
myslím daří. Stojí to samozřejmě 
hodně úsilí, ale je potřeba vrátit 
nemocnici renomé a přesvědčit 
pacienty o tom, že máme kvalitní 
odborný personál.

Takže jste se současným sta-
vem v nemocnici spokojený?

Cítím, že se situace uvnitř ne-
mocnice výrazně zklidnila. Když 
jsem přicházel, tak byli lidé v ne-
jistotě, co bude dál. Teď poznali, 
že změna ve vedení byla provede-
na kvůli zlepšení fungování zaří-
zení a ne proto, aby na tom někdo 
vydělal. I spolupráce s radnicí je 
dobrá. Naší společnou snahou je, 

aby nemocnice fungovala dobře 
z dlouhodobého hlediska a měla 
jasnou koncepci rozvoje. Když 
do nemocnice dnes vejdu, tak vní-
mám podstatně lepší atmosféru, 
než tomu bylo před rokem.

Situace se stabilizovala, ale 
stále je co vylepšovat...

Musím říci, že dnes jsme v situ-
aci, kdy někteří primáři jsou nuce-
ni odmítat žádosti nových kolegů 
o zaměstnání v naší nemocnici. 
Netvrdím, že jsme ve všech odbor-
nostech a specializacích optimálně 
personálně obsazeni, ale ve většině 
již ano.  Pokračování na str. 7
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Radim Hruška

Boskovice - 
Už jeden a půl 
roku pracuje 
v boskovické 
nemocnici nový 
management. Za 
tu dobu proběhly 
v zařízení rozsáhlé změny. Obmě-
nilo se vedení nemocnice i téměř 
polovina primářského sboru. Pod-

Verner: Cí  m, že situace v nemocnici se výrazně zklidnila

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Novinky v boskovické nemocnici
Rozhovor s primářem 
Jaroslavem Utěšeným, 
aktuální nabídka 
lékárny a další.
 Více na str. 7

Autobusy mají 
zmizet z centra

Atrakce. Chornický železniční klub uspořádal uplynulou neděli Mikuláškou jízdu parního vlaku. Ten se objevil také v Šebetově (viz foto), kde se 
posádka i cestující občerstvili a historická lokomo  va doplnila vodu.  Foto Radim Hruška

Memoriál Dana Němce
Vítězem turnaje ve 
fotbale v hale TJ ČKD 
Blansko se stal tým HFK 
Olomouc.
 Více na str. 9

Pavel Šmerda

Kunštát - Kunštátští zastupite-
lé se začali zabývat otázkou jak 
vyřešit autobusová stání v centru 
města. 

„Všichni lídři stran měli toto 
téma ve svém volebním progra-
mu. Bez výjimek se shodujeme 
v tom, že současná situace je na-
prosto nevyhovující, nepřehledná 
a velmi nebezpečná,“ řekl staros-
ta města Zdeněk Wetter. 

Podle něj existují dvě varianty 
řešení. „První je vybudovat auto-
busový terminál na Bochořákově 
náměstí, které se svojí polohou 
k tomuto účelu přímo nabízí, dru-
há varianta spočívá v úpravě kři-
žovatek pod kostelem a u rybníka 
s možností vytvoření jednotných 
autobusových stání ve tvaru zá-
livů na silnici mezi nimi. Tahle 
varianta není úplně nejideálnější 
z hlediska bezpečnosti cestujících, 
ale je pořád lepší než ta současná,“ 
uvedl starosta. 

Jak doplnil, vedení města se 
mnohem více zamlouvá první 
možnost. „Vzhledem k tomu, že 
až do letošního roku byla část ná-
městí prodána za účelem výstavby 
hotelu soukromému podnikateli, 
tak hlavní myšlenkou bylo vytvo-
ření zálivů. Letos ale majitel po-

zemku změnit svůj podnikatelský 
záměr a nabídl ho odprodat zpátky 
městu,“ prozradil starosta. 

Na základě této informace byly 
objednány u projektantů různé 
návrhy studií, respektive byli pro-
jektanti požádáni o nápad, jak do 
prostoru náměstí mezi kostelem 
a pekárnou dostat autobusová 
stanoviště při alespoň částečném 
zachování vzhledu a funkčnosti 
současného parčíku, který je vel-
mi oblíbený u spousty občanů a je 
využíván i při akcích města. 

„Nyní jsou tyto studie hodnoce-
ny z hlediska možnosti realizace 
u příslušných orgánů. Záleží, jak 
bude vypadat fi nanční situace, 
jestli se podaří sehnat dotace. Řek-
nu to narovinu, sami si nyní nemů-
žeme dovolit investovat do akce 
odhadem šest nebo sedm milionů 
korun. Z tohoto hlediska se tedy 
jeví jako reálnější možnost vybu-
dovat zálivy, které by byly v režii 
Ředitelství silnic a dálnic,“ dodal 
Wetter s tím, že řešení autobuso-
vých stání je podle něj otázkou 
nejdříve roku 2014. 

Obyvatelé okrajových částí 
Kunštátu mohou zůstat klidní. 
Autobusové zastávky u kulturního 
domu, v Sychotíně i na konci měs-
ta ve směru na Zbraslavec zůsta-
nou podle něj zachovány.

Policie chytila
svérázného

motocyklistu
Kulířov - Velmi svérázné cho-

vání předvedl padesátiletý řidič 
malého motocyklu Jawa Pionýr 
v Kulířově. 

Když ho totiž stavěla policej-
ní hlídka, řídil jen jednou rukou 
a v druhé měl sklenici s pivem. 
Navíc jel bez helmy a nesvítil. 
Policistům ani nepředložil žád-
né doklady a odmítl dechovou 
zkoušku. Po tomto postoji byli 
policisté nuceni muže odvést na 
obvodní oddělení, aby zjistili, 
s kým mají tu čest.  (hrr)

Děti budou 
mít Silvestra

Blanska - Novinku připravi-
lo na závěr letošního roku pro 
nejmenší Kulturní středisko města 
Blanska. Podtitul akce zní Posled-
ní den v roce – pobavme se přece. 
Jak název napovídá, odehraje se 
na Silvestra a dějištěm bude kino. 
Od 15.30 hod. si zde budou moci 
zahrát nejrůznější hry, o hodinu 
později je čeká 3D projekce fi lmu 
Šmoulové. V 18 hodin se pak mo-
hou těšit na ohňostroj, který bude 
odpálen ze střechy budovy. (bh)

le ředitele nemocnice Rostislava 
Vernera se jednalo o hektickou 
dobu, během které se nemocnice 
stala i předmětem politického boje 
v komunálních volbách. 

Můžete s odstupem času zhod-
no  t Vaše působení v boskovické 
nemocnici?

Přišel jsem do nemocnice, kde 
bylo nutné optimalizovat procesy 
řízení. To se postupem doby po-
dařilo zvládnout. Byla to práce, 
která není na první pohled vidět, 
ale byla nezbytná. Zaměřili jsme 
se také na změnu povědomí ve-
řejnosti o naší nemocnici. To se 

Letovice - Keltskému skanze-
nu v Letovicích se možná blýská 
na lepší časy. Po dlouhotrvajících 
peripetiích s hledáním nového ná-
jemce se totiž na radnici přihlásit 
další zájemce. Jan Raban radním 
v kostce představil svůj záměr, 
kterým je pokračovat v původním 
fungování turistické atrakce. 

„Myslím si, že jsme se dosta-
li zase o kousek blíže k záchraně 
keltského skanzenu v Letovicích. 
Nový zájemce chce založit Sdru-
žení přátel keltského skanzenu 

Isarno, které by atrakci provozo-
valo. Nyní musí předložit doklad 
o vzniku nového subjektu, doložit 
jeho fi nancování a přesvědčit rad-
ní, že to myslí vážně. Navíc bude 
muset doplnit informace k pod-
nikatelskému záměru a doložit 
smlouvu se stávajícím majitelem 
nemovitostí ve skanzenu o jejich 
převodu,“ vysvětlil letovický sta-
rosta Vladimír Stejskal. 

Podle starosty je důležité přede-
vším zajistit fi nancování. „V tuto 
chvíli je to ze strany města po-

slední možnost. Pokud nebudeme 
přesvědčeni o serióznosti nového 
záměru, tak město zahájí všechny 
potřebné právní kroky k likvidaci 
staveb na našich pozemcích. Zatím 
jsme byli vůči keltskému skanze-
nu velmi benevolentní, protože ho 
vnímáme jako vítanou turistickou 
atrakci. Situaci je ale třeba koneč-
ně vyřešit,“ doplnil Stejskal.

Nový provozovatel by chtěl 
areál upravit do poloviny příštího 
roku, vzápětí ho otevřít veřejnosti 
a uspořádat první dvě akce.  (hrr)

Keltský skanzen se možná zachráníDinosauři nakonec nebudou, 
firma stáhla svůj záměr

Boskovice - Lidé, kteří se v Boskovicích postavili proti výstavbě zábav-
ného parku Ztracený svět v těsném sousedství westernového městečka, 
slaví úspěch. Kvůli protestům, které vyvrcholily sepsáním petice, se fi rma 
Real Company rozhodla, že od investičního záměru ustoupí. Lidem se ne-
líbil především plánovaný prodej lesa v lokalitě Doubravy, obávali se jeho 
poničení a omezení vstupu. Záměr počítal s několika okruhy aktivit. Nos-
nou částí měly být expozice na kryté i venkovní ploše o vývoji a rozmani-
tosti života od nejstarších fosilií až po předky savců, ptáků a primátů. 

„Zastupitelé se měli projektem zabývat na svém příštím zasedání. Fir-
ma záměr stáhla, proto bude bod vyškrtnut. Investor chtěl stavět a nyní 
nechce, nic víc se k tomu nedá říci. Svůj názor na věc mám, ale nebudu ho 
zveřejňovat,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.  (hrr)

Adamov - Kuriózní příčinu má 
pokus o krádež bankomatu v Ada-
mově. Policisté totiž odhalili, že 
zloděj chtěl jen zmást policisty 
a pomoci známému, který byl vy-
šetřovaný za podobný čin. 

Všechno začalo, když se zloděj 
pokusil 3. ledna kolem půlnoci 
ukrást bankomat z pobočky ban-
kovního ústavu v Adamo-
vě. Dostal se přes vcho-
dové dveře a ocelovým 
lanem obepnul přístroj. 
Ten se pak pokusil za 
pomoci auta vytrhnout 
ze země. Když se mu 

to nepodařilo, z místa činu ujel. 
I přesto však způsobil na zařízení 
škodu přesahující 33 tisíc korun. 

Jak se později ukázalo, muž, 
který vnikl do banky a pokusil se 
zařízení vydávající peníze v ho-
tovosti odcizit, ve skutečnosti 
krást nechtěl. „Snažil se to pou-
ze předstírat proto, aby pomohl 

svému známému, který byl v té 
době stíhán za obdobnou trestnou 
činnost vazebně. Chtěl tak zmást 
policisty a vyšetřování svést na 
špatnou stopu. Fingovanou krá-
deží bankomatu chtěl ukázat, 
že předešlé trestné činy spojené 
s jeho známým se na něj mohl ně-
kdo pokusit svést a nastražit,“ do-

plnila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Sedmatřicetiletý muž 
je v současné době stíhán 
za spáchání trestného činu 
poškození cizí věci a na-
držování.  (hrr)

Kradl jen jako, aby pomohl známému

Pachatel chtěl zmást poli-
cisty a svést je na špatnou 
stopu,“  

 Iva Šebková, mluvčí blanenských policistů

Objevili další varnu pervitinu, 
muž ho vařil pro sebe i prodával

Blanensko -  Prostory rodinného domku v jedné z obcí na Blanensku 
využíval od ledna letošního roku třicetiletý muž k výrobě pervitinu. 
Činil tak až do středy 23. listopadu, kdy jeho varnu objevili policis-
té.Pachatel část vyrobeného pervitinu prodával různým lidem, zbytek 
užíval pro vlastní potřebu.

