítě škol, odborných 
institucí a podnikatelské sféry Jiho-
moravského kraje. Díky tomu se 
studenti účastní řízených exkurzí do 
fi rem, veletrhů odborného zaměření, 
workshopů podnikatelského sektoru 
a besed s odborníky.

Vaší škole se podařilo získat 
v rámci projektu EU peníze střed-
ním školám téměř 2 000 000 Kč. 
Jak byly tyto fi nanční prostředky 
využity?

Z uvedených prostředků jsme 
fi nancovali komplexní rekonstrukci 
školní IT sítě. Pořídili jsme nové 
vybavení učeben IT technikou. 
V každé učebně teoretické i praktic-
ké výuky je nyní nainstalován počí-
tač s napojením na internet a mož-
ností projekce přes dataprojektor. 

Tyto technologie umožnily nejen 
zkvalitnění výuky, ale také zavede-
ní elektronické třídní knihy a elek-
tronický zápis klasifi kace. Rodiče 
našich žáků mohou sledovat on-line 
jak si prospěchově vede jejich syn 
– dcera, zda se řádně účastní výuky 
a jsou ve škole přítomni a jaké téma 
právě v hodinách probírají. Studenti 

mají k dispozici na chodbách nové 
informační kiosky s připojením na 
internet a také mohou na LCD obra-
zovkách sledovat aktuální novinky 
o dění ve škole. Kromě vybave-
ní novou technikou bylo v rámci 
projektu učiteli školy vytvořeno 
před 1000 digitálních informačních 
materiálů, které jsou využívány při 
výuce.

Jak probíhá vzdělávání žáků, 
uplatňuje škola ve výuce nějaká 
specifi ka?

Školu netvoří jen materiální 
vybavení, i když je u nás na vyso-
ké úrovni. Klíčem k její kvalitě jsou 
lidé v ní a vzájemné vztahy mezi 
nimi. Žák je zde pro učitele přede-
vším individualita, osobnost, která 
dospívá a vyzrává a která má zcela 
specifi cké a sobě vlastní přednosti i 
nedostatky. Učitel by měl rozpoznat 
kvality žáka a pomáhat mu, aby byl 
úspěšný. Tomu jsou přizpůsobeny i 
výukové metody. Student snadněji 
vstřebává nové učivo v pozitivním 
prostředí, kde má pocit bezpečí a 
kde ví, že jej učitel přijímá a že je 

připraven mu pomoci. Je kladen 
důraz na pestrost výukových metod, 
žákům je nová informace nabízena 
z více zdrojů, čímž se lépe zapama-
tuje, protože se v mozku uloží na 
různých místech. Cílem vzdělávání 
v naší škole není kvantita informa-
cí, ale jednak kvalita potřebných 
vědomostí, které student hloubkově 
pochopí a je schopen na ně navazo-
vat nově přicházející poznatky pod-
le požadavků praxe a jednak rozvoj 
jeho osobnostních a prosociálních 
kvalit, které jsou dnes zaměstnava-
teli preferovány a které studentům 
navíc pomohou i ke spokojenosti 
v osobním životě. Každý žák má 
samozřejmě možnost se dále rozví-
jet, podle svého zájmu a orientace, 
v předmětu, který je důležitý pro 
jeho navazující studium. Snažíme 
se naplňovat moudrý výrok fi lozofa 
Sokrata: “ Žák není nádoba, kterou 
je třeba naplnit, ale pochodeň, která 
se má zapálit“. 

Pořádá vaše škola pro žáky 
nějaké výjezdy do zahraničí?

V rámci projektů Comenius již 

několik let realizujeme výměnné 
pobyty našich žáků se středními 
školami v zahraničí. Partnery nám 
byly v posledních letech napří-
klad školy v Německu, Polsku, 
Portugalsku nebo Turecku a letos 
končí projekt s technickou školou 
v Rumunsku. Naši žáci se zúčastni-
li 14 denního pobytu v Rumunsku, 
kde kromě společné práce na pro-
jektu měli možnost poznat kulturu 
a zvyky tohoto národa a každodenní 
život tamějších lidí. Díky ubytování 
v rodinách načerpali spoustu zajíma-
vých poznatků, které se z televize či 
turistických průvodců nedozví.

Co nového připravujete pro své 
žáky?

V jednání je v současnos-
ti přeshraniční spolupráce školy 
v rámci projektu Erazmus+ s odbor-
nou školou obdobného typu ze Slo-
venska. Předmětem spolupráce bude 
jednak výměna zkušeností našich 
žáků a žáků partnerské školy v obo-
rech stavebnictví a zedník a jednak 
společná realizace aktivit v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie.

Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, 
ale pochodeň, která se má zapálit

VOŠ ekonomická 
a zdravotnická a SŠ, 

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

Boskovice, Hybešova 53 je škola s dlouholetou tradicí. Její počátky sahají až do 
roku 1887. V současné době zde studuje přes 1 000 žáků a studentů. Absolventi 
mohou získat střední a vyšší odborné vzdělání, pro dospělé jsou určeny kurzy celo-
životního vzdělávání. Střední škola nabízí čtyři studijní obory s maturitou a dva 
učební obory. 

Čtyřletý maturitní obor Informační technologie připravuje žáky pro získání teo-
retických a především praktických kompetencí a dovedností v odvětvích informač-
ních a komunikačních technologií. Absolvent je připravený pokračovat dál ve studiu 
na VŠ. Během studia získá několik mezinárodních certifi kátů, které dokládají jeho 
profesionální znalosti správy a údržby PC a serverů, správy síťových technologií. 
Škola je součástí mezinárodního vzdělávacího programu Cisco Academy. Ke studij-
ním materiálům Cisco Academy mají přístup pouze prestižní IT školy.

Čtyřletý maturitní obor Informatika v ekonomice připravuje odborníky pro 
oblast užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích. Prohlubuje kla-
sický obor Obchodní Akademie s aktivním využitím PC a prací spojených s komu-
nikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti 
z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, vývoje vlastních aplikací, počítačových 
sítí a technických prostředků pro přenos dat. V ekonomických předmětech se studi-
um zaměřuje na dovednosti a vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, základů podni-
kání, řízení podniku, účetnictví a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky.

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

Čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a turismus je zaměřený především na pro-
blematiku managementu hotelů a cestovního ruchu. V průběhu studia mají žáci 
možnost absolvovat kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanský kurz, baristic-
ký kurz (příprava kávy), sommelierský kurz a kurz studené kuchyně. Po absolvo-
vání kurzů získávají absolventi certifi káty platné ve většině zemí Evropské unie. 
Absolventi jsou vybaveni znalostí dvou cizích jazyků, gastronomie, hotelnictví a 
cestovního ruchu. Uplatnění najdou v široké oblasti hotelového průmyslu a služeb 
souvisejících s cestovním ruchem.

Čtyřletý maturitní obor Veterinární prevence připravuje žáky na činnost veteri-
nárních asistentů v oblasti veterinární péče v chovu zvířat a při kontrole dodržování 
hygienických podmínek ve výrobě a zpracování živočišných produktů. Součás-
tí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B. Absolventi se mohou uplat-
nit jako asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci 
v ZOO, laboranti, technici v potravinářském průmyslu apod. Studium je možné 
rozšířit o volitelné předměty kynologie, chov koní, chov exotických zvířat, včelař-
ství 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 zacházení s nimi na myslivecké střelnici). Po úspěšném absolvování před-
mětu myslivost a úspěšném složení maturitní zkoušky si absolventi mohou zažádat 
o vydání loveckého lístku a po splnění dalších podmínek mohou vykovávat i funkci 
mysliveckého hospodáře. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník je zaměřený na technologii přípravy pokr-
mů a kvalifi kovanou obsluhu v provozech veřejného stravování i na vykonávání 
obchodně podnikatelských aktivit v gastronomickém průmyslu. Žáci jsou vzdělává-
ni v oblasti technologie přípravy pokrmů, stolničení, výživy, ale i v oblasti komuni-
kace ve službách, profesní etiky, rozvoje organizačních schopností. Odborný výcvik 
žáků probíhá v 1. a 2. ročníku ve škole - v učebně přípravy pokrmů a stolničení. Ve 
3. ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích našich partnerů ve 
všech typech provozů veřejného stravování, převážně pak v uznávaných restaura-
cích v kraji. Žáci v rámci praxe pomáhají při přípravě pokrmů a při obsluze na růz-
ných společensko-gastronomických akcích nejen v našem městě. Žáci mají možnost 
zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny tzv. carvingu, barmanského kurzu, 
kurzu studené kuchyně, sommelierského kurzu a kurzu baristy. Absolventi získávají 
úplné střední vzdělání s výučním listem a na naší škole mohou dále pokračovat ve 
studiu ve vzdělávacím oboru podnikání, který mohou zakončit maturitní zkouškou. 
Obor Kuchař – číšník patří jednoznačně mezi velice populární z důvodu nedostatku 
odborného kvalifi kovaného personálu v gastronomických provozech.

Škola nabízí pro dívky i chlapce praxí velmi žádaný tříletý obor Zahradník. Žáci 
si postupně osvojí zhotovování fl oristických a vazačských výrobků (aranžování), 
realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu včetně zakládání a udržování 
trávníků a práci se zahradní mechanizací, dovednosti v oblasti poznávání, množení, 
vysazování, ošetřování, hnojení, ochranu a sklizeň rostlin a plodů a jejich využití, 
pěstování a využívání léčivých, kořeninových a vonných bylin a ekologické pěsto-
vání rostlin (specialita naší školy).

Absolventi mohou pracovat ve všech zahradnických fi rmách, v okrasných a ovoc-
ných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se 
v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických 
centrech. Zaměstnání mohou též najít v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v pří-
buzném zemědělském oboru i agroturistice. 

Škola poskytuje žákům možnosti získání mezinárodních kontaktů prostřednic-
tvím řady projektů. Díky programu EdTRANS transition from school to work 
žáci třetích ročníků oborů Obchodní akademie a Hotelnictví a turismus úzce spo-
lupracují se studenty s vídeňské obchodní akademie BHAK&BHAS WIEN 10. 
Obor veterinární prevence díky projektu Erasmus + navázal spolupráci se školou 
v anglickém Prestonu. Škola připravuje spolupráci se školou obdobného zaměření 
v Rusku z oblasti Petrohradu.

Sbírka Bílá pastelka 
a velký úspěch 

blanenských studentů
Blansko - Studenti blanenské Obchodní akademie a Střední zdravot-

nické školy mají za sebou další, velký úspěch. Dominika Hlubinková 
a Marek Valoušek odjedou 14. listopadu do Prahy – do rezidence pri-
mátora hlavního města, kde budou oceněni za pomoc při sbírce Bílá 
pastelka. A to již podruhé! Stejně jako v loňském roce se jim podaři-
lo být v Jihomoravském kraji nejúspěšnějšími. Do kasičky vybrali na 
pomoc nevidomým více než 6 000 Kč.

Nejenom oni ale přispěli k velkému úspěchu celé akce, také ostatní 
studenti oboru zdravotnický asistent se významnou měrou podíleli na 
celkové částce, kterou se podařilo všem dobrovolníkům vybrat. Stu-
denti naší školy vybrali téměř 45 000 Kč.

Všem jim za to patří velké poděkování. Dominice a Markovi pak 
ještě přání šťastné cesty do Prahy.

Naše škola zve také všechny zájemce na výstavu velkoformátových 
fotografi í z Ugandy nazvanou „V břiše Afriky“. Výstavu jsme získali 
od pořádající společnosti Člověk v tísni. Výstava je od pátku 7. listo-
padu do pátku 14. listopadu. Cílem výstavy je upozornit na jeden z glo-
bálních problémů – hlad a podvýživa, který sužuje většinu zemí třetího 
světa, ale týká se i rozvinutých částí světa. A dotýká se i nás! J. K.

po zaznění studentské hymny 
„Gaudeamus Igitur“ ofi ciálně 
zahájili Ing. Svatava Dvořáková, 
ředitelka naší školy, a Mgr. Milan 
Šoba, její zástupce. Třída O4 se při 
přípravě své části programu pro O1 
inspirovala imatrikulací konanou na 
akademické půdě vysokých škol. 
Slavnostní černo-bílé ošacení, paso-

vání mečem, stužkování (nádherný-
mi ručně šitými květinami ze stužek 
v barvách naší školy), blahopřání, 
předání imatrikulačních listů (vše 
podmalované hudbou) a složení 
imatrikulačního slibu navodilo 
důstojnou i dojemnou atmosféru.

Tuto studenti O1 následně jemně 
okořenili špetkou humoru - pre-

zentací vtipů ze školního prostředí. 
Ti vážnější přidali několik zrnek z 
oboru fi losofi e, například: „Život 
se neměří počtem nádechů a výde-
chů, ale počtem okamžiků, které 
nám berou dech.“  

Třída O1 zde také poprvé před-
stavila své originální logo: žlutého 
„smajlíka“, jako symbol písmene 
„O“, doplněného jedničkou. Na 
závěr věnovala studentům třídy 
O4 malé dárky (magnety ze seri-
álu „High School Musical“) pro 
vzpomínku na imatrikulaci a štěstí 
u maturitních zkoušek.

Do nebe, nebo do pekla? V tom-
to duchu uvedla svůj program třída 
E4, respektive čerti a andělé. Barvy 
černá a bílá se nám tentokráte před-
stavily v jiné dimenzi: jako kontrast 
černočerných umouněných čertů 
a bělostně skvoucích andělů.

 Více na www.zrcadlo.net

VÚ  a  SŠ 
OLEŠNICE na MORAVĚ 

 
nabízí tyto učební obory:     

Kuchařské práce  
Cukrářské práce  
Opravářské práce  
Zahradnické práce  
 
 

Žákům zapůjčujeme  učební pomůcky 
a zdarma poskytujeme pracovní oblečení. 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
27.11. a 28.11. 2014 od 8.00 do 16.00 hod. 

Kontakt: www.vuolesnice.cz   tel. 516 463 773 

Všichni jsou srdečně zváni!  
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Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

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

Ve školním roce 2015/2016 
nabízí studium 

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

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

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

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

6 9 02 jec- e e

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

Studijní program Kombinova-
né lyceum vzniká v Jevíčku více 
jak rok ve spolupráci tamních 
pedagogů a odborníků z Univer-
zity Palackého v Olomouci. Byla 
vypracována důmyslná struktura 
studia s využitím principů wal-
dorfské pedagogiky, daltonského 
plánu a konstruktivistické výuky. 
Probírané učivo je uspořádáno do 
logických celků, které zohledňují 
duševní vývoj žáků a které umož-
ňují propojení více předmětů. 
Výuka se skládá z tzv. epochové-
ho vyučování, ve kterém se žáci 
věnují jednomu tématu každý den 
dvě hodiny po dobu 2-3 týdnů. 
Tento způsob výuku je velmi efek-
tivní, podporuje smysluplné zapa-
matování faktů a umožní různé 
pohledy na probírané téma. Vedle 
epoch jsou do rozvrhu zařazeny 
i „klasické“ čtyřicetiminutové 
hodiny, které se věnují předmětům 
vyžadujícím častější procvičování 
(jazyky, matematika apod.). Dal-
ší novinkou jsou i tzv. daltonské 
bloky, které dávají každý týden 
prostor pro samostudium a plnění 

Gymnázium Jevíčko 
připravuje unikátní obor

zadaných úkolů. Vlastní výuka je 
podpořena velkou nabídkou vol-
nočasových aktivit (ochotnické 
divadlo, sbor) a kroužků (včelař-
ský, robotický, fotografi cký, spor-
tovní).

Nespornou výhodou nového 
oboru je i vlastní struktura vzdě-
lávání. V prvních dvou letech jsou 
zařazeny všeobecné předměty a 
teprve ve třetím ročníku si žáci 
volí technické (počítače, progra-
mování, rýsování apod.) či příro-
dovědné zaměření (fyzika, che-

mie, biologie, informační a výpo-
četní technologie aj.)

Absolventi oboru budou nejen 
přírodovědně a technicky zdatný-
mi odborníky, ale budou vhodně 
připraveni pro další studium na 
vysokých školách technického a 
přírodovědného směru - strojních, 
stavebních a přírodovědeckých 
fakultách, architekturách, umělec-
koprůmyslových oborech apod.

Více informací lze zís-
kat na webových stránkách 
www.gymjev.cz.

Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016 zcela nový maturitní obor Kombinované lyce-
um. Škola tak dovrší složitou proměnu v inovativním přístupu k výuce – vyučovat se bude v tzv. epo-
chách (waldorfská výuka), zařazeny budou i daltonské bloky a vlastní experimenty žáků s výstupy do 
reálné praxe. Připravovaný obor je unikátní v kraji, ale i v celé ČR.

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
tel: 461327805, info@gymjev.cz, www.gymjev.cz 

Ve šk. roce 2015-2016 otevíráme čtyřleté maturitní obory: 
- Gymnázium s humanitním zaměřením  
- Gymnázium se všeobecným zaměřením  
- Kombinované lyceum  
- Veřejnosprávní činnost  

Nabízíme 
- bezplatné přípravné kurzy na přijímací zkoušky  

a přijímací zkoušky nanečisto 
- ubytování ve dvojlůžkových pokojích na vlastním 

domově mládeže (wi-fi, vlastní sociální zařízení) 
- rodinnou atmosféru a individuální přístup 
- den otevřených dveří 22. 1. 2015 od 08:00 do 16:00 

Vaše cesta začíná u nás… 

S
S P

Kontakt, další informace a virtuální prohlídka:

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
(53-41-M/01)

KVA I IKA N  K RZ SANIT

 kontakt: 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ 
ŠKOLA SVITAVY

Pro školní rok 2015/16 přijmeme 60 uchazečů do čtyřletých oborů vzdělání 
s maturitní zkouškou. Oba obory jsou vhodné pro dívky i chlapce. 

1) ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(53-41-M/01)
Tradiční obor s výborným uplatněním absolventů ve 
zdravotnických zařízeních.

2) MASÉR SPORTOVNÍ 
A REKONDIČNÍ (69-41-L/02)
Atraktivní obor, který otevíráme jako jediná škola zřizovaná 
Pardubickým krajem. 

Nabízíme: moderně vybavenou školu | 
individuální přístup a rodinnou atmosféru | zahraniční 
exkurze | stravování a ubytování

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ČT 20. 11. 2014 (14 – 17 hod.) | SO 22. 11. 2014 (9 – 13 
hod.) | SO 17. 1. 2015 (9 – 13 hod.) | SO 7. 2. 2015 (9 – 
13 hod.) | nebo po předběžném ohlášení kdykoliv

ORGANIZUJEME KURZ SANITÁŘ
zahájení v lednu 2015 
kontakt: starhova@szs.svitavy.cz, 775 635 101

Kontakt, další informace a virtuální prohlídka: www.szs.svitavy.cz
Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy 

E-mail: skola@szs.svitavy.cz, tel.: 461 535 100 

Den otevřených dveří, který se uskuteč-
nil ve čtvrtek 23. října odpoledne ve Střední 
zdravotnické škole ve Svitavách, byl jiný než 
v předchozích letech. Škola to  ž letos poprvé 
přivítala kromě zájemců o tradiční obor „Zdra-
votnický asistent“ i zájemce o studium zcela 
nového oboru „Masér sportovní a rekondič-
ní“. První „maséři“ zasednou do lavic již v 
září příš  ho školního roku.

Učitelé a studen   naší školy připravili pro 
návštěvníky bohatý program. V učebně soma-
tologie si hosté mohli prohlédnout nejrůzněj-
ší anatomické modely a zájemci sestavit kost-
ru na interak  vní tabuli. Resuscitační modely, 
automa  cký externí defi brilátor, pomůcky 
k ošetření ran a zlomenin byly k vidění v učeb-
ně pro výuku první pomoci. Kdo měl zájem, 
mohl si zde vyzkoušet například nepřímou 
srdeční masáž a umělé dýchání. V ostatních 

odborných  učebnách ošetřovatelství budou-
cí zdravotnič   asisten   předváděli koupel 
kojence a připravovali kojeneckou stravu, 

převazovali rány a měřili krevní tlak. Ukázky 
sportovních a rekondičních masáží návštěv-
níci zhlédli v učebnách pro výuku budoucích 
masérů. Mohli si zde nechat namasírovat hla-
vu, šíji či ruce, prohlédnout si masážní pomůc-
ky, vyzkoušet stepper nebo si udělat dřep na 
balanční podložce. 