Po odhalení varny se ukázalo, že muž, který v ní drogy vyráběl, není 
policistům neznámý. Už v minulosti byl za obdobnou trestnou činnost 
potrestán podmínkou. V předchozích dnech jej také kontrolovali do-
pravní policisté a zjistili, že usedl za volant pod vlivem drog. Muž 
je tak podezřelý ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Kromě toho je podezřelý také 
ze spáchání přestupku v dopravě, za což mu hrozí sankce ve výši do 
dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden rok.  (hrr)

Změny se nevyhnuly ani chirurgii.  Foto archiv nemocniceZměny se nevyhnuly ani chirurgii.  Foto archiv nemocnice



Radim Hruška

Velké Opato-
vice - Ve Velkých 
Opatovicích se 
pustili do roz-
sáhlých investic. 
O jaké se jedná, 
přiblížil starosta 
města Jiří Běle-
hrádek.

Co všechno ve Velkých Opato-
vicích budujete?

Už od začátku jsme věděli, že 
letošní rok bude velmi složitý. 
Pustili jsme se totiž do značně 
náročných investic. První na řadě 
bylo zateplení základní školy 
včetně výměny všech oken. Plo-

cha budovy je obrovská, kromě 
dotací si tak město muselo vzít 
i úvěr. Celkem jsme proinvesto-
vali více než dvacet milionů ko-
run. K zateplení jsme přistoupili, 
protože spotřeba plynu na vytá-
pění byla obrovská. Při silných 
zimách se pohybovala kolem 1,6 
milionu korun. Počítáme s tím, že 
už v zimě by se měla objevit urči-
tá úspora prostředků.

To ale není v základní škole 
všechno...

Ano. Také jsme dokončili fo-
tovoltaickou elektrárnu na střeše. 
Náklady na její vybudování byly 
kolem dvanácti milionů korun. 
V současné době vyrábíme a pro-
dáváme elektřinu a zdá se, že 

roční tržby budou asi 1,3 milio-
nu korun. Za deset let tedy bude 
investice splacena a dalších deset 
let už by měla elektrárna městu 
vydělávat.

Pojďme do současnos  . Co se 
ve městě děje nyní?

Máme rozestavěnou novou 
čistírnu odpadních vod. To je ob-
rovská akce. Její rozpočet se po-
hybuje kolem osmdesáti milionů 
korun. V současné době je prosta-
věna zhruba polovina prostředků. 
Počítáme s tím, že v příštím roce 
by měla být dokončena. Také 
v tomto případě se podařilo sehnat 
dotace. Stavbu navíc zajišťujeme 
také úvěrem, protože takový ob-
nos se nedá zaplatit z našeho roz-

počtu. Ve fi nále budeme mít mo-
derní čistírnu splňující všechny 
požadované podmínky. Následně 
připravujeme projekty na budo-
vání nové kanalizace. Konkrétně 
v jedné části města, která zatím 
není na čistírnu napojená.

Můžete připomenout i menší 
akce?

Jedná se například o parko-
viště u zdravotního střediska, 
které jsme dokončili a přispělo 
k lepšímu komfortu lidí. Na jaře 
jsme dokončili chodník v Krátké 
ulici. Navíc připravujeme nová 
hrobová místa na hřbitově. Čeká 
nás ještě revitalizace zámeckého 
parku. Ta by měla být zahájena už 
v letošním roce. Je hotové výbě-

rové řízení na dodavatele, vítězná 
fi rma by měla všechno zvládnout 
do konce příštího roku. Podle 
projektu má dojít k omlazení stá-
vající zeleně, k jejímu vykácení 
i výsadbě nové. Některé stromy 

už totiž nejsou v dobrém stavu 
a nechceme, aby se něco stalo. 
Kromě toho postupně opravuje-
me střechu nad zámeckým sálem. 
Letos ji dokončíme. 

Všechny akce jsou limitova-
né fi nančními prostředky. Pokud 
bychom dostali vyšší rozpočtové 
určení daní, tak určitě najdeme 

záležitosti, které bychom chtěli 
a potřebovali udělat. Města naší 
velikosti si ale v současné situa-
ci nemohou dovolit zbytečné in-
vestice, máme jen na ty opravdu 
potřebné.

Z rozpočtu si letos ukousne 
svůj díl prostředků také provoz 
koupaliště...

Počítali jsme s tím, že zisko-
vé nebude. V letošním roce jsme 
měli zhruba osm tisíc návštěv-
níků. Červenec byl špatný, ale 
srpen to trochu napravil. Ztráta 
bude, ale přesnou výši ještě ne-
máme vypočtenu. Nicméně jsou 
určité investice, u kterých se ztrá-
ta předpokládá. Je to jakási služ-
by občanům. 
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V Olešnici zahájili zasněžování

Jiří Bělehrádek: Pustili jsme se do náročných investic

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Vandal tvořil

na nádraží
Skalice - Vlaková souprava od-

stavená ve Skalici se stala v noci 
na úterý 22. listopadu cílem zatím 
neznámého vandala. Ten na první 
vagón nastříkal černošedou bar-
vou nápis o velikosti 1 x 7 metru 
a způsobil tak škodu za téměř čtyři 
tisíce korun. Pachatel je proto po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci.  (hrr)

Vybil si zlost 
na autě

Lažany - Nepříjemné překva-
pení čekalo na majitele osobního 
auta Opel Insignia, které nechal 
přes noc zaparkované v blízkos-
ti silnice I/43 v Lažanech. Ráno 
v neděli 20. listopadu ho totiž 
našel s vylámanými plastovými 
díly mřížky chladiče a poško-
zeným lakem u dveří řidiče i na 
levých zadních dveřích. Na autě 
vznikla škoda za asi třináct tisíc 
korun.  (hrr)

Ukradl odlitky 
za statisíce

Velké Opatovice - Zloděj se 
vydal krást do fi rmy ve Velkých 
Opatovicích. Zajímaly ho mědě-
né odlitky v hodnotě asi 300 tisíc 
korun, které si odvezl. Stalo se tak 
pravděpodobně v noci na pondělí 
21. listopadu. Zloděj se do skladu 
dostal po poškození zámku a nyní 
je podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Hacker poškodil
stránky obce

Obora - Policisté šetří neo-
právněný přístup k počítačovému 
systému v Oboře. Internetové 
stránky obce totiž napadl zatím 
neznámý hacker. Výsledkem jeho 
řádění byla úřední deska bez ja-
kéhokoliv obsahu. Policistům 
napadení webu oznámil starosta 
obce s tím, že vymazáním po-
vinně zveřejňovaných informací 
vznikla škoda asi jeden tisíc ko-
run. Kdy přesně hacker stránky 
napadl, zatím není jasné. Policie 
případ šetří pro podezření ze spá-
chání trestného činu neoprávněný 
přístup k počítačovému systému 
a nosiči informací.  (hrr)

Oheň zničil 
zaparkovaný

automobil
Křtiny - Čtyři jednotky hasičů 

zaměstnal požár osobního auta 
zaparkovaného před domem ve 
Křtinách.  Při jejich příjezdu bylo 
vozidlo Honda celé v plamenech 
a oheň ohrožoval také rodinný 
dům. 

Hasiči oheň dostali pod kontro-
lu a zabránili rozšíření požáru na 
dům. Vozidlo značky Honda oheň 
zcela zničil, žár poškodil i vstup-
ní dveře, dvě okna a balkon rodin-
ného domu. Způsobenou škodu 
vyšetřovatel podle předběžného 
odhadu vyčíslil na 600 tisíc ko-
run.  (pš)

Důvěřiví senioři 
přišli celkem 

o sto tisíc
Blansko - O sto tisíc korun 

přišli v úterý 15. listopadu kvů-
li důvěřivosti starší manželé 
v Blansku. Na začátku byl tele-
fonát muže, který se vydával za 
jejich vnuka a požádal je o půjč-
ku ve výši sto tisíc korun, aby si 
mohl zakoupit auto. Zároveň jim 
sdělil, že si pro peníze přijde jeho 
kamarád. 

„Když pak u jejich dveří zazvo-
nil neznámý muž, senioři mu pe-
níze vydali. Až pak si uvědomili, 
že zřejmě naletěli podvodníkovi 
a přivolali policisty. Ti nyní věc 
šetří pro podezření ze spáchání 
trestného činu podvodu,“ doplni-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

V souvislosti s případem také 
policisté vyzývají případné svěd-
ky, kteří viděli pohybovat se 
v městské části Blanska, v Dolní 
Lhotě, v úterý 15. listopadu mezi 
sedmou a osmou hodinou ranní 
muže nebo nějaké neobvyklé vo-
zidlo, aby se ozvali na tísňovou 
linku 158.  (hrr)

Zloděj si přišel
pro naftu

Černá Hora - Prázdnou nádrž u 
nákladního auta značky Volvo za-
parkovaného na parkovišti v blíz-
kosti hlavního tahu Brno-Svitavy 
u Černé Hory našel v úterý 15. lis-
topadu v ranních hodinách jeho 
řidič. Neznámý zloděj poškodil 
víčko palivové nádrže a odčerpal 
asi 450 litrů paliva. Dopravci ze 
zahraničí tak způsobil škodu za 
více než 17 tisíc korun.  (hrr)

Řádění vandala
na hřbitově 

odnesl náhrobek
Blansko - Nepříjemné překva-

pení čekalo na majitelku jednoho 
z hrobů na blanenském hřbitově. 
Neznámý vandal totiž vyvrátil 
mramorovou desku a ukradl i liš-
tu ze stejného materiálu. Navíc 
ještě poškodil dva keramické por-
tréty umístěné na náhrobku. Na 
památníku pak ještě neznámým 
předmětem vytvořil rýhy. Vznik-
la tak škoda za více než sedm tisíc 
korun.  (hrr)

Muž pil alkohol,
a poté boural
Jedovnice - Pár piv a tvrdý 

alkohol způsobily dvaadvaceti-
letému řidiči nemalé problémy. 
Ve večerních hodinách v pondě-
lí 7. listopadu jel se svým autem 
značky Nissan ve směru Jedovni-
ce - Křtiny. 

Při projíždění pravotočivé 
zatáčky nezvládl řízení a vyjel 
s vozidlem do protisměru, kde se 
střetl s projíždějícím autem znač-
ky Opel. Při nehodě utrpěl řidič, 
spolucestující řidiče a řidička 
nabouraného auta lehká zranění. 
Řidič nissanu nadýchal 1,48 pro-
mile. Škoda na vozidlech se vy-
šplhala na 110 tisíc korun.  (hrr)

Ministr zemědělství Bendl navštívil Blansko
Blansko - V rámci návštěvy 

Jihomoravského kraje se setkal 
ministr zemědělství Petr Bendl 
v blanenském hotelu Macocha se 
zástupci okresu Blansko. V deba-
tě mluvil o drůbežářské proble-
matice, následně pak informoval 
o tvorbě státního rozpočtu. 

„Jsem přesvědčen, že ministra 
fi nancí o nutných investicích do 
našeho rozpočtu přesvědčím,“ 
konstatoval. Nespokojeně hovořil 
o informacích o stavu spodní vody 
na Moravě. „Tématika zakládání 
nových rybníků je na pořadu dne,“ 
potvrdil.

V diskusi měl hlavní slovo šéf 
krajské agrární komory Václav 
Hlaváček. „Je velmi nevhodné 
uvádění některé půdy do klidu,“ 
řekl, přičemž použil ostřejší dikci. 
„S likvidováním živočišné výroby 

na jižní Moravě to je podobné,“ 
dodal. Jak podotkl, další velké 
problémy jsou s vodou. 