Den otevřených dveří se vydařil a zdale-
ka nebyl poslední. Další zájemce o studium 
a jejich rodiče, ale i všechny ostatní, kteří si 
chtějí školu prohlédnout, dovědět se podrob-
nos   o nabízených studijních oborech, nechat 
si změřit krevní tlak anebo udělat masáž, 
škola přivítá ještě ve čtvrtek 20. listopa-
du a v sobotu 22. listopadu 2014. Pokud to 
někdo nes  hne, může přijít ještě v sobotu 17. 
ledna nebo 7. února 2015.

  Srdečně Vás zveme.
 Marie Štarhová

Den otevřených dveří na 
svitavské zdravotnické škole
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úterý 11. listopaduúterý 11. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 7 hod.: Odborné poradenství s právničkou, v 10 
hod.: Výroba světýlek na pochod ke sv. Mar  novi, ve 14 hod.: Odborné 
poradenství s psycholožkou.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Karel Hašler.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mapy ke hvězdám.
Boskovice v 19.30 hod. Zmizení Eleanor Rigbyové: On.

středa 12. listopadustředa 12. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 15 hod.: Svatomar  nská dílna v galerii.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Blanenš   legionáři ve Francii, studentský 
projekt.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Eva Mezerová: Metamorfóza obra-
zu, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mapy ke hvězdám.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Andělé všedního dne.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Falešní poldové.

čtvrtek 13. listopadučtvrtek 13. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zdravé vaření – pokrmy z jablek.
Blansko – Galerie města Blanska v 15 hod.: Svatomar  nská dílna v galerii.
Blansko – Muzeum v 17.30 hod.: Reinkarnace.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň MěÚ v 19.30 hod.: Souboj klavírního virtuóza s 
klavírním improvizátorem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.
Boskovice v 17 hod. Pohádkář.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Frank.

pátek 14. listopadupátek 14. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Mar  na, více na str. 4.

kalendář akcíkalendář akcí
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Výroba světýlek na pochod ke sv. Mar-
 novi.

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Svatava Skryjová: Inspirace přírodou, verni-
sáž výstavy.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: ENSEMBLE FIORELLO: La Rosa barocca, 19. 
ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Folkový večer: Oldřich Kaiser & Dáša 
Vokatá – OLDÁŠ.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Sheldon a jeho matka paní Levino-
vá, hrají - Naďa Konvalinková a Jan Zadražil.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Andělé všedního dne.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pohádkář.

sobota 15. listopadusobota 15. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Mar  na, více na str. 4.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 8.30 hod.: Bazárek hraček, potřeb 
pro dě   a dětské obuvi.
Blansko – Informační centrum v 10 hod.: Blansko známé i neznámé, komen-
tovaná prohlídka města.
Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: Burza knih, pohlednic, odznaků, tácků, 
cedulí a dalších sběratelských materiálů.
Blansko – Centrum PRO v 17 hod.: Pochod světýlek ke kostelu sv. Mar  na 
od Centra „PRO“.
Blansko – Fara v 18 hod.: Přivítání svatého Mar  na.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: Svatomar  nské hody, hraje Pohoda.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy obrazů 
Fran  ška Pavlici.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Slavnostní posezení s Boskovickou 
kapelou, k 5. výročí založení kapely.
Letovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Mezinárodní fes  val dechových hudeb.
Sloup – Kulturní dům ve 14 hod.: Mar  nské hody.
Sloup – Hotel Stará škola ve 20 hod.: Country večer, k tanci a poslechu hraje 
skupina Prak.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Včelka Mája. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.
Boskovice v 15 hod. Včelka Mája.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pohádkář.

neděle 16. listopaduneděle 16. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Mar  na, více na str. 4.
Blansko – Katolický dům v 18 hod.: Beseda u cimbálu.
Blansko – Fotbalová hospůdka v 19 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: Výstava obrazů Jany Bayerové, 
vernisáž výstavy.
Kunštát – Kulturní dům v 18 hod.: A do pyžam, divadelní představení. 

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

„Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, 
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, 

kdo  žil a měl nás tolik rád..“Dne 2. 11. 2014 tomu byly tři roky, co nás náhle opustil
 pan Libor Zburník. 

 Za tichou vzpomínku děkujeme.

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), Michal Záboj - šéfeditor (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu). 
Sport, zpravodajství: Jaroslav Oldřich (oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport: (776 198 192, redakce.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: 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. 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.

Žáci vyrazili DO SVĚTA za průmyslem 
a památkami SEVERNÍ ITÁLIE

Každý školní rok se SOŠ a SOU André Citroëna snaží v rámci zkva-
litnění výuky cizích jazyků i odborných předmětů uskutečnit zahraniční 
studijní pobyt pro své žáky. Díky dotační podpoře Jihomoravského kraje 
v rámci programu Do světa, se v říjnu zúčastnilo 30 žáků školy studijní-
ho zájezdu do partnerského regionu JmK Provincie Bergamo.

Studijní pobyt byl zaměřen na strojírenství dané oblasti a také návště-
vu historických památek zapsaných na seznam UNESCO. I když nám 
nakonec nebyla z bezpečnostních důvodů umožněna prohlídka továrny 
na výrobu brzdových systémů Brembo, program studijního pobytu byl 
skutečně velmi bohatý. Pro většinu zúčastněných byla velkým zážitkem 
návštěva továrny a prohlídka muzea MOTO GUZZI v městečku Man-

Výroční setkání
Dvanácté Výroční setkání členů Nového sdružení zdravotně postižených 

v Letovicích, bylo na pořadu počátkem měsíce listopadu. Místem konání 
byl tradičně letovický kulturní dům, kde se odehrává většina našich spo-
lečenských akcí. Výroční setkání se těšilo značnému zájmu našich členů 
a mělo slavností ráz. Přispělo k tomu i pozdravení letovického staroty 
Vladimíra Stejskala, který v nedávných volbách obhájil svůj post. Po 
slavnostním zahájení, se přítomným představili oblíbení žáci ZUŠ Leto-
vice. V jednotlivých vystoupeních se vystřídaly bezvadné, talentované 
mažoretky a tanečnice, když vždy sklidily zasloužený potlesk. Program 
setkání pokračoval přednesením hodnotící zprávy od předsedy sdružení 
za dané období. V následujících referátech si přítomní členové postupně 
vyslechli  revizní zprávu i fi nanční hodnocení za rok 2014. Dva ozdravné 
pobyty, které v plánu činnosti sdružení patří k důležitým akcím pro zdra-
ví, hodnotila ve svém vystoupení organizátorka pobytů Lenka Rašovská. 
Dále zde byla zdůrazněna důležitost pořádání rehabilitačních a relaxač-
ních odpolední v blanenské nemocnici, boskovických lázních, ale také 
v Aquaparku Kuřim. Kladně bylo hodnoceno tradiční relaxační ,,Cvi-
čení s Lenkou“, které se dlouhodobě těší značné oblibě a určitě přispívá 
k upevnění zdraví našich členů. Mezi akce pro zdraví, které se hodnotily 
jako úspěšné, patří oblíbené jednodenní zájezdy za zdravím. Na závěr 
setkání se členové seznámili s plánem na rok 2015, když byla možnost 
zvolit jednotlivé akce podle představ členů. Hlavním a důležitým bodem 
Výročního setkání, byla nutnost zrušení stávajících stanov sdružení a 
schválení nových, dle občanského zákona. 

Při oblíbených písničkách souboru Klipt na závěr setkání se čas rychle 
naplnil a přišla doba k rozloučení se s  vydařenou akcí.  Borek

PRODEJ
Prodám obleky do tanečních a pod. 

Vel. 50, na výšku 173 cm, téměř nenoše-
no, jako nové. Cena 300-500 Kč. Tel.: 737 
622 786.

Prodej belgický ovčák-tervueren, stří-
brná/rezavá štěňata, vyrovnaná povaha, 
vhodná pro výcvik, psí sporty, další chov, 
do rodiny k dětem, odběr: 10/2014, návštěvy 
po domluvě vítány, cena dohodou. Kontakt: 
www.zhenrisaru.cz, zhenrisaru@seznam.cz, 
603 306 020, Blansko-Klepačov.

Prodám nové nepoužité sklepní plasto-
vé okno bílé jednoduché, zasklení 5 mm, do 
stavebního otvoru 80x50 cm, výrobce Ronn 
Drain complet. Cena 900 Kč. Odvoz vlastní 
(Boskovice). Tel. 724 362 712.

Nabízím k prodeji plastové balkonové 
dveře 80/210 cm a plastové okno 80/80 cm 
nové. Tel.: 734 834 014.

Prodám elektrickou kytaru Epiphone a 
kombo. Cena 5 500 Kč. Tel.: 602 819 828.

Prodám funkční pračku 40/60, horní 
plnění. Levně. Tel.: 739 642 070.

KOUPĚ
Koupím min. 100 kg padaných jablek 

k moštování. Pouze vyzrálá, kvalitní. Bos-
kovicko. Tel.: 728 121 373.

Koupím dům v Boskovicích nebo 
poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.

Koupím RD v Blansku nebo blízkém 
okolí. Prosím, nabídněte. Tel.: 728 034 617, 
e-mail: renata.ma@seznam.cz.

Koupím zahradu, sad nebo vhodný 
pozemek v Boskovicích. Mobil 728 943 
365, 776 582 823.

Koupím pšenici, ječmen, tritikále. Tel.: 
723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 723 
830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zařízené garsonce 

v přízemí RD ve Spešově pro dvě osoby. 
Tel.: 724 362 438, sbedanova@seznam.cz.

Pronajmu byt 3+1 v Boskovicích k 
dlouhodobému pronájmu v dostupné loka-

litě u nemocnice. Volný v měsíci listopadu. 
Výše pronájmu 9 600 Kč vč. inkasa. Tel.: 
608 132 837.

Pronajmu pěkný byt 2+1 v Blansku, 
u hl. nádraží, vl. plynový kotel, plastová 
okna. Nájem 8 000 Kč, vč. inkasa. Tel.: 
604 434 119.

Pronajmu byt 1+1 s lodžií v Boskovi-
cích, nájem včetně inkasa 6 000 Kč. Tel.: 
721 161 425.

Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu v 
Jedovnicích u rybníka s krásným výhledem. 
Možno i dlouhodobě, výhodná cena. Volejte 
603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Muž 33let, 174, 73, hledá vážný vztah. 

Rád bych v budoucnu založil rodinu. Hle-
dám obyč. holku, nejlépe okres Blansko, 
Brno venkov. Mám rád turistiku, přírodu. 
Tel.: 732 166 858.

Rád se seznámím se ženou cca do 46 let. 
Bydlím na vesnici, zájmy nic moc, zahrada, 
výlety po okolí. Jsem rozvedený, dva syny. 
Těším se na odpověď. Tel.: 607 651 544.

Jsi-li sám, tak, jako já, zkus změnu a 
zavolej. Marie 67 let. Tel.: 606 719 945.

RŮZNÉ
Daruji plynový bojler 120 l. Tel.: 739 

905 450, 732 877 538.
Přenechám za odvoz a mírný poplatek 

nádrž na vodu -150/80/55 cm, -150/100/90 
cm, i jednotlivě, tel.: 723 553 189.

Hledáme seriózní paní/náhradní babičku 
pro občasné hlídání dcery (3 roky) a pravidel-
nou výpomoc v domácnosti. Ivančice. Volejte 
prosím po 20. hodině. Tel.: 777 003 321.

Daruji dvouměsíčního kocourka, je 
bílý s šedou skvrnou za uchem a na ocásku. 
Je přítulný, společenský, čistotný – zvyklý 
na kočičí toaletu. Chodí i do zahrádky a 
je zvyklý na myšky. V případě zájmu vám 
kocourka můžeme přivézt. Tel.: 604 786 
646. 

Teplo, jídlo... hledá foxteriér Míša, je 
to hodný, nesmělý pes, zaslouží si to. Tel.: 
702 951 513.

Z  

V

dello del Lario a procházka kolem jezera Lago di Como. Přestože nám 
počasí nebylo příliš nakloněno, máme zážitek z prohlídky města Miláno 
a následné návštěvy s prohlídkou areálu a veškerého zázemí automo-
bilového okruhu v MONZE. Málokomu se poštěstí sednout si na VIP 
tribunu, vyfotografovat se na stupni vítězů závodu Formule1 a sednout si 
do osobní kanceláře Bernieho Ecclestona. Žáci Citroënky tuto možnost 
měli a byli z ní doslova nadšeni.

Návštěva Benátek s projížďkou lodí byla pro většinu našich žáků prv-
ní v jejich životě. Ubytování jsme měli zajištěno v lázeňském městečku 
San Pellegrino Terme, které je obklopeno nádhernou horskou přírodou. 
Navštívili jsme i hlavní město této provincie BERGAMO, prohlédli jsme 
si areály místní univerzity a technologického institutu GIULIO NATTA. 
Podobně jako u nás máme architektonicky zajímavý „Baťův“ Zlín, měs-
tečko na severu Itálie CRESPI D´ADDA, se nachází nedaleko Bergama. 
I tam vedla naše cesta, neboť je toto místo také zapsáno v seznamu kul-
turního dědictví. Naše putování jsme zakončili prohlídkou automobilo-
vého muzea NICOLIS poblíž Verony. Sbírky aut, gramofonů, fotogra-
fi ckých přístrojů, kol, šicích a psacích strojů, modelů autíček, … byly 
skutečně fascinující. Během návštěvy města VERONA naše první kroky 
vedly do míst, kde se odehrává děj Shakespearovy tragédie Romeo a 
Julie. Prošli jsme si celé město, navštívili středověké hradby, ochutnali 
místní italské speciality. 

Kromě suvenýrů, si z celého studijního pobytu naši žáci přivezli mno-
ho zkušeností a zážitků, na které budou vzpomínat celý život. Nutno 
poznamenat, že po celou dobu naši žáci svým vzorným chováním repre-
zentovali nejenom sami sebe, ale zejména dobré jméno naší školy SOŠ a 
SOU André Citroëna Boskovice. Tak příště znovu Do světa … !

 Mgr. Anna Smejkalová, učitelka AJ

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Včelka Mája.
Blansko v 17.30 hod. Včelka Mája. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.
Boskovice v 15 hod. Včelka Mája.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pohádkář.

pondělí 17. listopadupondělí 17. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 17.30 hod.: Socialismus bez příkras.
Boskovice – Ulice Ant. Trapla v 17 hod.: Vzpomínková akce ke Dni boje za 
svobodu a demokracii, odhalení památníku.



hokej
Krajská liga: Uherský Brod – Boskovi-

ce 5:4. Uherské Hradiště – Blansko 3:4 np.
 1. Uh. Ostroh 8 6 1 0 1 49:35 20 
 2. Rosice 9 6 0 1 2 36:32 19 
 3. Kroměříž 8 5 1 0 2 61:31 17 
 4. Uh. Brod 9 5 0 0 4 39:38 15 
 5. Uničov 9 4 1 1 3 41:41 15 
 6. Blansko 8 4 1 0 3 22:27 14 
 7. Šumperk 8 3 2 0 3 38:29 13 
 8. V. Bíteš 8 3 1 1 3 34:31 12 
 9. V. Meziříčí 9 3 0 3 3 35:36 12 
 10. Boskovice 8 3 1 0 4 37:26 11 
 11. Uh. Hradiště 8 2 0 1 5 35:39 7 
 12. Šternberk 8 2 0 1 5 28:36 7 
 13. Uh. Brod B 8 0 0 0 8 19:73 0

fotbal
III. třída: Ostrov – Vranová 7:3 (4:1), 

Gross 3, Gryc, Kostka, Nezval, Štreit - Štar-
ha 2, Krčil. Svitávka – Kotvrdovice 5:1 (2:0), 
Zoubek 4, Kamenický – Zukal. Bořitov B 
– Skalice 4:2 (1:1), Beneš 3, Fojt - Janíček 
2. Vísky – Boskovice B 2:3 (1:2), Přikryl, 
Ziman - Odehnal 2, Fadrný. Drnovice – Kní-
nice 4:0 (1:0), Crhák, Dvořáček, Haničinec, 
Lizna. Adamov – Velké Opatovice 0:2 (0:0), 
Dostál, Ostřížek. Lažany – Ráječko B 1:3 
(1:1), Strážnický - Tenora, Wutka, Štafa. 
 1. Ráječko B 14 9 2 3 40:28 29 
 2. Adamov 14 9 1 4 46:20 28
 3. Velké Opatovice 14 8 4 2 45:23 28 
 4. Drnovice 14 9 1 4 41:23 28
 5. Svitávka 14 9 1 4 40:25 28 
 6. Skalice n.Svitavou 14 9 0 5 32:19 27 
 7. Vísky 14 6 4 4 31:26 22
 8. Boskovice B 14 6 2 6 35:43 20 

 9. Bořitov B 14 6 0 8 23:43 18
 10. Knínice 13 5 2 6 33:31 17 
 11. Ostrov 14 4 4 6 26:40 16 
 12. Vranová 14 4 1 9 29:49 13 
 13. Lažany 14 1 1 12 15:31 4 
 14. Kotvrdovice 13 0 1 12 13:48 1 

IV. třída: Vilémovice B – Skalice B 0:4 
(0:2), Fiala 2, Bílek, Švancara. Cetkovice – 
Lomnice 3:7 (2:2), Horák, Sychra, Šmíd - 
Němec 2, Rochla 2, Feifer, Homola, Lepší. 
Lipůvka B – Doubravice B 4:3 (1:1), Kovář, 
Pospíšil, Ševčík - Šuch 2, Malach, vlastní. 
Benešov – Svitávka B 7:0 (3:0), Abrahám, 
Osuch 2, Andrlík, Mucha, Živný. 
 1. Benešov 11 10 1 0 47:15 31
 2. Lomnice 11 7 2 2 37:16 23 
 3. Jedovnice B 10 5 1 4 33:26 16 
 4. Lipůvka B 11 5 1 5 36:32 16 
 5. Doubravice B 11 5 1 5 33:30 16 
 6. Cetkovice 11 5 1 5 38:44 16
 7. Lažánky 10 4 3 3 35:28 15 
 8. Skalice B 11 4 2 5 24:28 14 
 9. Vilémovice B 11 2 2 7 19:34 8
 10. Voděrady 10 2 1 7 19:43 7
 11. Svitávka B 11 1 3 7 14:39 6 

OP ženy: Drnovice – Ráječko 2:3 (2:1), 
Nováková 2 - Zoubková 3. 
 1. Kostelec 8 8 0 0 64:3 24 
 2. Kohoutovice 8 4 2 2 24:13 14 
 3. Mostkovice 8 3 1 4 4:16 10
 4. Ráječko 8 3 1 4 10:25 10
 5. Drnovice 8 0 0 8 4:49 0 

kuželky
1. liga ženy: TJ Sokol Duchcov – KK 

Blansko 6:2 (3220:3151), Musilová Z. 526, 
Nevřivová 515, Kalová 516, Daňková 563, 

Lahodová 490, Ševčíková 541. KK Blansko 
– TJ Sokol Husovice 6:2 ((3345:3217), Nevři-
vová 551, Musilová Z. 619, Lahodová 515, 
Kalová 523, Daňková 593, Ševčíková 543.
 1. Přerov 8 6 1 1 43,5:20,5 13
 2. Slavia 7 5 1 1 41,0:15,0 11
 3. Zlín 8 5 1 2 39,0:25,0 11
 4. Val. Meziříčí 8 5 0 3 37,0:27,0 10
 5. Náchod 8 4 0 4 36,0:28,0 8
 6. Zábřeh 8 3 2 3 35,0:29,0 8
 7. Duchcov 8 4 0 4 29,0:35,0 8
 8. Konstruktiva 6 3 1 2 25,0:23,0 7
 9. Jičín 8 2 1 5 22,0:42,0 5
 10. Blansko 7 2 0 5 20,0:36,0 4
 11. Husovice 8 2 0 6 21,5:42,5 4
 12. Č. Třebová 8 1 1 6 19,0:45,0 3