Ministr souhlasil. „V případě 
uvádění půdy do klidu se chová 
evropská komise jako by byla 
z Číny. Protestují kromě nás 
i Němci, Dánové, Holanďani či 
Britové,“ uvedl namátkou. Na 
adresu problémů s vodou konsta-
toval, že se musí řešit zakládáním 
nových nádrží. „Chataři či chalu-
páři budou muset situaci pocho-
pit,“ pokyvoval hlavou.

Hovořilo se i o erozi. „Toto 
téma neustále sledujeme. Snaží-
me se používat sankce vůči těm, 
kteří nedodržují předpisy. Začínají 
se totiž stále více pěstovat plodi-
ny, které ji přímo podporují, třeba 
kukuřice v nevhodných terénech,“ 
řekl Bendl. (bh)

Beseda. Debatu s ministrem Petrem Bendlem uváděl místostarosta 
Blanska Jiří Crha. Foto Bohumil Hlaváček

Boskovice - Strážníci v Bos-
kovicích už znají místa, kde jim 
policisté schválili měření rych-
losti. Podle starosty Jaroslava 
Dohnálka bude město rozděleno 
do tří zón. 

„V žádném případě to není způ-
sob, jak naplnit městskou poklad-
nu. Měření provádíme především 
kvůli zvýšení bezpečnosti a v re-
akci na to, co předvádí někteří 
řidiči,“ uvedl starosta. Konkrétní 
seznam ulic radnice zveřejní až 
po schválení zastupitelstvem. Už 
nyní je ale jasné, že se bude měřit 
mimo jiné v Sokolské, Chrudi-
chromské, Dukelské nebo Hav-
líčkově ulici.

Městská policie Boskovice 
měří rychlost pomocí přenosného 
laserového radaru. Ten umožňuje 

dokumentaci překročení nejvyšší 
povolené rychlosti projíždějících 
vozidel. Při překročení nastavené 
mezní rychlosti se pak automa-
ticky pořídí digitální fotografi e, 
která je uložena v zařízení a obsa-
huje zobrazení měřeného vozidla, 
směr jízdy, naměřenou rychlost, 
místo, datum a čas měření. 

„Jednotlivá místa, kde jsou pro-
váděny radarové kontroly dodržo-
vání rychlosti, jsou určována ze 
statisticky vyhodnocených úda-
jů nehodovosti, které vyplývají 
z poznatků Policie České republi-
ky a z podnětů občanů. Měření ve 
všech úsecích nebude prováděno 
v místech bez domovní zástavby 
a dvě stě metrů od konce nebo 
začátku města,“ doplnil starosta 
Dohnálek.  (hrr)

Znají úseky, kde 
budou měřit rychlost

Postaví nový sběrný dvůr 
v lokalitě Červený vrch

Letovice - Letovickým se podařilo získat dotaci na výstavbu sběr-
ného dvoru v lokalitě Červený vrch. Ta činí devadesát procent předpo-
kládaných nákladů stavby, tedy 15 milionů korun. Celá akce vyjde na 
16,5 milionu. 

V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Nový sběrný dvůr bude sloužit především na třídění odpadu. V sou-
časné době Letovice žádné podobné zařízení nemají, lidé ale mohou 
nepotřebné věci vyvážet do sběrných surovin.  (hrr)

V Kunštátě už ukončili stavbu 
čistírny a kanalizace

Kunštát - V Kunštátě skončila největší investiční akce v historii 
města, výstavba kanalizace a ČOV. 

„Začali jsme v létě 2010, skončili v říjnu 2011. Jedná se o konec 
první etapy, do budoucna uvažujeme o pokračování akce, které by spo-
čívalo v odkanalizování okrajových částí města, na které nám nyní ne-
zbyl prostor a hlavně peníze. Záležet bude samozřejmě na fi nančních 
možnostech,“ uvedl starosta města Zdeněk Wetter.  (pš)

Radim Hruška

Olešnice - První mrazivé dny 
udělaly radost vlekařům v Oleš-
nici. Ti tak mohli minulý týden 
spustit zasněžování a fi nišují 
s přípravami na novou sezonu. 
To, kdy svah ski-areálu přivítá 
první lyžaře, ale zatím není jas-
né. Stane se tak nejspíš v první 
polovině prosince, všechno bude 
závislé na počasí. 

Už nyní ale přichází z Olešni-
ce jedna dobrá zpráva. I když se 
zdražily energie, ceny zůstanou 
zachovány. Kromě bodových ski-
pasů se navíc připravuje i časové 
jízdné. Milovníci zimních sportů 
si tak budou moci zaplatit per-
manentku na celý den, půl dne, 
i kratší dobu. 

„Otevírací doba zůstává stej-
ná jako v minulém roce, tedy ve 
všední dny od devíti do jednadva-
ceti hodin a o víkendu od osmi do 
jednadvaceti hodin. Co se týče 
zlepšování podmínek pro lyžaře, 
tak jsme v loňském roce koupili 
novou rolbu, která se osvědči-
la a budeme ji používat i letos. 

K dispozici bude také půjčovna 
lyží, snowboardů a dalších pomů-
cek. Případného zájemce tak bu-
deme schopni kompletně vybavit. 
Mimo jiné připravujeme i kom-
pletní obměnu internetových strá-
nek. V současné době se na nich 
intenzivně pracuje, a na hlavní 
sezonu už by měly být připrave-

né,“ uvedl správce areálu Pavel 
Hlaváček. 

Podle něj budou webové strán-
ky obsahovat i oblíbené kamery. 
Jejich počet se o jednu rozroste, 
zájemci tak budou moci areál sle-
dovat z celkem pěti různých po-
hledů. Snahou je, aby byly všech-
ny kamery v HD rozlišení. Dal-

ším zlepšením servisu pro lyžaře 
je oprava příjezdové komunikace. 
Kapacita zpevněného parkoviště 
je aktuálně kolem sta aut. Pokud 
mrzne, rozšíří ji provozovatel až 
na trojnásobek. 

„Kromě samotného lyžování 
připravujeme i řadu doprovod-
ných akcí. Tradičně budeme mít 
otevřeno na Štědrý den a na Sil-
vestra máme připravené lyžování 
od dvaceti hodin do půlnoci zdar-
ma. Během sezony proběhnou 
také různé předváděcí akce zim-
ního vybavení, tradiční karneval 
na svahu a další atrakce. Ani letos 
nebude chybět oblíbená lyžařská 
škola, která se dočká zlepšeného 
zázemí. Aktuální informace budou 
v průběhu sezony dostupné na we-
bových stránkách   www. ski-areal.
cz,“ doplnil Hlaváček. 

Na návštěvníky čeká v Olešnici 
sjezdovka o délce 500 m s převý-
šením 100 m. Dva velké vleky 
a jeden dětský zdarma. K dispozi-
ci je i večerní lyžování, snowbo-
ard park a servis lyží. Samozřej-
mostí je každodenní údržba svahu 
rolbou.

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv
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Legální graf iti krášlí budovy v Blansku.Legální graf iti krášlí budovy v Blansku.
Štvou nás počmárané stěny, tvrdí autořiŠtvou nás počmárané stěny, tvrdí autoři
Jana Chmelíčková

V Blansku nyní můžeme být 
svědky u nás nevšedního tren-
du. Na veřejných místech, přímo 
za bílého dne, vznikají vkusná 
graffi   . Nejedná se o vandalství, 
ale o street art vysoké umělecké 
kvality. Tato díla vznikají vždy po 
domluvě s majitelem budovy či 
místa na zdech, které byly poni-
čeny tzv. taggy (tag – jakýsi podpis 
sprejera, laik by celkem přesně 
vys  hl – čmáranice). Legální graf-
fi   krášlí např. velkoobchod Tiro, 

kino, rybárnu poblíž sídliště Zbo-
rovce i blanenskou palírnu. 

Celá akce probíhá následovně: 
Tvůrci si vyhlídnou sprejem zo-
hyzděnou zeď, a poté navrhnou 
majiteli, zda by tam neuvítal něco 
este  čtějšího. Kdo by nesouhlasil. 
My jsme se vydali do terénu a ze-
ptali se „dvou tajemných s  nů“ na 
pár otázek.

Jak jste se dostali k malování?
S  n 1: No tak ve škole byla nuda 

a tak to asi začalo. A když to člověk 
vidí na ulici, tak ho láká to zkusit.

S  n 2: Je to hlavně zábava. Mám 

Městské divadlo uvádí Výkřiky do tmy

INZERCE

Miss Zrcadlo Lucie Kovandová
se stala Supermiss Internet 2011

Zveme Vás na 

  

 SLÁVEK JANOUŠEK, 

 

Tento výs  žný překlad  tulu 
psychologického thrilleru o sexu 
a lžích od současného australské-
ho drama  ka Andrew Bowella je 
naprosto přesný. Postavy spolu 
komunikují, ale jeden druhého 
vlastně ani neposlouchá, jen si 
omílají své pravdy, své pocity a lži. 
Přitom jde o velké věci – problémy 
partnerských vztahů, krize střed-
ního věku, bezdětné manželství, 
zrada důvěry, láska a nevěra.

Podstatu děje tvoří příběh dvou 
manželství, kde se náhodou a ne-
úmyslně vymění partneři. Jen na 
jednu noc. Následující dny každá 
postava rozebírá a hodno   tuto 
situaci a to tak, že hovoří všichni 
čtyři na jeviš   současně. Výsled-
kem je posílení jednoho manžel-
ství a rozpad druhého.

Andrew Bowell napsal původ-
ně dvě jednoaktovky, když byl 

požádán o celovečerní hru, spojil 
je některými ústředními postava-
mi a po premiéře v Sydney v roce 
1996 se hra rozběhla do celého 
světa. Z roku 2001 je i fi lmové 
zpracování s názvem Lantana.

Shodou okolnos   jsem se dosta-
la čtyři dny po brněnské premiéře 
na představení Lucindy Coxonové 
„Konečně šťastná“ v pražském 
divadle ABC. A kupodivu britská 
autorka v hořké komedii řeší na-
prosto stejné problémy. 

V současné vyspělé západní 
společnos   nastaly stejné problé-
my. Rodina ztrácí soudržnost, chy-
bí možnost spolehnout se jeden 
na druhého, přibývají problémy 
s dětmi. Buď je nemáme vůbec, 
a když ano, není na ně čas. Někdy 
k tomu přistupují ještě problé-
my se stárnoucími rodiči. V obou 
hrách jsou ženy manažerky nebo 

podnikatelky. Volný čas vyplňují 
planými večírky s přáteli, kde řeší 
zase jen rozpady vztahů svých dal-
ších přátel.

Hra Výkřiky do tmy je součas-
ná, nejlépe napsaná inscenace 
o vztazích, které nás vzrušují, ničí 
a přitom provází život každého 
člověka. 

Režii hry si nenechal ujít Stani-
slav Moša, nový překlad je z pera 
Jiřího Záviše. Není zde hlavních 
a vedlejších rolí, vlastně všechny 
jsou hlavní. Čtveřici ve dvou man-
želstvích představují Petr Štěpán 
a Pavla Vitázková, Viktor Skála 
a Markéta Sedláčková. Dále uvidí-
me Lenku Janíkovou, Mar  na Ha-
velku, Evu Ventrubovou, Roberta 
Jíchu a další.

Máte-li chuť se zasmát i vážně 
zamyslet, jsou tu pro vás Výkřiky 
do tmy. Naděžda Parmová

V kongresovém sále hotelu Hil-
ton Prague se konal fi nálový ga-
lavečer 5. ročníku soutěže Super-
miss 2011. Mezi fi nalistkami byla 
i letošní Miss Zrcadlo Lucie Kovan-
dová, která si nakonec odnesla  -
tul Supermiss Internet.

„Je to krásný pocit. Ale nebýt 
mých úžasných kamarádů a pří-
buzných, tak ten  tul nemám. Je 
to pro mě velký úspěch, že jsem 
se dostala do fi nále a ještě odjela 
s korunkou a šerpou,“ svěřila se Lu-
cie Kovandová s  m, že na soutěž 
bude moc vzpomínat. „Perfektně 
se o nás starali a i samotné fi nále 
se povedlo a bylo úžasné. Beru to 
jako velmi dobrou přípravu na Čes-
kou Miss, kam bych se příš   rok 
ráda přihlásila,“ doplnila osmnác  -
letá studentka z Dolních Kounic. 

Supermiss je soutěž pro dívky 
od 18 do 28 let, které jsou nejen 
krásné, ale něco zajímavého i umí. 
Ve velkém fi nále se utkalo 12 krá-
sek. Samotná soutěž se skládala 
z módní přehlídky společenských 
šatů doplněné rozhovorem s po-
rotci, volné disciplíny a promená-
dy v plavkách.

V programu vystoupili zpěváci 
Josef Vojtek, Michal David a Ga-
briela Gunčíková, v porotě zasedli 
zástupci partnerů, Miss ČR a Miss 
Europe 1995 Monika Žídková 
a další. Galavečerem provázel 
Roman Vojtek.  (pš)

 Foto Aneta Kupcová

dobrej pocit, když jdu kolem zdi, co 
jsem maloval.

V Blansku máme tzv. „legál“, 
kde se mohou vytvářet graffi   . 
Pla   mezi sprejery nepsaná pravi-
dla nebo hierarchie?

S  n 1: Ne, něco jako šéf tam 
není. Chodí tam malovat lidi v pod-
statě z celé České republiky, když 
se to tak veme.

S  n 2: No nic takovýho tam prá-
vě nefunguje, což je škoda. Na le-
gále pod mostem by měli malovat 
jenom   dobří, co to umí. Jinde si 
to lidi hlídají, ale u nás v Blansku 

to tak nefunguje, matlá se tam 
dobrý i špatný dohromady. Taky 
se musíš dívat na to, co přemalo-
váváš, že jo.

S  n 1: Třeba v Brně si to hlídají. 
Tam jsme taky párkrát malovali, ale 
tam je to trochu jiná úroveň.

S  n 2: Tak my nejsme taky něja-
cí matlali, že jo.

Jak vás napadlo, že budete tvo-
řit za bílého dne?

S  n 1: Tak štvou nás ty počmára-
ný stěny. A jak jsem říkal, to člově-
ka potěší, když jde kolem a má tam 
svý dílo.

S  n 2: Na legále to uděláš, dáš 
do toho love a vydrží   to týden, 
takhle to vydrží dlouho. Když se 
domluvíš s majitelem, tak je to pa-
ráda a lidi jsou spokojení, že je tam 
něco pěkného.

Kde jste poprvé vytvářeli, a jak 
k tomu došlo?

S  n 1: Poprvé to bylo poblíž 
Zborovců. Je tam rybárna. Bylo to 
hnusně počmáraný a my jsme se 
prostě zeptali, jestli by to šlo pře-
dělat. A šlo to a líbilo se to. Potom 
si nějaký pán na nás vzal číslo, jest-
li bysme mu udělali garáže a pak 
i Tiro. Tak se to nějak začalo naba-
lovat.

S  n 1: Měli jsme i zakázku přímo 
– palírnu, tam jsme dělali švestky. 
A odměnu jsme pak dostali v natu-

ráliích, ale normálně dostáváme za 
náklady i víc.

Jaké jsou náklady za materiál 
na jednu zeď?

S  n 1: Jak kde, zhruba je to od 
dvou do čtyř  síc.

S  n 2: Záleží, co tam použiješ. 
Třeba na Tiru jsme si velkou část 
podkladu na  rali, tak to vyšlo ješ-
tě dobře, ale když děláš všechno 
sprejem, tak je to drahý.

Dělali jste i kino...
S  n 1: To nás oslovil přímo pan 

Langr.
S  n 2: Vzpomínám, jak nás obklí-

čili měšťáci, a pak jsme museli pro 
pana Langra, aby se to vysvětlilo.

Případní zájemci o graffi  -
  se mohou hlásit na e-mailu: 

MalovaniBlansko@seznam.cz

Před zvelebením. Zeď poblíž kina v Havlíčkově ulici v Blansku.
 Foto Rudolf Imrišík

Po zvelebení. Zeď poblíž kina v Havlíčkově ulici v Blansku.
 Foto Rudolf Imrišík

Otázky pro:Otázky pro:  Pavla Langra, vedoucího blanenského kinaPavla Langra, vedoucího blanenského kina
Jak Vás napadlo nechat udělat na zadní dveře kina graffi   ?
Dozvěděl jsem se o nich od známých. Zadní dveře kina jsou věčně otaggovaný 
škaredě a vulgárně, každoročně je pře  ráme, stojí to peníze. Touto cestou to 
nešlo, takže jsme zvolili alterna  vu – nechali jsme udělat dvě díla a vypadá to 
dobře. Na facebooku to mělo velký ohlas, takže veřejnost je spokojena. 

Jaké byly náklady?
Klukům jsme dali stejnou částku, jakou každoročně dáváme na přetření zdí, ale 
tohle, myslím si, vydrží déle. Je to takový test blanenských sprejerů, jestli to zase 
přečmárají nebo ne.
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Šurel: Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku roste

Lékaři varují: Dbejte na prevenci

Voděradš   se letos pus  li do dvou větších akcí
Pavel Šmerda

Voděrady - Výstavba dětské-
ho hřiště a rekonstrukce kabin 
na fotbalovém hřišti, to jsou dvě 
největší akce letošního roku ve 
Voděradech.

„Dětské hřiště vzniklo v před-
zahrádce před budovou naší zá-
kladní školy. Na tuto akci se nám 
bohužel nepodařilo získat dotaci, 
takže jsme celou stavbu v hodno-
tě 360 tisíc korun hradili z vlast-
ních prostředků,“ řekl starosta 
Miroslav Opluštil.

Ještě větší akcí je probíhající 
rekonstrukce a nová přístavba 
budovy fotbalových kabin na 

hřišti pod lesem. „Na základě 
výběrového řízení jsme z pěti 
oslovených uchazečů vybrali fi r-
mu Ekoterm Letovice. Celá akce 
v hodnotě 3,3 miliony korun je 
rozložena na letošní a příští rok 
a termín dokončení je stanoven 
na konec června 2012,“ doplnil 
starosta.

Voděradští na tuto akci získali 
dotaci 450 tisíc korun z Programu 
rozvoje venkova a mimořádného 

Opravu muzea
podpoří dotace

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka získalo dotaci více než tři 
a půl milionu korun na projekt 
Brána k památkám – Poklady Bo-
skovicka – návštěvnické centrum. 
Projekt tvoří dodávka vybavení 
muzea, výstavního mobiliáře, ná-
bytku a dalšího zařízení. Podle bo-
skovické místostarostky Jaromíry 
Vítkové má být všechno na místě 
do konce května příštího roku. Na-
víc se město snaží získat fi nance na 
vybudování výtahu v muzeu. „Zís-
kali jsem příslib dotace. Pokud by 
se stavba podařila, znamenalo by 
to velkých přínos hlavně pro ná-
vštěvníky, především ty hendike-
pované,“ řekla Vítková.  (hrr)

C     
Kopecký představí svoje 
obrazy v Galerii Ve Věži

Blansko - Výtvarné dílo, poznamenané vyznáním hlubokého citového 
vztahu k přírodě Vysočiny, představí od 5. prosince do konce ledna 2012 
v Galerii Ve Věži v Blansku Zdeněk Kopecký.

Zdeněk Kopecký ve své krajinářské tvorbě předkládá své okouzlení 
z Vysočiny a umí zdůraznit sounáležitost detailu i celku v monumentál-
ním prostoru. Jasné jsou výrazové prostředky, v nichž převládá uvolněná 
malba protékající klidnou atmosférou krajiny bez přítomnosti výrazo-
vých rovin a vždy v něm zůstává něco nepřečteného. Součástí obrazů je 
snový pohled do krajiny s osobitým autorským poetickým rukopisem. 
Krásu Vysočiny objevuje dotekem svého štetce, aby ji zobrazil bez senti-
mentu s hlubokým zaujetím pro křehkost a snovost. Tuto krajinu zná vel-
mi dobře, neboť se narodil v Posázaví a celý život je tělesně spjat s tímto 
krajem. Svým jemným tónem vytváří vztah mezi člověkem a přírodou.

Malíř žije a tvoří ve Ždáru nad Sázavou, kde dlouhá léta pracoval jako 
reprodukční fotograf a působil ve výtvarné skupině AKVA. Ilustroval 
několik básnických sbírek včetně knižních obálek. Zúčastnil se více než 
dvaceti samostatných autorských výstav v České republice.

Na prodejní Vánoční výstavu vás zvou vždy ve středu a neděli do 13 
do 17 hodin autor Zdeněk Kopecký a galerista Pavel Svoboda.  (sv)

Setkání. Ve Voděradech uspořá-
dali přátelské setkání pro starší 
občany. Na akci nechyběl ani sta-
rosta obce (vpravo). 
 Foto Lenka Opluš  lová

fondu Rady Jihomoravského kra-
je. 

„Jelikož jsme obec s počtem 
trvalých obyvatel nad pět set 
a v oblasti dotačních titulů 500 
– 2000 obyvatel se uvedené sta-
vební záměry neobjevují, tudíž 
fotbalové kabiny nebo i rekon-
strukce komunikací hradíme ze 
svých zdrojů. Je velká škoda, že 
nepatříme mezi obce do pěti set 
obyvatel, kde se uvedené dotační 
tituly neustále objevují a opakují. 
Nicméně v příštím roce budeme 
opět alespoň žádat o fi nanční do-
taci z Programu obnovy venkova, 
kde se jedná o částku do 200 tisíc 
korun,“ uvedl Miroslav Opluštil.

Letovice - Až několik set tisíc 
korun chce v nejbližších letech 
ušetřit vedení letovické radnice. 
Připravuje proto koncepci rozvoje 
a revitalizace veřejného osvětlení. 
Úspora má vzejít z výměny sta-
rých lamp, které jsou hodně ener-
geticky náročné.

„V prvním čtvrtletí příštího roku 
bychom se měli dozvědět, jest-
li jsme uspěli s žádostí o dotaci, 
a poté mohou začít práce. Proza-
tím jsme jako nejkritičtější vytipo-

vali celou Pražskou ulici, protože 
tam je největší odběr elektrické 
energie. Máme vypracovanou stu-
dii od odborné fi rmy, která počítá 
s úsporami v řádu statisíců korun,“ 
vysvětlil letovický starosta Vladi-
mír Stejskal.

Podle něj je problémem mimo 
jiné to, že zastaralé lampy jsou 
umístěné příliš vysoko a jejich 
svítivost je malá. Osvětlení by se 
tedy mělo obměnit a dostat níže 
k zemi.  (hrr)

Veřejné osvětlení
bude v novém

Pavel Šmerda

Boskovice - Za posledních de-
set let se podle statistik v České 
republice zvýšil počet pacientů, 
kteří potřebují hemodialýzu, tedy 
čistění krve z důvodu nefunkčnos-
ti ledvin, o neuvěřitelných 46 %. 
Podobný trend pozorují i lékaři na 
Blanensku. 

„Zatímco v roce 2001 se léčilo 
tři sta sedmdesát devět pacientů 
na milion obyvatel, v roce 2010 
se jedná už o pět set padesát čtyři 
pacientů na milion obyvatel. Je to 
závratný nárůst,“ popisuje vedoucí 
lékař Stanislav Šurel z boskovické 
hemodialýzy a dodává, že one-
mocnění ledvin je skrytá nemoc 

s bezbolestivými příznaky, což 
vede mezi lékaři k pojmenování 
tichý zabiják. 