2. liga muži: KK Slovan Rosice – KK 
Blansko 3,5:4,5 (3409:3424), Michálek 
570, Flek J. 547, Flek R. 576, Honc 573, 
Havíř 597, Procházka 561.
 1. Jihlava 8 8 0 0 55,0:9,0 16
 2. Rosice 8 6 1 1 47,5:16,5 13
 3. Třebíč 8 5 0 3 38,0:26,0 10
 4. Vyškov 8 4 1 3 37,0:27,0 9
 5. Blansko 7 4 0 3 30,5:25,5 8
 6. Husovice B 8 4 0 4 31,0:33,0 8
 7. Vracov 8 4 0 4 29,5:34,5 8
 8. H. Benešov 8 3 1 4 28,5:35,5 7
 9. Přemyslovice 8 3 0 5 21,0:43,0 6
 10. Zábřeh 8 2 0 6 22,0:42,0 4
 11. Přerov 8 1 1 6 22,0:42,0 3
 12. Opava 7 1 0 6 14,0:42,0 2

3. liga muži: KK MS Brno B – KK Blansko 
B 6:2 (3407:3220), Musil 516, Kotlán 564, Kola-
řík 533, Novotný 578, Pliska 503, Šplíchal 526.
 1. Ratíškovice 8 6 0 2 38,0:26,0 12
 2. Dubňany 8 5 1 2 36,0:28,0 11
 3. Kamenice 8 5 0 3 38,0:26,0 10
 4. MS Brno B 8 5 0 3 37,0:27,0 10
 5. Mistřín 8 4 1 3 34,0:30,0 9
 6. Dačice 8 4 1 3 32,0:32,0 9

 7. Prostějov 8 4 0 4 34,0:30,0 8
 8. Prušánky 8 3 2 3 30,0:34,0 8
 9. Přerov B 8 3 0 5 27,0:37,0 6
 10. Třebíč 8 2 1 5 25,0:39,0 5
 11. Valtice 8 2 0 6 27,0:37,0 4
 12. Blansko B 8 2 0 6 26,0:38,0 4
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Olympia Ráječko přezimuje na páté příčce krajského přeboru

Rozlučka se Znojmem se vydařila
S  
1.liga ženy: KST GMC Blan-

sko – Slovan Bohnice 6:4. Body: 
Pavlicová 2,5, Chajda 2, Ševčíko-
vá 1,5. KST GMC Blansko – SF 
SKK El Niňo Praha 3:7. Body: 
Chajda 3. Hostující tým, oslabe-
ný nemocí, přijel pouze se dvěma 
hráčkami, čímž domácím značně 
ulehčil cestu k důležitému vítěz-
ství v boji o čelo tabulky.

V neděli byl v herně stolního 
tenisu na Podlesí k vidění souboj 
dvou doposud neporažených cel-
ků. Souboj o první místo v tabul-
ce lépe vyšel hostujícím hráčkám, 
které nenašly recept pouze na pre-
cizní obranu Marie Chajda. Proti 
útočně hrajícím domácím hráč-
kám Pavlicové se Ševčíkovou 
si ale děvčata z Prahy již věděla 
rady a odváží si tak zasloužené 
vítězství. 
  1.  Hodonín B  6  6  0  0  0  52:8  18
  2.  EL Niňo  6  6  0  0  0  47:13  18
  3.  Blansko  6  5  0  1  0  40:20  16
  4.  Dubňany  6  4  1  1  0  36:24  15
  5.  Bohnice  6  4  0  2  0  37:23  14
  6.  Vlašim B  6  2  1  3  0  28:32  11
  7.  Nusle B  6  2  1  3  0  24:36  11
  8.  Slavoj  6  1  2  3  0  25:35  10
  9.  Líšeň  6  2  0  4  0  25:35  10
  10.  Hradec B  6  1  0  5  0  24:36  8
  11.  Děčín  6  0  1  5  0  16:44  7
  12.  Ústí n. O.  6  0  0  6  0  6:54  6

2. liga muži: KST Blansko – TJ 
Nový Jičín 7:10. Body: Přikryl 
Aleš 4,5. Čák, Kvíčala D., Bako 
0,5. KST Blansko – SKST Baník 
Havířov C 3:10. Body: Přikryl 
Aleš 1,5, Kvíčala D. 1, Dudík 0,5. 
Nebývale velká marodka zdeci-
movala mužskou část blanenského 
týmu, muži A se tak museli obejít 
bez dvou tradičních opor Lukáše 
Svobody a Luboše Dudíka. Luboš 
sice k nedělnímu utkání proti 
Havířovu nastoupil, tréninkový 
výpadek ale zapříčinil, že Luboš 
nemohl předvést výkon, na kte-
rý jsou u něho v Blansku zvyklí. 
Zejména v sobotním utkání před-
vedl skvělý výkon Aleš Přikryl, 
který ani jednou nezaváhal, na 
body to však bohužel nestačilo.
  1.  Hostinné  6  5  1  0  0  59:30  17
  2.  Borová  6  5  0  1  0  58:34  16
  3.  Havířov C  6  4  1  1  0  53:30  15
  4.  Ostrava C  6  4  0  2  0  48:31  14
  5.  Orlová B  6  3  0  3  0  45:36  12
  6.  Nový Jičín  6  3  0  3  0  50:42  12
  7.  Blansko  6  3  0  3  0  41:41  12
  8.  M. Slavia C  6  3  0  3  0  48:49  12
  9.  Jeseník  6  3  0  3  0  40:48  12
  10.  MS Brno B  6  1  0  5  0  25:55  8
  11.  Choceň B  6  0  1  5  0  27:59  7
  12.  Vracov  6  0  1  5  0  20:59  7

3. liga muži: TJ Agrotec Husto-
peče – KST Blansko B 10:0. TJ 
Sokol Lanžhot – KST Blansko 
B 10:0. Největší vliv na sestavu 
měla marodka právě u B týmu ve 
3. lize. Šanci tak dostali mladí hrá-
či, kteří jeli spíše sbírat zkušenosti 
než bojovat o body. Konkrétně to 
byli Josef Bednář, Martin Polívka 
a Adam Zukal. 
  1.  Hustopeče  6  6  0  0  0  60:23  18
  2.  Znojmo  6  5  0  1  0  56:29  16
  3.  Mikulčice  6  5  0  1  0  54:31  16
  4.  Řeznovice  6  4  2  0  0  58:37  16
  5.  Lanžhot  6  3  0  3  0  40:45  12
  6.  Žďár  6  2  1  3  0  48:51  11
  7.  Strážnice  6  1  3  2  0  46:53  11
  8.  Šarovy  6  1  2  3  0  43:51  10
  9.  Tišnov  6  2  0  4  0  39:48  10
  10.  Sokol I  6  1  1  4  0  38:56  9
  11.  Hodonín B  6  0  2  4  0  42:58  8
  12.  Blansko B  6  0  1  5  0  17:59  7

KS I: Slatina Brno C – Zbra-
slavec A 2:10. Body: Bezděk 3,5, 
Křepela, Kutil L. 2,5, Těžký 1,5. 
Moravské Prusy A – Zbraslavec 
A 4:10, Bezděk 3,5, Křepela R., 

Těžký 2,5, Kutil L. 1,5. Sobotní 
utkání nabídlo velmi vyrovnaný 
úvod. První čtyři zápasy se roz-
hodovaly až v koncovkách pátých 
setů. Když však všechny dopadly 
ve prospěch hostů ze Zbraslavce 
a ti pak v následujících šesti zápa-
sech prohráli pouze jednou, bylo o 
vítězi prakticky rozhodnuto. Zbý-
vající bod přidal vzápětí Luboš 
Bezděk, svou třetí pětisetovou 
výhrou v utkání. Výsledek byl pro 
domácí asi hodně krutý. I v nedě-
li vyšel Zbraslavci start do utkání 
náramně. Za stavu 0:4 sice domá-
cí čtyřmi výhrami z pěti dalších 
zápasů stav utkání zkorigovali, ale 
zvrat to neznamenalo. Naopak ve 
zbývajících pěti duelech domácí 
dokázali získat už pouze jeden set. 
Zbraslavec opět díky výbornému 
výkonu Luboše Bezděka i výraz-
nému přispění zbývajících hráčů 
dosáhl i na druhou výhru a v tabul-
ce se posunul na čtvrté místo.
  1.  Holásky  6  6  0  0  0  60:21  24
  2.  Slatina B  6  4  0  2  0  50:35  18
  3.  Hodonín  6  3  2  1  0  51:43  17
  4.  Zbraslavec  6  3  2  1  0  56:40  17
  5.  Vracov B  6  3  0  3  0  48:47  15
  6.  Bystrc  6  2  2  2  0  44:46  14
  7.  Lanžhot B  6  2  2  2  0  49:54  14
  8.  Únanov  6  2  1  3  0  49:51  13
  9.  Vranovice  6  2  1  3  0  47:51  13
  10.  Ivančice  6  2  1  3  0  43:49  13
  11.  M. Prusy  6  1  0  5  0  29:58  9
  12.  Slatina C  6  0  1  5  0  28:59  7

KS II: KST Blansko C - Sokol 
Židenice 10:7. Body: Polívka Mar-
tin 4,5, Voráč, Zukal 2,5, Procház-
ka 0,5. KST Blansko C – TJ Cemo 
Mokrá 9:9. Body: Procházka 3,5, 
Voráč 2,5, Babušík 2, Kutil Šimon 
1. Otnice B – Zbraslavec B 5:10, 
Krása ml. 4,5, Krása st. 3, Křepe-
la L. 1,5, Cetkovský 1. Komořany 
A – Zbraslavec B 10:5, Krása ml. 
2,5, Křepela L. 1,5, Cetkovský 1. 
Drnovice – Boskovice 10:5. Hlu-
bočany B – Ždárná 10:8. Drnovi-
ce – Ždárná 10:7. Hlubočany B – 
Boskovice 10:2. 