Každý desátý Čech má ne-
mocné ledviny, ale neví o tom. 
Příznaky jsou totiž velmi obecné 
a samotné ledviny nebolí. Pokud 
člověk trpí bolestí kloubů, úna-
vou, přibírá na hmotnosti a má 
problémy s krevním tlakem, měl 
by se nechat vyšetřit co nejdříve. 
Přitom stačí otestovat krev a moč, 
aby lékaři zjistili možné ledvinové 
onemocnění. 

Mýtus: onemocnění ledvin se 
projevuje na podzim

Onemocnění ledvin není závis-
lé na ročním období, projevuje se 
celoročně. Nejvíce náchylní jsou 

diabetici, lidé s vysokým krevním 
tlakem, kuřáci a obézní lidé. „Lé-
kař může zdravotní stav pacienta 
ovlivnit z deseti procent, zbytek 
je na něm samotném. Často stačí 
dbát na prevenci a chodit na pra-
videlná vyšetření. Bohužel tyto 
jednoduché rady lidé nevnímají,“ 
varuje nefrolog Stanislav Šurel, 
který se onemocněním ledvin za-
bývá více než sedmnáct let a vede 
dialyzační léčbu a vyšetření paci-
entů na Nefrologické ambulanci 
a dialýze v Boskovicích.
Třetina lidí zjistí ledvinové one-

mocnění až při selhání ledvin
Možné ledvinové onemocně-

ní lze zjistit z laboratorních testů 
krve a moči. „Zjišťujeme přítom-

nost bílkoviny v moči a také vy-
šetřujeme množství kreatininu. 
Tato látka vzniká ve svalech a je 
vylučována ledvinami. Její hodno-
ty v krvi pacienta odpovídají funk-
ci jeho ledvin,“ popisuje doktor 
Šurel. Jednoduché vyšetření ne-
bolí a hlavně vám prozradí mnohé 
o zdravotním stavu. 

Navš  vte specializované 
pracoviště v Nemocnici Boskovice, 

kde vám zadarmo provedou 
všechna potřebná vyšetření!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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od 8 do 18 hodin
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516 491 451, 602 702 089

Auto skončilo 
ve stromě

Blansko - Nehodou skončila 
v pátek 25. listopadu dopoledne 
jízda pětačtyřicetiletého řidiče 
mezi Češkovicemi a Blanskem. 
Muž byl posilněn alkoholem, 
nezvládl řízení, vyjel ze silnice 
a skončil se svým vozem Škoda 
Octavia ve stromě.

„Policisté na místě zjistili, že 
řidič usedl za volant pod vlivem 
alkoholu, v dechu měl 1,08 pro-
mile. Při havárii se navíc lehce 
zranil,“ přidala podrobnosti bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková.  (hrr)

Blansko - K požáru železniční-
ho vagonu osobního vlaku vyjíž-
děli v úterý 22. listopadu hasiči na 
nádraží v Blansku. Zavolali je že-
lezničáři poté, co průvodčí během 
zastávky vlaku na trase ve směru 
od České Třebové do Brna zjisti-
la, že ze zářivky u dveří vagonu 
vychází kouř. Cestující museli ná-
sledně vystoupit. 

Žhnoucí část vagonu průvodčí 
a strojvedoucí vlaku před příjez-
dem hasičů zvenku ochlazovali 

sněhovým hasícím přístrojem. Do 
silně zakouřeného vagonu poté 
pronikli hasiči v dýchacích pří-
strojích a zářivku a její okolí hasili 
práškovým hasícím přístrojem.

Oheň se podařilo záhy dostat 
pod kontrolu. Následovalo odvě-
trání kouře, rozebrání okolních 
stropních panelů a ochlazení 
zářivkového tělesa. Při požáru 
nebyl nikdo zraněn. Způsobila 
ho pravděpodobně technická zá-
vada.  (hrr)

Ve vlaku hořela zářivka, 
cestující museli ven

Adamovské školy slavily výročí, 
uspořádaly dny otevřených dveří

Adamov - Dvě školní výročí si připomněli v Adamově. Před pěta-
padesáti lety byla uvedena do provozu škola v Ronovské ulici a před 
pětačtyřiceti lety větší škola v ulici Komenského. Oslavy završily dny 
otevřených dveří. 

V pátek dopoledne a v sobotu dopoledne navštívily obě školní budovy 
desítky minulých i budoucích žáků a ti současní jim předvedli, co se dnes 
ve škole učí, jaké moderní technologie využívají, nebo třeba čím se baví 
děti v družině. 

Kluci sportovali, holky od prvňáčků po nejstarší tancovaly, na své si 
přišel každý, kdo chtěl malovat, modelovat nebo se věnovat další aktivní 
činnosti. Zejména bývalé žáky, ale i učitele zajímala interaktivní tabule. 
Velké pozornosti se těšily školní kroniky zapůjčené z archivu. Ti nejstar-
ší návštěvníci zavzpomínali na svá školní léta, ti nejmladší okukovali, co 
je v nejbližších letech čeká.  (ama)

Sociální demokraté Sociální demokraté 
nominovali svoje nominovali svoje 

kandidátykandidáty
Volby. Okresní konference České strany 
sociálně demokra  cké se konala v sobo-
tu 19. listopadu v Blansku. Delegá   na ní 
nominovali kandidáty do voleb do zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje, které se 
uskuteční na podzim příš  ho roku. 
Jedničkou okresu bude náměstek 
hejtmana a bývalý blanenský místosta-
rosta Ivo Polák z Blanska, na dalších mís-
tech se umís  li Hana Nedomová z Bos-
kovic a senátor Jozef Regec z Černé Hory. 
(jo)  Foto Radomír Šmeral

Nehoda: Kamion skončil v řece
Svitávka - Dopravní nehoda, při níž se střetlo osobní auto s kami-

onem, komplikovala v úterý 15. listopadu v odpoledních i večerních 
hodinách dopravu na hlavním tahu Brno-Svitavy v blízkosti Svitávky. 
Čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního auta Škoda Fabia jel od Brna směrem 
na Svitavy. Zřejmě jej ale oslnilo slunce, proto vyjel do protisměru, kde 
bočně narazil do projíždějícího kamionu. Ten se po střetu stal neovlada-
telným, prorazil svodidla a sjel do řeky. Při nehodě byl řidič Škody Fabia 
lehce zraněn, řidiči kamionu se nic nestalo.

„Po dobu šetření nehody, která se stala kolem půl jedné dopoledne, 
byla doprava na místě omezena. Řidiči tudy mohli projíždět jen kyva-
dlově. Kamion však musel vyprostit speciální jeřáb a další těžká techni-
ka, proto kolem páté hodiny odpolední policie hlavní tah mezi Brnem a 
Svitavami u obce Svitávka úplně uzavřela,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

V přehradě jsou už ryby
Blansko - Po dvouleté pauze po odbahnění blanenské přehrady, kdy 

v ní nesměly být žádné ryby, je již v nádrži opět živo. „Mohu potvrdit, že 
již teď na podzim se o ni zase začala starat místní rybářská organizace, 
která ji má v nájmu,“ uvedl starosta Lubomír Toufar. Jeho slova potvrdil 
její předseda Jan Pleskač. „Vše jsme uskutečnili v souladu s požadav-
ky Agentury ochrany přírody a krajiny, jak nám ukládá projekt. Ta po 
dohodě s městským úřadem stanovila zarybňovací plán,“ řekl. Obě ná-
drže budou podle něho orientovány na dravce, zejména candáty a štiky. 
„Vzhledem k tomu, že Palava I je brána i jako rekreační oblast, udělala 
agentura výjimku a kromě bílé ryby, tedy perlínů a plotic, jako potravy 
pro ně, povolila vysadit i amury k likvidaci vznikající řasy. Chybět ne-
budou samozřejmě kapři, kteří ji sice nežerou, ale pomáhají ji rozbíjet, 
aby mohla odplavat,“ popsal. Rybolov bude povolen od března 2012. 
„Dravci ale budou hájeni až do konce roku 2013, to aby stihli trochu 
vyrůst,“ vysvětlil Pleskač. (bh) 

Podpoří charitní poradnu
Boskovice - Vedení boskovické radnice podpoří charitní poradnu, kte-

rou ve městě provozuje Oblastní charita Blansko. Poradna slouží nejen pro 
místní, ale také pro občany z okolních obcí. Bezplatné služby se zaměřují 
především na právní poradenství z titulu různých podání na soudy, řeše-
ní majetkových vztahů, apod. Radní proto schválili zveřejnění odkazů na 
webových stránkách města a v Radničních listech. Kromě toho poskytnou 
v příštím roce příspěvek na provoz ve výši pět tisíc korun.  (hrr)

Úspěšná charita  vní akce. Ofi ciální předání výtěžku dobročinné akce Benefi ční sportovní odpoledne pro celou rodinu, které se konalo poslední 
říjnovou neděli ve sportovní hale ASK,  proběhlo v pátek v prostorách Domova Olga za účas   starosty města Lubomíra Toufara. Šek předali hlavní 
organizátoři manželé Šustáčkovi. Foto Bohumil Hlaváček * Hon. Na tradiční hon pořádaný VOŠ ekonomickou a zdravotnickou a SOŠ Boskovice se 
sešlo 22 střelců. Po proji   všech lečí se na výřadu v prostorách zahrady školy nakonec napočítalo 91 bažantů a 2 zajíci. Foto Jaroslav Oldřich



Bohumil Hlaváček

Blansko - Říká se, že komu 
karty v ruce šustí, toho štěstí neo-
pustí. Možná i proto se milovníci 
taroků opět setkali minulou sobo-
tu na svém tradičním podzimním 
turnaji v blanenské restauraci 
Punkva. 

Její majitel a provozovatel Šte-
fan Popelka, který je rovněž mi-
lovníkem a hráčem této náročné 
hry, jich letos přivítal dvaadevade-
sát. „Bohužel nepřijeli někteří tra-
diční účastníci, mimo jiné ohlášení 
Pražáci, proto jsme se letos nepře-
houpli při prezenci přes stovku,“ 
lituje. Počet hráčů byl tentokrát 
dělitelný čtyřmi, takže nebylo tře-
ba připravených náhradníků. 
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Fran  šek Sivera a Michal Babák hovoří nejen o nekonečném jednání sněmovny a obstrukcích

Poslanci: Reformy jsou pro budoucnost nezbytné

Tarokáři bojovali v Punkvě, vítězství si odnesl Bezděk
„Takže jsem letos nehrál ani 

já, i když mne samozřejmě, jak 
se říká, svrběly ruce. Ale kolem 
turnaje je tolik lítání, že to vůbec 
nevadí. Doženu to zítra. Každou 
neděli se zde setkávají blanen-
ští karbaníci, tak jim ukážu, zač 
je toho loket,“ směje se. Taroky 
jsou podle něho královská hra. 
„Mariáš je jen taková přebíjená,“ 
říká Popelka vždy a ani tentokrát 
neopomněl tento svůj pověstný 
výrok zopakovat. Jako vždy při-
pravil všem účastníkům snídani, 
svačinu a oběd, na jeho pověstné 
řízky s bramborovým salátem se 
všichni vždy těší.

Hráči se utkali ve čtyřech ko-
lech, dohromady je vždy nalo-
soval počítač. „Peníze nahrané 

v každém z nich se sčítají a dají 
pak konečný výsledek,“ uvedl 
druhý hlavní organizátor Jiří Kra-
váček. 

I on se letos nedostal ke stolu 
jako hráč a s kolegou Alešem Vav-
řínem a jeho synem zabezpečoval 
řádný chod turnaje. „Povedlo se, 
na žádné protesty se nedostalo 
a tak si každý z účastníků mohl 
vybrat podle svého přání cenu. 
Vyhlašujeme vždy od prvního 
místa až k poslednímu, ten musí 
brát to, co zbylo,“ vysvětlil. 

A kdo letos získal hlavní vý-
hru? „Pomyslnou palmu vítězství 
si odnesl Vladimír Bezděk z Vel-
kých Opatovic, druhý skončil Pa-
vel Palatka z Moravské Třebové 
a třetí poličský Jindřich Čípa. 

Z domácích hráčů byl nejlepší 
Aleš Pernica na osmém místě, Jo-
sefu Barákovi patřila desátá příč-
ka,“ uvedl Aleš Vavřín.

I letos byl blanenský turnaj 
vyvrcholením čtyř akcí seriálu 
O pohár povodí Křetínky a Svi-
tavy, první tři se konaly v Rudce, 
Velkých Opatovicích a Letovi-
cích. Výsledek byl dán součtem 
tří nejlepších umístění. Koneč-
ným vítězem se stal Boris Kva-
pil ze Starého Města, nejlepšímu 
z blanenského turnaje Bezděkovi 
patřilo čtvrté místo, do první de-
sítky se z hráčů našeho okresu 
vmáčkl ještě sedmý Josef Formá-
nek z Habrůvky, Štefan Popelka 
za ní těsně zaostal na dvanáctém 
místě.

Turnaj. Štefanu Popelkovi (stojící uprostřed) nedovolily povinnos   orga-
nizátora usednout k hráčskému stolu. Foto Bohumil Hlaváček

Pavel Šmerda

Praha, Blansko - Poslanecká 
sněmovna má za sebou náročné 
období. Jednání o reformních zá-
konech trvalo kvůli obstrukcím ze 
strany opozičních sociálních de-
mokratů nepřetržitě několik dnů 
a nocí. Po necelé polovině jedna-
cího maratonu jsme si popovídali 
s koaličními poslanci z našeho re-
gionu Františkem Siverou (ODS) 
a Michalem Babákem (VV). 

Jak se cí  te po tak náročném 
jednání?

F.S.: Složitá otázka. Pracovat 
několik dní v tahu nikomu nepře-
ji, ale my potřebujeme schválit 
určité zákony, takže vydržíme.

M.B.: Zamlada jsme vydrželi 
víc, ale je to podobné jako u ko-
legy. Musíme vydržet, abychom 
stihli schválit potřebné zákony. 
Pokud mohu mluvit za Věci Ve-
řejné, u nás je to tak, že ze začát-
ku jsme v tom trochu „plavali“, 
jednu dobu nás ve sněmovně bylo 
zbytečně moc, pak zase málo. 
Už jsme to ale vyřešili. Předpo-
kládáme, že se do neděle pojede 
nonstop, takže dvě třetiny našich 
poslaců budou ve svých lavicích 
a zbytek bude odpočívat. Jak 
jsem se tak díval, koalice má vý-
hodu v tom, že její poslanci mají 
nižší věkový průměr než ti opo-
ziční.(úsměv)

Můžete prozradit, jak zvládáte 
celodenní jednání?

F.S.: Já moc nepiju kávu, přes-
to jsem měl za noc asi pět. Nikdo 
si neuvědomuje, že poslanecké 
lavice jsou docela tvrdé a nedá se 
na nich dlouhodobě sedět. Musí-
me se tedy občas procházet okolo 
sněmovny, ale v takové vzdále-
nosti, abychom se stihli rychle 
vrátit. Sociální demokracie kaž-
dých deset minut vyzývá k hlaso-
vání, takže nás udržuje v bdělém 
stavu, což je pozitivní.

M.B.: Obzvláště Rathova úder-
ná skupina je asi nejhorší.(úsměv) 
Vzhledem k tomu, že naše kance-
láře jsou dále než kolegů z ODS 
a TOP 09, konkrétně v jiné budo-
vě, nějaké přebíhání na hlasování 
u nás nehrozí. 

Dá se vůbec celý den udržet 
pozornost a poslouchat, co jed-
notliví poslanci říkají? 

F.S.: Podívejte, od sociálních 
demokratů je to čistá obstrukce, 
takže když si přečtete nebo po-
slechnete obsah těch vystoupení, 
tak nemají žádnou věcnou hod-
notu. Jsou to jen výtvory, které se 
čtou neustále dokola, řečníci se 
často opakují, není to nic na za-
myšlení. Nikdo z koaličních po-
slanců to nerozebírá, protože je to 
od věci. Pozornost nad výkladem 
jednotlivých přednášejících je 
tedy nulová. Takže někdo si čte, 
někdo se dívá na internet, disku-
tujeme. 

M. B.: Mám stejný názor. Na-
víc kromě pár výjimek do toho 
přednášející nedávají ani žádné 
rétorické projevy. Je to monotón-
ní přednes, přečtení něčeho, co 
někdo někomu nachystal, takže 
nám to nedává žádný smysl to 

poslouchat. A především obstruk-
ce vyvolané sociální demokracií 
zbytečně prodražují náklady na 
činnost poslanecké sněmovny 
a nic neřeší.

Asi se ale shodneme na tom, 
že obstrukce je součás   demo-
kracie...

F.S.: Samozřejmě, ale nikdy 
nebyla tak rozsáhlá jako nyní. So-
ciální demokraté toho maximálně 
využívají. Musím říct, že pod-
le našich propočtů jim to stejně 
nemůže vyjít a zákony budou od 
1. 1. 2012 platit. Z našeho pohle-
du je to tedy zbytečnost. Sociál-
ní demokraté toho využívají spíš 
aby ukázali, že mají jiný názor na 
tyto zákony. Hlubší podtext v tom 
nevidíme.

Velká spousta lidí je z toho 
znechucena a bere to jako další 
posunu   „poslanecké kultury...

M.B.: Obstrukce nemá žádný 
praktický význam, jen zviditelně-
ní se, opozice ani nemůže ničemu 
zabránit. Veřejnost její jednání 
vnímá velice negativně. Jak už 
jsem řekl, my vydržíme a dou-
fám, že nám to přinese body a lidé 
si budou pamatovat, že toto roz-
hodně nebyl nápad naší strany.

F.S: Je třeba říct, že komunisté 
se toho nezúčastňují. Pouze so-
ciální demokraté, podle mě je to 
aktivita pana předsedy Bohuslava 
Sobotky. 

Pojďme konkrétně k Vaší prá-
ci. Jste téměř rok a půl ve funkci, 
kdybyste měl nyní předstoupit 
před svoje voliče, co byste jim 
řekl? 

F.S.: Je to těžké vystupovat 
před voliče, protože jak se tak 

scházím s lidmi, tak nás poslance 
berou velmi negativně a všechny 
nás hází do jednoho pytle. Přitom 
si neuvědomují, že reformy, které 
přijímáme, neděláme proto, že je 
chceme dělat, že by se nám to ho-
dilo, ale pro další fungování Čes-
ké republiky. A hlavně proto, aby 
se lidé neměli ještě hůř. Pokud 
bych měl předstoupit před lidi, 
tak bych jim řekl, že za rok a půl 
se podařilo udělat velký kus prá-
ce. Předložili jsme asi 160 zákonů 
a všechny prošly. 

A když se ohlédnete konkrétně 
za Vaší prací...

F.S: Jsem součástí koalice, 
tedy nějakého „řetězu“. Kdybych 
nebyl, tak by koalice měla slab-
ší mandát. Já se hlavně zabývám 
energetikou a dopravou, pracuji 
v hospodářském výboru. Tam 
jsme např. řešili zákon o veřej-
ných zakázkách, což je důležité 
ve vztahu k tématu korupce. Nedá 
se očekávat, že by zákon odstra-
nil veškeré nedostatky, ale dochá-
zí k velkému zpřísnění, takže je 
vidět určitý posun k větší trans-
parentnosti. Co se týká dopravy, 
tam je situace složitá. Lidé oče-
kávají, že se budou rychleji stavět 
silnice, dálnice a železnice. Ale 
bohužel nejsou peníze. V energe-
tice řešíme problematiku dalšího 
směřování České republiky, jestli 
se zaměříme na jádro nebo na ob-
novitelné zdroje. 

Co by svým voličům řekl Mi-
chal Babák?

M.B.: Jsem nováček, naše stra-
na je ve sněmovně také poprvé. 
Narazili jsme na porodní bolesti, 
udělali jsme spoustu chyb a to 
se nějakým způsobem projevilo 

i ve fungování koalice. Na druhé 
straně musím říct, že i díky tomu, 
co se teď ve sněmovně děje, se 
vztahy v koalici hodně zlepšily, 
za což musíme poděkovat opozi-
ci. Doufám, že se situace zklidní 
a budeme se věnovat jen a pouze 
reformám.

Já osobně jsem si prošel ne-
gativním mediálním kolečkem. 
Vím, že jsem udělal nějaké chyby, 
něco přisuzuji i politické rivalitě, 
kdy se část kolegů snažila stranu 
nějakým způsobem rozštěpit. 

Pokud jde o moji práci, věnuji 
se jiné problematice než kolega, 
ale naším společným tématem je 
doprava v regionu. I vzhledem 
k tomu, že VV mají na starosti 
resort dopravy, snažím se dělat 
maximum pro výstavbu rych-
lostní silnice R43. Bohužel kvůli 
omezeným fi nančním možnostem 
máme svázané ruce, ale rozhodně 
slibuji, že za toto téma budu bo-
jovat. Jsem členem rozpočtového 
výboru, takže v tuto chvíli se vě-
nuji daňové reformě. Toto téma je 
hodně složité vzhledem k poten-
ciální hospodářské krizi a výběru 
daní, který se nám nedaří realizo-
vat. Práce kolem této oblasti bude 
příští rok poměrně hodně a čekají 
nás zásahy do daní a celkového 
rozpočtu.

Mluvil jste o svém nega  v-
ním „mediálním kolečku“. Jaké 
jste zaznamenal reakce ze svého 
okolí?

M.B.: Po všech zkušenostech 
jsem zjistil, jak je pravdivé, že 
méně někdy znamená více. Není 
vždy nejlepší reagovat na každou 
poznámku v novinách a je rozum-
nější si nechat svoje názory pro 
sebe. V tomto jsem nejen já, ale 
i spousta kolegů nováčků narazi-

la na média. Teď už vím, že bych 
některé věci udělal jinak. Co se 
týká reakcí mého okolí, samo-
zřejmě jsem zaznamenal spoustu 
negativních, ale postupem času se 
to vylepšuje, lidé čím dál tím víc 
chápou, že to není jen o zviditel-
ňování se, ale i o práci. Nedoká-
žeme v tuto chvíli všem vysvětlit, 
že to co děláme, není jen negativ-
ní, ale i pozitivní. Jsem optimista 
a až veřejnost pochopí, že nám 
jde o práci, tak se i náš mediální 
obraz zlepší. Ať už vůči naší stra-
ně, tak i vůči mé osobě.

Co vy a region?
F.S.: Musím říct, že každý po-

slance vnímá podle toho, kolik 
přinesl do regionu peněz. Nicmé-
ně ekonomická situace je taková, 
že peněz je čím dál méně a mož-
nost poslanců ovlivňovat fi nanční 
toky je velice malá. Moje pomoc 
regionu tedy spočívá především 
v tom, že pomáhám lidem, sta-
rostům, podnikatelům v řešení 
problémů v legislativě, snažím 
se jim „otevřít dveře“ na minis-
terstva, pokud potřebují. V tomto 
volebním období už jsem pomo-
hl spoustě lidí např. při řešení 
problémů v rámci energetického 
regulačního úřadu. Máme volný 
trh s energiemi, takže lidé často 
přecházejí k různým subjektům 
a mají z toho problémy. V regionu 
pracuji intenzivně ve vodárenství 
a v dopravě.