Nejlépe se s celou situací kvůli 
absencím v Blansku vypořádal C 
tým. Proti Sokolu Židenice nastou-
pili domácí v nejsilnější možné 
sestavě a hned od začátku diktova-
li tempo utkání. Zádrhel přišel až 
za stavu 8:2, kdy domácí povolili 
několika prohrami v řadě soupeři 
snížit na 9:7. Rozhodující bod tak 
získal až Martin Polívka v drama-
tickém utkání proti Krejčímu. Proti 
Mokré již C tým nastoupil se dvě-
ma náhradníky, i přesto dokázal 
vybojovat velmi cennou remízu.

B tým Zbraslavce hrál ve stej-
ných dnech proti celkům z opač-
ných konců tabulky. V sobotu se 
Zbraslavci podařilo potvrdit před-
poklady a předposlední Otnice B 
porazili. Výrazně se o to zaslouži-
li oba Krásovi, kteří dohromady 
získali 7 bodů. O den později se 
Zbraslavci sice v úvodu utkání 
dařilo trápit vedoucí celek soutěže 
Komořany, ale v dalším průběhu 
domácí vývoj přece jen otočili 
a podle očekávání vyhráli.  (bh)
  1.  Komořany  6  6  0  0  0  60:26  24
  2.  Kuřim  6  4  1  1  0  55:43  19
  3.  Hlubočany B  6  4  0  2  0  54:44  18
  4.  Drnovice  6  3  1  2  0  50:46  16
  5.  Blansko C  6  3  1  2  0  52:47  16
  6.  Zbraslavec B  6  2  2  2  0  50:49  14
  7.  Mokrá  6  2  2  2  0  47:50  14
  8.  Boskovice  6  2  1  3  0  44:48  13
  9.  Židenice  6  2  1  3  0  44:50  13
  10.  Ždárná  6  2  0  4  0  44:52  12
  11.  Otnice B  6  1  1  4  0  38:57  10
  12.  M. Knínice  6  0  0  6  0  34:60  6

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Tři výhry po sobě. 
Byl by to pěkný konec podzimní 
ráječkovské sezóny. Administra-
tivní chyba při špatné registraci 
hráče ale díky kontumaci zápasu 
v Rousínově trochu zkalila radost 
hráčům, fanouškům i vedení klu-
bu, které si symbolicky za chybu 
posypalo popelem hlavu. Poslední 
podzimní zápas proti Znojmu se 
však povedl. Ráječko na podzim 
nezklamalo, v těžké konkurenci si 
vede více než zdatně.

SK Olympia Ráječko – FK 
Inzert Expres Znojmo 5:1 (2:0), 
Sehnal Martin 3, Vavřík Martin, 
Mičko Jakub – Procházka. 

Parádní rozloučení s domácímí 
diváky připravili hráči Olympie. A 
to ještě mohlo být skóre ještě vyš-
ší nebýt výborného znojemského 
brankáře. Ten se mohl pomyslně 
přes pět obdržených fíků poplácat 
obrazně po ramenou, tým podržel.

Mičko a Vavřík dali svými góly 
jasnou zprávu o tom, kdo bude brát 

tři body již velmi záhy. Pak ale 
přišly chvíle gólmana Vítámvá-
se, který dlouho dával vyniknout 
svému umění. Znojmo i zahrozi-
lo. Hned v úvodu druhé půle při-
šlo jejich snížení. To ale zdravě 
naštvalo Martina Sehnala. Trefi l se 
v 50. minutě poprvé, v 72. minutě 

podruhé, aby dvanáct minut před 
koncem završil čistý hattrick.

Další výsledky: Ivančice – 
Sparta 0:0. Jevišovice – Bystrc 
3:3 (1:1). Bzenec – Vojkovice 
2:1 (0:0). Novosedly – Moravská 
Slavia 2:6 (0:0). Bosonohy – M. 
Krumlov 1:1 (0:1). Bohunice – 

Rousínov 5:2 (1:0). Dubňany – 
Kuřim 4:2 (1:2). 

Hrálo se minulou středu
Framoz Rousínov – SK Olym-

pia Ráječko 1:2 (1:1). Branky: 
24. a 53 Sehnal, 50. Líznar. 

Ráječko: Lošťák –Bartoš, Maška, 
Daněk, Koutný - Neděla (Toman), 
Vavřík (Tenora ), Kuldan, Líznar - 
Sehnal M., Mičko (Štrajt). 

Zápas byl následně zkontumován 
na 3:0 ve prospěch domácích pro 
neoprávněný start hráče Tomana. 
  1.  Bohunice  15  12  3  0  43:8  39 
  2.  MS Brno  15  11  2  2  49:17  35 
  3.  Bzenec  15  10  3  2  39:21  33
  4.  Sparta  15  10  2  3  42:14  32
  5.  Ráječko  15  8  3  4  36:23  27
  6.  Bystrc  15  7  5  3  30:24  26
  7.  Ivančice  15  7  2  6  27:22  23 
  8.  Rousínov  15  7  1  7  34:33  22 
  9.  Novosedly  15  5  3  7  20:35  18
  10.  M. Krumlov  15  5  2  8  15:19  17 
  11.  Znojmo  15  4  4  7  17:30  16 
  12.  Vojkovice  15  3  4  8  16:35  13
  13.  Bosonohy  15  3  3  9  22:37  12  
  14.  Dubňany  15  3  1  11  16:41  10
  15.  Jevišovice  15  2  2  11  18:37  8
  16.  Kuřim  15  2  2  11  19:47  8

Blansko – Znojmo 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Znojmo 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Věra Vencelová
Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulou sobotu 
uspořádal plavecký klub Kometa 
Brno v akvaparku v Kohoutovi-
cích celodenní moravskoslez-
skou plaveckou ligu nejmladší-
ho žactva. Závodů se zúčastnilo 
na sto osmdesát šestiletých až 
osmiletých plavců z plavecké 
přípravky šestnácti oddílů ČR i 
Slovenska. Právě tito plavci jsou 
nejdůležitějším článkem k vybu-
dování kvalitní plavecké základ-
ny v jednotlivých oddílech. 

Plavecký oddíl ASK Blansko 
ve spolupráci s Domem dětí a 
mládeže Blansko vychovává prá-
vě v této skupině více jak pade-
sát dětí. V Brně se představilo 
pod vedením trenérky Dagmar 
Kuncové devět nejlepších pla-
váčků, kteří museli zvládnout 

pětadvaceti a padesáti metrové 
tratě všech plaveckých stylů. 
Zatím má blanenský oddíl dva 
výrazné talenty v kategorii deví-

tiletých. Anna Kučerová a Jakub 
Bartošík zajistili totiž Blansku 
čtyři medaile. Anička Kučerová 
zvítězila na padesátce kraul a 

dvě stříbra vylovila na padesátce 
znak a motýlek. Kubík Barto-
šík si pověsil na krk bronzovou 
medaili za padesátku kraul.

Sedmé kolo Českého poháru 
v plavání se o minulém víken-
du konalo v Jihlavě pod názvem 
Axis Cup. V náročném dvou-
denním programu se představili 
nejen čeští juniorští a seniorští 
reprezentanti a olympionici, ale 
také plavecká špička z Maďar-
ska, Rakouska a Slovenska. Cel-
kem se v jihlavské pětadvacítce 
sešly tři stovky plavců. Této silné 
konkurenci čelila pětice blanen-
ských plavců: Veronika Zama-
zalová, Petra Pokorná, Hana 
Kopřivová, Michal Vencel a Jan 
Vencel. I když některé výko-
ny blanenských nebyly úplně k 
zahození, na medaile nestačily. 
Nejvýše se ve výsledkové listině 
objevila Veronika Zamazalová, 

která doplavala na dvoustovce 
prsa na sedmém místě. Stejnou 
pozici vybojoval také Jan Vencel 
na trati dvě stě metrů polohový 
závod. Plavci blanenského oddí-
lu do Jihlavy přijeli především 
pro solidní časy, kterými by se 
kvalifikovali na prosincové mis-
trovství ČR dorostu a dospělých 
v Plzni. Některým se to poda-
řilo a ostatní budou mít další 
možnost příští týden, kdy bude 
Český pohár pokračovat osmým 
kolem na nejprestižnějším mítin-
ku v ČR Velké ceně Brna.

Ozdobou zimního krajského 
přeboru desetiletého a jedenác-
tiletého žactva v Blansku byl 
domácí plavec a velký talent 
Milan Kučera. Jeho časy v něk-
terých disciplínách braly trené-
rům a divákům dech. Doslova 
bezkonkurenčně zvítězil ve všech 
šesti přihlášených startech. Ve 

své kategorii jedenáctiletých ujel 
svým soupeřům z dvanácti oddílů 
Jihomoravského kraje mnohdy o 
celou délku bazénu. Velmi dobře 
si také vedl jeho oddílový kole-
ga Štěpán Pokorný, který se v 
poslední době výrazně zlepšil, a to 
mu na domácí půdě vyneslo čtyři 
stříbrné a dvě bronzové medaile. 
Jednu bronzovou medaili přidala 
jedenáctičlennému blanenskému 
družstvu Nikola Prudká. Zimní 
krajský přebor mladšího žactva, 
který pořádá blanenský oddíl již 
několik let, je pro plavce vel-
mi důležitý. Zde zaplavané časy 
jsou totiž vstupenkou na zimní 
poháry Moravy, kde se představí 
v jednotlivých disciplínách pěta-
třicet nejlepších plavců ze zhruba 
stejného počtu moravských oddí-
lů. Letošní Pohár desetiletých se 
uskuteční ve Vsetíně a jedenácti-
leté bude hostit Brno.

Plavecký oddíl ASK Blansko vychovává výborné plavce

Anna Kučerová.  Foto Věra VencelováAnna Kučerová.  Foto Věra Vencelová

Blanensko a Boskovicko - 
Původně plánované předehrávané 
první jarní kolo, se rozhodnutím 
JmKFS neuskutečnilo. Týmy 
z našeho regionu se tak se sezó-
nou rozloučily dříve, než měly 
naplánováno. V I.A třídě Bosko-
vice a Lipovec prohrou, Bořitov 
a Kunštát remízami. O soutěž níž 
shodně Ráječtí i Černohorští při-
vezli zvenku po třech bodech. 