M.B.: My v Blansku máme 
trochu jiné problémy než v Bos-
kovicích. Musím pochválit před-
stavitele radnice v Blansku, že 
zakoupili hotel Dukla, což bylo 
pro nás zásadní téma. Nyní jed-
náme s ministerstvy, abychom 
sehnali peníze na sanaci hotelu. 
Chtěl bych touto cestou pochvá-

lit především pana místostaros-
tu Crhu, který se na tom podílel 
nejvíce. I vzhledem k tomu, že 
útoky na moji osobu byly v po-
slední době hodně intenzivní, tak 
jsem, přiznávám, neměl čas se 
regionu tolik věnovat. Co bych 
rád zmínil je fakt, že v Blansku 
jsme např. oprášili projekt umělé 
trávy na hřišti ČKD. Snažím se 
tuto záležitost posunout i z pozice 
předsedy oddílu. Jednám na růz-
ných ministerstvech, ale jedním 
dechem musím dodat, že to není 
vůbec jednoduché. Peněz je čím 
dál méně.

Pojďme trochu na konfrontaci. 
Co si myslí Fran  šek Sivera o Mi-
chalu Babákovi?

Máme celkem korektní vztahy, 
komunikujeme spolu, chceme 
rozvíjet region. Osobu Michala 
Babáka nejsem schopen hodnotit, 
tak osobně se zase neznáme, spíše 
po pracovní stránce. Myslím si, 
že Michal Babák je člověk, který 
se snaží a usiluje o to, aby jeho 
názory byly prosazovány a to se 
mu často daří.

A co si myslí Michal Babák 
o Fran  šku Siverovi? 

Mám podobnou zkušenost. Ne-
známe se natolik osobně, abych 
rozvíjet nějaké kamarádské teo-
rie, ale máme společné téma regi-
on, jsme koaliční partneři a věřím 
tomu, že naše vzájemná spoluprá-
ce do budoucna bude ještě inten-
zivnější. 

Jestli jsem to správně pocho-
pil, nejste kamarádi ani přátelé, 
ale respektujete se?

Ano, je to tak (oba shodně).

Jaké máte na závěr přání...
F.S.: Situace není vůbec jed-

noduchá a pravděpodobně, jak to 
kolem sebe všichni cítíme, nebu-
de líp. Nechci říkat, jestli bude 
hůř, ale optimismem nikdo nehý-
ří. Přeji lidem štěstí, zdraví a spo-
kojenost, ale hlavně abychom tu 
velice těžkou etapu, která před 
ČR stojí, zvládli. Jsme malá eko-
nomika, exportní ekonomika, ale 
bohužel Evropa je v problémech 
a my v dané chvíli nemáme moc 
možností jak zabránit tomu, aby 
se nepřelily k nám. Vnímám ve 
svém okolí spoustu lidí, kteří hle-
dají práci, mají problémy. Situace 
není jednoduchá. Je třeba si uvě-
domit, že rozvoj ČR posledních 
deset let byl hodně intenzivní 
a jak už jsem řekl, teď budeme 
rádi, když nebude hůř.

M.B.: Navážu na kolegu, mys-
lím si, že nás čeká velice těžká eta-
pa. Přeji ČR, aby byla v kladných 
číslech, HDP byl alespoň jedno 
procento, abychom nedopadli jako 
v roce 2008, protože by to mělo 
negativní vliv na nezaměstnanost 
a další věci. Máme v tomto směru 
hodně složitý region a Blanensko 
a Boskovicko by to neslo daleko 
hůře než např. Praha a další města. 
Přejme si, aby nás druhá hospodář-
ská krize minula co nejvíce a ko-
alice vydržela další tři roky. Čas 
ukáže, že ať už se jedná o sociální, 
zdravotnickou nebo daňovou re-
formu, je potřeba je zrealizovat.

 Fran  šek Sivera Fran  šek Sivera

 Michal Babák Michal Babák
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Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.
ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním náborářům 
jiných pojišťoven, kteří vás nutí ke změně zdravotní

pojišťovny ve spěchu a bez dostatku potřebných 
informací. 

Nepodlehněte iluzím, že na ulici dostanete 
informace úplné a pravdivé. Čekají vás 
jen komplikace.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, 
neposílá a posílat nebude žádné 

pouliční náboráře.

Zdravotní pojišťovnu můžete 
změnit jen jednou ročně.

Vážení současní i budoucí klienti,
těšíme se na vaši návštěvu v důstojném
prostředí našich klientských center po 
celé ČR.

Včelpo, spol. s. r. o., založena v roce 1979, je společnost se za-

měřením na zpracování a prodej českých včelích produktů, 

je garantem vysoké kvality českých výrobků vykoupených 

pouze od českých včelařů.

Nosným programem je zpracování přírodního včelího me-       

du osvědčenými tradičními postupy zvláště šetrným způ-

sobem, který garantuje zachování nutričních hodnot a při-                                                                                                                           

rozených léčivých účinků.

Společnost má od roku 2003 schválení Krajské veteri-

nární správy pro zpracování a prodej včelích výrobků do 

všech zemí Evropské unie pod číslem CZ 801. Výroba 

probíhá pod dozorem Státní veterinární správy a zave- 

denými výrobně-hygienickými certifikovanými stan-                                                                                                                         

dardy. Na kvalitu dohlíží tým pracovníků v moderně vybave-

né laboratoři. Produkty jsou testovány Státním zdravotním 

ústavem a jsou povoleny hygienikem ČR. Český svaz včelařů 

propůjčil známku Český med, která je poskytovaná pouze 

pro med nejvyšší kvality.

Výrobky naší společnosti jsou od roku 2005 oceněny prestiž-

ní národní značkou kvality KLASA, která je od roku 2003 udě-

lována kvalitním domácím potravinářským a zemědělským 

výrobkům splňujícím přísné výrobní podmínky.

  MED KVĚTOVÝ

Med květový, nektarový, je světlejší barvy, lahodné chuti 

a rychleji krystalizuje. Krystalizace je přirozenou vlastností 

medu a je známkou jeho vysoké kvality a zárukou pravosti 

medu. Mezi květové medy patří med akátový, lipový, sluneč-

nicový a řepkový.

  MED KVĚTOVÝ PASTOVÝ

Med květový pastový je vybraný květový med, převážně 

nejkvalitnější řepkový. Tento med je bohatý na bílkoviny a 

vitamíny.

  MED KVĚTOVÝ SMÍŠENÝ

Med květový smíšený, známý především jako med lesní, se 

vyznačuje tmavší barvou a výraznější chutí. Vydrží déle v te-

kutém stavu. Cení se především pro vyšší obsah stopových 

prvků, zejména železa a mědi. Med je vysoce energetická 

potravina, obsahující jednoduché, lehce stravitelné cukry, 

bílkoviny, minerální látky a vitamíny. Pro vysoký obsah jed-

noduchých cukrů je vhodný k rychlému posílení organismu. 

Med jako potravina a dietetikum je nezastupitelný ve výživě 

zejména dětí, sportovců a rekonvalescentů.

Včelí produkty Včelpo
– šance pro naše zdraví

  SMĚS MEDU A PYLU

Med s pylem obsahuje řadu účinných látek, jako např. bílko-

viny, minerální látky, enzymy, vitamíny apod. Používá se při 

celkové vyčerpanosti, při zvýšené únavě, v rekonvalescenci. 

Napomáhá při poruchách trávicího procesu a vylučování, 

zmírňuje problémy s osteoporózou. Příznivě ovlivňuje čin-

nost jater a léčí onemocnění prostaty.

  SMĚS MEDU, MATEŘÍ KAŠIČKY A PYLU

Med s mateří kašičkou a pylem – oceněno hlavní cenou Zlatý 

klas s kytičkou Č. Budějovice 2007se používá při celkovém 

vyčerpání organismu, ke zvýšení duševní a fyzické kondice, 

při rekonvalescenci. Napomáhá zmírňovat problémy žen 

spojené s menopauzou. U mužů je podpůrným prostředkem 

při onemocnění prostaty.

  SMĚS MEDU A PROPOLISU

Med s propolisem je vhodný k posílení imunitního systému. 

K prevenci a doplňkové léčbě nachlazení, zánětů cest dýcha-

cích a řady onemocnění virového původu, k podpůrné léčbě 

žaludečních a duodenálních vředů. Napomáhá zmírňovat 

veškeré chronické zánětlivé procesy v lidském organismu.

MED KVĚTOVÝ SMÍŠENÝ – Včelpo

MED KVĚTOVÝ – Včelpo

ApiGLUKAN– Včelpo

MED PASTOVÝ – Včelpo

MED PORCOVANÝ– Včelpo

MED S PYLEM – Včelpo

MED S PROPOLISEM – Včelpo

MED S IBIŠKEM– Včelpo

MATEŘÍ KAŠIČKA – Gelée Royale– Včelpo

PROPOLIS SPRAY A KAPKY– Včelpo

MED S MATEŘÍ KAŠIČKOU A PYLEM – Včelpo

ČISTÝ VČELÍ VOSK– Včelpo

MEDOVÁ ČOKOLÁDOVÁ POMAZÁNKA – Honey nut

MED v dárkovém balení – mandle, kešu, malina, rybíz

VČELPO, spol. s r. o.
Obora 108, 679 01 Skalice nad Svitavou
tel.: +420 516 469 120, fax: +420 516 469 297
vcelpo@vcelpo.cz, www.vcelpo.cz

w w w.vcelpo.cz

l Vč l
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Platí pro vstup 2 osob do aquaparku na libovolné časové 
pásmo, přičemž hrazeno bude  pouze 1 vstupné.

Podmínkou je odevzdání tohoto odstřiženého kuponu před platbou na pokladně.
Příklad výpočtu při vstupu čtyřčlenné rodiny do aquaparku na 180 minut – vždy 

platí jedna dospělá osoba a starší dítě, ostatní jdou zdarma. Základní vstupné 
dospělý 190 Kč + např. dítě 7-15 let 130 Kč. Celkem 320 Kč.  

Ušetříte 170 Kč oproti rodinnému vstupnému!!!
Akce se dále vztahuje i na vstup do posilovny a po předchozí rezervaci míst i na lekce X-cycling. 

Kontakt pro rezervace: fitness@wellnesskurim.cz.

Blanenská 1082, Kuřim 664 34, e-mail: info@wellnesskurim.cz 
tel.: +420 541 420 240 

AKCE       2 za cenu 1

Partnerem akce je Zrcadlo Blanenska a Boskovicka

nskkkááá 10100010108828282 KKuřiřiřim 666644 34343433434 e-mamamaililil: iiinfffo@@@weelllllllllllllllnnesskkkur

Akce platí do 30. 4. 2012 
Vždy ve všední dny od pondělí do pátku

Celostní medicína v Blansku
Celostní medicína je v dnešní uspěchané době vy-
hledávanou oblastí pro zdravý životní styl. Patří sem 
všechny obory, které se zabývají hledáním skuteč-
ných příčin zdravotních obtíží. Je spjata s přírodní 
medicínou, jejíž propagátor je všem známý MUDr. 
Jonáš. Jeho knihy jsou rádcem mnoha domácností. 
Celostní medicínou se můžou směle nazývat obory 
jako Homeopatie, Bachova terapie, EFT, Reiki, Feng 
shui, Biorezonance nebo Kineziologie One Brain.
Poslední dva obory můžete najít v Blansku v Porad-
ně životního stylu Jany Mandokové na Svitavské ul. 
/nutné se vždy objednat na tel.: 724 129 171/. 
Můžete využít BIOREZONANČNÍHO PŘÍSTROJE 
BICOM 2000 k ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ s účinností 
přes 80% /6 lidí z deseti přestane po první terapii, 
2 z deseti potřebují druhou terapii a ta je zdarma/. 
Do přístroje se vloží nedokouřená cigareta a přístroj otočí chuť cigarety a přes elektrody 
tuto informaci pouští do klienta. Ten přestane mít chuť na cigaretu. Klient dostane další 
terapie na psychiku a vylučování, nezbytné k úspěchu terapie. Dále můžete využít terapií 
k hubnutí, na alergie, na imunitu, bolesti páteře apod. Druhý obor je KINEZIOLOGIE ONE 
BRAIN je vhodná pro řešení psychických potíží, narušených partnerských vztahů, rodičov-
ských problémů, poruch chování a řečových vad u dětí ale i řešení chronických nemocí. 
NABÍZÍME DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA TERAPIE V HODNOTĚ 200, 400 a 600 KČ.