I.A třída: Dobšice – Lipovec 
2:0 (0:0). Slovan Brno – Bosko-
vice 3:2 (2:1), Fadrný, Václavek. 

Bořitov – Líšeň B 1:1 (0:0), Jelí-
nek. Tasovice B – Kunštát 1:1 
(0:0), Stehlík. RAFK – Hrušova-
ny 1:4 (1:2). Žebětín – Šlapanice 
0:0. Miroslav – Slatina 2:2 (2:2). 
 1. Líšeň B 13 7 6 0 29:9 27 
 2. Slovan 13 8 1 4 29:18 25 
 3. Boskovice 13 6 5 2 31:18 23 
 4. Kunštát 13 7 2 4 28:21 23
 5. Dobšice 13 6 3 4 31:23 21 
 6. Hrušovany 13 6 1 6 18:23 19 
 7. Šlapanice 13 4 6 3 32:20 18
 8. Slatina 13 5 2 6 22:24 17
 9. Žebětín 13 4 4 5 18:26 16 
 10. Bořitov 13 4 3 6 17:25 15 

 11. Tasovice B 13 4 3 6 10:24 15
 12. Miroslav 13 3 5 5 15:20 14 
 13. Lipovec 13 2 6 5 19:23 12 
 14. Rajhrad 13 0 3 10 15:40 3

I.B třída: Soběšice – Čer-
ná Hora 3:5 (0:4), Sedláček 2, 
Jonáš, Tatíček, Čech. Rousínov 
B – Rájec-Jestřebí 2:5 (1:1), 
Dvořák 2, Farník, Zřídkaveselý, 
Žilka. Řečkovice – Bohunice B 
4:1 (2:0). Řečkovice – Čebín 0:2 
(0:0). Podolí – Svratka 0:4 (0:4). 
Vyškov B – Letonice 5:0 (4:0). 
Tišnov – Medlánky 1:0 (1:0). 

Bohunice B – Bohdalice 8:2 
(4:1).  (bh)
 1. Svratka 13 11 1 1 41:17 34
 2. Vyškov B 13 10 0 3 46:22 30
 3. Čebín 13 9 1 3 27:13 28
 4. Tišnov 13 9 0 4 30:18 27
 5. Černá Hora 13 7 4 2 28:23 25
 6. Rájec-Jestřebí 13 7 2 4 38:22 23
 7. Letonice 13 5 2 6 14:25 17
 8. Soběšice 13 4 3 6 35:33 15
 9. Bohunice B 13 4 1 8 27:43 13
 10. Medlánky 13 3 3 7 23:24 12
 11. Bohdalice 13 3 2 8 16:34 11
 12. Podolí 13 2 3 8 22:34 9
 13. Rousínov B 13 3 0 10 13:40 9
 14. Řečkovice 13 2 2 9 15:27 8

Krajské soutěže skončily dřív, než se plánovalo

Blansko - Nejmladší tým basketba-
lového klubu BBK Blansko, tedy hráči a 
hráčky do jedenácti let, mají za sebou čtyři 
další utkání. V soubojích se Šlapanicemi 
a Kohoutovicemi jim pouze jednou utek-
la nastřílená stovka a to pouze o jediný 
bod. „Už na útočné polovině jsme získá-
vali míče a celkem snadno zakončovali. 
Tomu odpovídá i celkové skóre. Musíme 
ale zlepšit obranný pohyb přecházející 
do sprintu,“ zhodnotil jasné výhry trenér 
Antonín Zezula. Blanenský tým je zatím 
společně s Podolím bez prohry a v tabulce 
oblastního přeboru mu patří druhé místo.

Výsledky: BBK Blansko – Sokol Šlapa-
nice 107:31 (55:13). BBK Blansko – Sokol 
Šlapanice 109:20 (63:14). Body celkem: 
Křížová 43, Ondřej Ševčík 36, Nečas 35, 
Streitová 34, Ježek 32, Špačková a Berka 
po 10, Svěráková 8, Zouhar 4, Kučerová 2, 
Kavín, Tyleček. Kohoutovice Brno – BBK 
Blansko 16:111 (6:53). Kohoutovice Brno 
– BBK Blansko 9:99 (4:53). Body celkem: 
Nečas 39, Streitová 32, Berka 28, Ondřej 
Ševčík 24, Křížová 22, Svěráková 18, 
Ježek 15, Špačková 14, Zouhar 10, Ondro-
vá 4, Kavín, Tyleček 2.  (kaj)

S
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Zimní pauza přijde vhod. V Blansku mají o čem přemýšlet

Dno divizní tabulky je blízko

Vladimír Jirůšek

Blansko - Letos 3. srpna došlo během 
tradičního motocyklového závodu o 
Zlatý Kahanec v Těrlicku k velmi těžké 
havárii našeho předního road-racingo-
vého závodníka, dvacetiletého Olina 
Hanáka ze Slavkova u Brna.

Na mokré trati nezvládl svoji šes-
tistovku yamahu a skončil až mimo 
vozovku. Jeho pád zastavil až plot. Jez-
dec upadl do komatu. Po první pomoci 
zdravotníky na místě, následoval trans-
port vrtulníkem do FN v Ostravě. První 
zprávy hovořily o téměř beznadějném 
stavu. Ani sami lékaři mu příliš šancí 
nedávali... 

Přesto začali boj o jezdcův život. 
Kolektiv kliniky ARIM FN v Ostravě, 
pod vedením přednosty Pavla Ševčíka 
zvolil nestandartní řešení, když ve spo-
lupráci s místním kardiocentrem zapo-
jili postiženému mimotělní oběh, kdy 
místo poškozených plic „dýchal“ pří-

stroj. Výčet dalších zranění byl rozsáhlý. 
Musela být odstraněna slezina, do stehna 
pravé nohy byly implantovány šrouby na 
zpevnění zlomené stehenní kosti, Olin se 
musel podrobit i operaci jícnu a žalud-
ku. Zlomená klíční kost a otřes mozku 
už byly „jen“ maličkosti. Není divu, že 

během tříměsíčního pobytu na lůžku 
nastal váhový úbytek 25 kg z původních 
šedesáti! Štěstím v neštěstí bylo, že šlo o 
mladý, trénovaný organismus.

Po třech měsících intenzivní léčby 
bylo rozhodnuto, že Hanák bude převe-
zen k následné rehabilitaci do nemoc-
nice blíže jeho domovu. Výběr padl na 
blanenskou nemocnici a její oddělení 
rehabilitace. Proto jsem se rozhodl ho 
navštívit a pozeptat se na jeho momen-
tální stav. Právě se chodbou vracel za 
pomoci berlí z jedné z procedur.

Ahoj Oline, tak jak se daří?
Děkuji za optání, teď už je to mnohem 

lepší.

Jsi jezdcem road-racingu. můžeš 
tuto motoristickou disciplínu trochu 
našim čtenářům přiblížit?

Jde o silniční závody motocyklů na 
přírodních tratích, které jsou lemová-
ny stromy, domy, sloupy, ploty. Tedy 

nikoliv na speciálních motodromech. U 
nás je nejslavnější závod v Hořicích, ve 
světě slavná a nejtěžší Tourist Trophy 
na ostrově Man. Nebo irské okruhy GP 
Ulster, Cockstown, kde jsem startoval 
v roce 2012. Vůbec, Irsko je pro tento 
druh závodění zemí zaslíbenou. Vládne 
tam nepopsatelná atmosféra.

Vraťme se ještě na chvíli k té tvojí 
neštastné havárii. Co bylo její příči-
nou? Pamatuješ si okamžiky před ní?

Bohužel nevím z ní vůbec nic. Všech-
no znám jen z vyprávění jiných lidí. Na 
mokré vozovce mi to podklouzlo a už 
jsem letěl.

Nyní ležíš v Blansku. Jak jsi spoko-
jen s úrovní péče ve zdejší nemocni-
ci?

Nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Celý 
kolektiv lékařů, pod vedením primářky 
Jany Novotné, fyzioterapeuti a rehabili-
tační sestry se nejen o mě, ale i o ostatní 

pacienty starají skvěle, za což bych jim 
všem chtěl i touto cestou poděkovat.

Jak jsi zde dlouho a co tě čeká dál?
V Blansku jsem dva týdny a už brzy 

bych měl být propuštěn do domácího léče-
ní s pravidelnými kontrolami. Už se moc 
těším domů, ke svým blízkým.

Co bys chtěl vzkázat lidem, kteří tě 
po celou dobu léčby morálně podporo-
vali, ať už na sociálních sítích, pomocí 
SMS nebo vzkazy a návštěvami?

Chci jim všem moc a moc poděkovat. 
Překvapil mě jejich počet. Velmi mě to 
zejména psychicky zvedlo. Chci všem 
slíbit, že udělám všechno proto, abych se 
zase co nejdříve vrátil do sedla motorky. 
Road-racing je prostě natrvalo pevnou 
součástí mého života. Jak se říká mezi 
jezdci :“Racing is live!“

Děkuji ti za rozhovor a i za naše čtená-
ře ti přeji „full gass a furt oběma kolama 
dolů!“

Olin Hanák chce zase závodit. Léčí se v nemocnici v Blansku

Bohumil Hlaváček

Blansko - Devět utkání bez 
výhry. Po nadějném rozběhu diviz-
ního podzimu přišla tato série. 
V rámci jejího závěru nečekaný 
odchod trenéra Ludevíta Grmely. 
Fanoušci se ptají po příčině pro-
padu. Stále více se mluví na všech 
frontách o tom, zda bylo nutno 
spoléhat až tak na mladíky ze 
Zbrojovky a ne na některé vlastní 
odchovance, kteří bojovali se srd-
cem na dlani za tým v předchozím 
ročníku soutěže. O tom, kdo pove-
de tým dál, se rozhoduje v těchto 
dnech. Blansko v posledních třech 
podzimních utkáních zůstalo bez 
bodu s tristním skórem 1:10.

SFK Vrchovina – FK Blansko 
4:1 (3:0). Branka: 70. Nečas. Blan-
sko: Juran – Gromský, Jelínek, 
Čoupek, Müller – Šíp, Šplíchal 
(46. Nečas), Jukl, Levai, Buchta 
(70. Ullmann) – Trtílek.

Blansko prohrávalo po laciných 
brankách 0:2 již v 17. minutě. 
A aby bylo ještě hůř, přišel třetí 
gól z penalty po faulu hostí. Nečas 
sice ještě v začínající poslední 
dvacetiminutovce snížil, herní 
kvalita hostí se však již dále gólo-
vě neprosadila. Naopak, zhruba 
čtvthodinu před koncem přišel 
smrtící pečetící zásah Vrchoviny. 

Hrálo se ve středu
FK Blansko – Fatra Slavia 

Napajedla 0:2 (0:1). Blansko: 
Juran - Gromský, Jelínek (79. 
Jarůšek), Čoupek, Šíp - Nečas 
(64. Zouhar M.), Zouhar T. (46. 
Šplíchal), Müller, Levai - Ull-
mann, Jukl

Mizérie pokračovala. Velmi 
snaživí hosté se dostali do vede-
ní ve 27. minutě po křídelní akci 
a přesném centru, který zužitko-
val Kaštánek. Svoji zaslouženou 
výhru pečetili v 58. minutě dru-
hou brankou. Blansko se protrá-
pilo do konce, aniž by se zmohlo 
na nějakou snahu o zvrat. 

Hrálo se minulý 
víkend

FK Blansko – FC Slovan 
Havlíčkův Brod 0:4 (0:1). 

Blansko: Juran - Gromský, Mül-
ler (71. Buchta), Šíp, Čoupek - 
Zouhar T., Šplíchal (60. Nečas), 
Jukl, Levai - Ullmann, Trtílek

Začátek nebyl tak tristní. Nao-
pak. Blansko bylo velmi aktivní, 
a i když v 10. minutě inkasovalo 

z náhodné akce hostí, málokoho 
napadlo, že výsledek bude deba-
klem. Kreativní hra přinášela 
šance, ty ale byly jak na běžícím 
pásu bohužel zahazovány. Když 
se to povedlo opět Ullmannovi 
i ve druhé půli, přišel zákonitý 

trest, když si zbytečně daleko 
dopředu vyběhnutého Jurana 
vychutnal Míča. Blansko se 
snažilo s marným zápasem něco 
udělat, výsledek byl ale kontra-
produktivní. Po dvou žlutých šel 
ven Trtílek a v poslední deseti-
minutovce musel ještě dvakrát 
Juran lovit míč ze sítě. 

Další výsledky z tohoto víken-
du: Otrokovice – Velké Meziříčí 
1:0 (0:0). Napajedla – Žďár 2:0 
(1:0). Bystřice – Stará Říše 6:1 
(4:1). Tasovice – Pelhřimov 2:1 
(1:1). Hodonín – Mutěnice 3:0 
(1:0). Havlíčkův Brod – Rosice 
0:2 (0:1). Polná – Uherský Brod 
3:0 (2:0).
  1.  V. Meziříčí  15  10  4  1  39:10  34
  2.  Havl. Brod  15  9  2  4  29:24  29 
  3.  Otrokovice  15  8  4  3  26:17  28 
  4.  Bystřice  15  7  4  4  28:22  25 
  5.  Vrchovina  15  8  1  6  22:17  25
  6.  Hodonín  15  7  2  6  25:18  23
  7.  Stará Říše  15  7  2  6  15:18  23 
  8.  Mutěnice  15  7  1  7  22:30  22
  9.  Rosice  15  5  6  4  22:16  21
  10.  Polná  15  4  6  5  28:21  18 
  11.  Tasovice  15  5  2  8  15:27  17
  12.  Napajedla  16  4  3  9  18:28  15
  13.  Blansko  16  3  6  7  14:30  15 
  14.  Žďár  15  4  2  9  16:18  14
  15.  Uh. Brod  15  3  5  7  15:25  14
  16.  Pelhřimov  15  3  4  8  15:28  13

Blansko – Havlíčkův Brod 0:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Havlíčkův Brod 0:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Napajedla 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Napajedla 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

V Blansku slavili významné 
sportovní výročí

Pětaosmdesát let. Tolik let již uplynulo od založení organizovaného 
sportu v Blansku. Připomněli si to na malé slavnos   ASK Blansko v hale 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Předseda jednoty Josef Vrba 
připomenul nemalé úspěchy, kterých bylo za tyto roky dosaženo. 
V programu se představili i stepaři.  Foto Bohumil Hlaváček

Šes  stovka. Výborného výkonu 619 bodů docílila domácí Zuzana 
Musilová v zápase pro   Husovicím. Výsledky prvoligového týmu žen 
na str. 11.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Zaváhání Jedovnic v domácím 
duelu s týmem Vysočan před-
znamenalo pomyslné korunování 
podzimního krále okresního fot-
balového přeboru. Přece jenom 
jsou to dlouhodobě koncepčně 
pracující Vilémovice. Na kon-
ci tabulky se naopak probouzí 
Vavřinec. I když to znamená jen 
zmenšení bodové ztráty.

Sloup – Kunštát B 1:1 (0:1), 
Zouhar – Blaha. 

Zasloužená remíza. Domácí 
v pohledném utkání prohráva-
li od 35. minuty. V 69. minutě 
měli šanci srovnat, Zouhar ale 
neproměnil pokutový kop. Svo-

je zaváhání odčinil, když o osm 
minut později vsítil vyrovnávací 
branku. 

Olomučany – Rudice 1:3 (0:3), 
Opletal – Matuška Jan st. 3.

A je to tu znova. Nestárnoucí 
kanonýr Honza Matuška. Zno-
vu řádil, málokdo asi spočítá, 
kolikátý hattrick se mu již pove-
dl. Tentokrát byl čistý, branky 
nasázel ve 14., 25. a 41. minutě. 
Domácí korigovali v 86. minutě 
Opletalem.

Šošůvka – Olešnice 0:4 (0:1), 
Kubíček, Hořínek, Kuda, Tenora. 

V Šošůvce jsou rádi, že přichá-
zí zimní pauza. Už v 5. minutě 
otevřel skóre hostující Kubíček. 

Domácí srazila 53. minuta, kdy 
dravý útočík Olešnice zvýšil. 
Šošůvka jen paběrkovala. V 83. 
minutě inkasovala potřetí a těsně 
před koncem dopila kalich hoř-
kosti až do dna.

Vilémovice – Kořenec 5:2 
(2:1), Eliáš, Pernica 2, Maroši - 
Meluzín, Schulze. 

Hosté působil ve hře velmi sym-
paticky. Přesto zvítězila souhra 
Vilémovických, ještě více však 
jejich efektivita v koncovce. 

Jedovnice – Vysočany 3:4 
(1:3), Vintr 2, Sedláček - Hejč 
Tomáš, Torda, Hejč Jiří, Beneš. 
ČK: Pernica Viktor (J). 

Domácí si asi průběh utkání 

představovali jinak. Ve dvacáté 
minutě však prohrávali 0:3 po 
nevídaném nástupu Vysočan-
ských, kteří jasně Jedovnice pře-
hrávali. Do poločasu se ale podaři-
lo snížení a a v 60. minutě již bylo 
srovnáno, přestože domácí hráli 
jen v deseti po Pernicově vylouče-
ní. V poslední minutě se však trefi l 
vysočanský Beneš a ambiciozním 
Jedovnickým zbyly pomyslné oči 
pro pláč. 

Lipůvka – Doubravice 5:1 
(2:1), Macko 2, Pospíšil Jan, Pospí-
šil Ondřej, Sedláček – Hájek.

Lipůvka byla lepší v první půli 
jen na góly, Doubravičtí byli herně 
lepší. Po změně stran ještě svoje 

vedení zvýšila a výše výhry byla 
nakonec odpovídající. 

Letovice – Vavřinec 1:2 (0:1), 
Maresch - Kubík, Přikryl Radim. 
Podrobnosti nehlášeny. 

Hrálo se minulý víkend: 
Vavřinec – Sloup 1:3 (0:2), Nečas 
- Mikulášek, Svoboda, Zouhar. 
Letovice – Doubravice 1:1 (1:1). 
Lipůvka – Vysočany 1:2 (1:1), 
Kašpar - Beneš, Hejč. Jedovnice 
– Kořenec 3:1 (1:0), Borek, Per-
nica, Sedláček – Bašný. Vilémovi-
ce – Olešnice 3:2 (2:1), Pernica 2, 
Vorlický, vlastní – Kintr. Šošůvka 
– Rudice 2:5 (1:2), Krátký, Zouhar 
- Sehnal 2, Nejezchleb, Pernica, 
Vymazal. Olomučany – Kunštát 

B 2:1 (2:1), Urbánek, Štrajt - Adá-
mek. Dohrávky: Sloup – Lipůvka 
1:2 (0:2), Petržel - Macko, Pospí-
šil. Šošůvka – Letovice 6:2 (2:1), 
Krátký, Zouhar 2, Dvořáček, Ode-
hnal - Novotný, Stria.  (bh)
  1.  Vilémovice  14  11  0  3  53:35  33
  2.  Jedovnice  14  10  1  3  49:31  31 
  3.  Vysočany  14  10  1  3  42:32  31 
  4.  Lipůvka  14  9  2  3  48:20  29
  5.  Olešnice  14  8  2  4  39:22  26 
  6.  Rudice  14  6  4  4  48:36  22
  7.  Olomučany  14  6  4  4  26:23  22 
  8.  Šošůvka  14  6  2  6  35:35  20
  9.  Kunštát B  14  4  3  7  27:40  15
  10.  Doubravice  14  2  6  6  19:27  12 
  11.  Letovice  14  3  3  8  22:45  12
  12.  Sloup  14  3  1  10  21:42  10
  13.  Kořenec  14  1  5  8  27:40  8 
  14.  Vavřinec  14  2  0  12  19:47  6 
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