SLUŽBY

40 min. terapie 

ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ
na přístroji Bicom 2000.

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

Tel.: 724 129 171
www.umenizitblansko.cz
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Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Dětské oddělení bos-
kovické nemocnice má 
nového primáře. Stal se 
jím odborník na potra-
vinové alergie a celiakii 
Jaroslav Utěšený. Před 
svým nástupem do 
boskovické nemocnice 
působil patnáct let na 
Dětské klinice v Brně.

Můžete na úvod stručně představit 
sebe a vaše plány v boskovické nemoc-
nici?

Pocházím ze Vse  na, ale v současné 
době mám bydliště v Pozořicích u Tvarož-
né. Ve své praxi se dlouhodobě zabývám 
potravinovými alergiemi a celiakií. Po 
svém nástupu do boskovické nemocnice 
na post primáře dětského oddělení bych 
chtěl tuto problema  ku přenést sem. To 
znamená, že budeme fungovat pro celý 
Jihomoravský kraj. Své bývalé i budoucí 
pacienty chci ošetřovat na našem oddě-
lení, které má k tomu výborné předpo-
klady. 

Prováděl jste, po svém nástupu na od-
dělení, nějaké organizační změny?

Dá se říci, že jsem byl spokojený s  m, 
jak bylo fungování nastavené. Proto jsem 
do systému neprováděl žádné zásahy. 
V boskovické nemocnici se mně líbí, jsem 
spokojený také s atmosférou, která v ní 
panuje. 

Vraťme se k vašim plánům, budou 
k jejich realizaci nutné nějaké inves  ce?

Myslím si, že se to obejde bez větších 
fi nančních inves  c, protože oddělení je 
zcela připraveno a vybaveno. Není to 
tedy žádný problém

V léčbě celiakie se chcete stát praco-
vištěm pro celý kraj, 
jaká je četnost tohoto 
onemocnění?

Frekvence je jeden 
nemocný pacient na 
padesát zdravých lidí, 
takže je to velice častý 
problém. Diagnos  ka 
je složitá, je potřeba 
pro  látkami a vyšet-
řením střeva prokázat 
diagnózu, což může 
v některých přípa-
dech trvat až několik 
let. Následná léčba je 
naopak velmi jedno-
duchá, to znamená 
důsledně dodržovat 
bezlepkovou dietu.

Dětské 
oddělení

Lůžkové oddělení 
zabezpečuje diagnos-
 ckou a léčebnou péči 

pro dě   s onemocně-
ními horních a dolních 
cest dýchacích, choro-
bami trávicího traktu, 

ledvin a močových cest, krve a lymfatic-
kého systému, poruchami žláz s vnitř-
ní sekrecí. Na dětském oddělení jsou 
rovněž hospitalizovány děti po úrazech 
a chirurgických výkonech. Novorozenec-
ké pracoviště poskytuje komplexní péči 

o zdravé, donošené děti tzv. systémem 
rooming-in. 

Lůžková část oddělení má v současné 
době 41 lůžek. Součás   lůžkového fondu 
dětského oddělení je i 10 lůžek vyčleněných 
pro doprovod hospitalizovaných dě  .

Dětské oddělení vede Jaroslav UtěšenýDětské oddělení vede Jaroslav Utěšený

Vánoční dárky z lékárny

AKTUÁLNĚ:
Vyvolávací 
systém zkrátí 
čekací dobu

Boskovická nemocnice připravuje 
na prosinec spuštění vyvolávacího sys-
tému, který zkrá   čekací doby pacien-
tů. Systém dokonce umožňuje objed-
nat se u lékaře přes internet a zasílání 
informací na mobilní telefon.

„Nemocnice vychází ze stejného 
systému, jaký používají banky a pošty 
a lidé jsou na něj zvyklí. Pokud pacient 
není předem objednán, vyzvedne si 
při příchodu do nemocnice na termi-
nálu evidenční číslo a zjis  , kdy na něj 
přijde řada. Podle toho se rozhodne, 
jak se svým časem naloží. Informaci 
o zkrácení čekací doby, nebo o jejím 
případném prodloužení kvůli akutním 
případům je možné zasílat pacientům 
přímo na mobil či e-mail,“ popisuje 
novinku, která bude od prosince ve 
zkušebním provozu, ředitel nemoc-
nice Ros  slav Verner. Systém také 
umožňuje objednat se u lékaře přes 
internet na konkrétní hodinu. Lékař 
zaznamená volné termíny a pacient si 
podle svých možnos   vybere pro něho 
nejvhodnější dobu.

V současné době musí při příchodu 
pacienta sestra najít pacientovu kartu 
a zanést ji do ordinace. „Nový systém 
odstraní tyto přechody. Systém přiřa-
dí pacientovi evidenční číslo a s  m 
prochází všechna vyšetření. Lékař si 
v ordinaci rozklikne pacientovu kartu 
a systém provede pacienta přes léka-
ře, vyšetření až po lékárnu,“ popisuje 
technický náměstek Pavel Chvalina.

Nový systém se do konce roku roz-
běhne ve zkušebním provozu na chi-
rurgických ambulancích. Po novém 
roce plánuje nemocnice rozšíření sys-
tému i na ostatní ambulance. 

Nová recepce 
se osvědčila

Nová recepce se po tříměsíčním 
zkušebním provozu v boskovické ne-
mocnici osvědčila. Denně její služby 
využije až osmdesát lidí. Pracovníci 
recepce hlídají změny ordinačních 
hodin lékařů, vyhledávají spoje hro-
madné dopravy, informují návštěvy 
o tom, kde leží pacien   a také pomá-
hají příbuzným s vyřízením záležitos   
v případě úmr   člena rodiny.

Recepce je otevřena od pondělí do 
pátku, vždy od 7 do 12 a od 12.30 do 
15.30 hodin. V době polední pauzy 
zastupuje recepci pracovník v kopíro-
vacím centru.

Vánoční akce Nemocnice Boskovice s.r.o. 
„Krásné a zdravé nohy“ 

Certifikát na 10% slevu na operační zákrok křečových žil 
v Nemocnici Boskovice s.r.o. moderní metodou EVRF. 

Platnost certifikátu do 31. 5. 2012. 

NOVÝ ROZMĚR LÉČBYwww.nembce.cz 
Certifikát je přenosný. 

Pro objednání volejte číslo 516 491 102, mobil 724 696 024

Pokračování ze str. 1
Nyní se proto již můžeme plně soustředit 

na zkvalitnění řízení jednotlivých oddělení. 
Primáři jsou uznávaní odborníci ve svých 
oborech, na druhou stranu ale musí vyko-
návat i funkci řídících pracovníků. Není to 
jen o tom, že umí například skvěle opero-
vat, ale musí také umět řídit svůj pracovní 
tým. Jsou nuceni vnímat i to, že jsou nejen 
lékaři, ale také manažeři. 

Zůstává Vám ještě energie na další změ-
ny?

Za  m energii mám (smích), ale je potře-
ba ještě udělat spoustu práce. Výhodou je, 
že pro změny se podařilo získat zaměstnan-
ce. Proto je možné změny realizovat. Pokud 
by se s nimi neztotožnili, tak by mohli sebe-
lepší myšlenku, obrazně řečeno, poslat ke 
dnu. Naší snahou je, aby všichni pochopili 
přínos plánované změny a přijali ji za svou. 
V současné době například chystáme nový 

objednávkový systém pro pacienty. Na jeho 
přípravě se podílí lidé z ambulancí a primá-
ři, jejichž pracoviště budou systém využí-
vat. 

Objednávkový systém osloví asi nejvíce 
mladší pacienty...

Je určen všem pacientům. Pro starší po-
pulaci jsme standardní spádovou nemocni-
cí, kterou v případě potřeby vyhledají, do 
jisté míry, automa  cky, ale například klien-
tům nemocnice, kteří jsou pracovně vy  že-
ni, ušetří systém spoustu času. Myslím si, že 
v rámci jižní Moravy budeme jedna z prv-
ních nemocnic s takovým systémem.

A co se týká dlouhodobější koncepce 
nemocnice?

Máme zcela jasnou představu o tom, ja-
kým směrem by se nemocnice měla ubírat 
a stanovili jsme si úkoly pro její dlouhodobý 
rozvoj. Bohužel vzhledem k aktuální situaci 

ve zdravotnictví jsme nuceni vyčkat na de-
fi ni  vní podobu plánovaných reformních 
kroků. Momentálně tedy spíše nedobrovol-
ně „vyčkáváme“. V příš  m roce se budou 
uzavírat nové smlouvy se zdravotními po-
jišťovnami. Pro nás to bude klíčový rok, kdy 
budeme znovu jednat o tom, jaké výkony 
budeme provádět, kolik lůžek budeme mít 
a podobně.

Současné odbornos   ale zůstanou v ne-
mocnici zachovány...

Samozřejmě je to naší snahou. Jsou 
oddělení, která se poměrně dobře rozvíjí. 
V tomto smyslu jde například o rehabilita-
ci. Zájem se strany pacientů stoupá, od-
dělení úspěšně rozšiřuje spektrum posky-
tovaných služeb. Dalším příkladem jsou 
laboratoře, jejichž vybavení umožňuje po-
skytovat téměř kompletní servis. Díky zís-
kání specialisty na cévní chirurgii rozšiřuje 
svoje služby také chirurgické oddělení. Na 

velmi dobrou úroveň se podařilo postavit 
spolupráci s hemodialyzačním pracoviš-
těm, které provozuje v nemocnici soukro-
mý vlastník. S příchodem nového primáře 
se stabilizovala situace také na interním 
oddělení. Ve výčtu pozi  vních změn bych 
mohl pokračovat prak  cky u všech praco-
višť. 

Kromě týmu lékařů a zdravotních pra-
covníků záleží také na prostředí. Bude se 
nějak měnit podoba nemocnice?

V současné době probíhá první ze třech 
etap výměny oken a zateplení pláště budo-
vy. Nedávno se nám podařilo změnit po-
dobu vstupního prostoru, kde vznikla nové 
recepce a provozovna občerstvení. Prove-
dené změny dávají vyniknout architekto-
nickému kouzlu budovy. Například atrium 
otevřené do prvního patra s ochozem má 
své nezaměnitelné kouzlo, stačilo pouze 
nechat mu vyniknout. 

Verner: Situace v nemocnici se zklidnila

Jestli se právě teď zamýšlíte nad 
 m, čím na Vánoce potěšit své 

blízké, věřte, že dárkem z lékárny 
chybu neuděláte. Zdraví jim sice 
za peníze koupit nemůžete, ale 
vhodným výběrem dárku můžete 
přispět k jeho zlepšení. 

Únava, poruchy spánku, bolavé 
klouby, klimakterium, horšící se 
zrak, problémy s prostatou, erekcí, 
deprese, nedostatečná imunita, 
zažívací po  že, vysoký cholesterol, 
suchá kůže, 
v ypadáván í 
vlasů apod. - 
netrpí někdo 
s Vašich blíz-
kých právě tě-
mito problé-
my? Využijte 
vánoční ná-
kupy k tomu, 
abyste jim po-

mohli. V naší lékárně Vám odborně 
vyškolený personál pomůže s vý-
běrem toho nejvhodnějšího dárku 
pro Vaše nejbližší. 

V sor  mentu máme nejrůznější 
druhy vitamínů, potravních doplň-
ků, zdravotnické obuvi a punčoch, 
kosme  ckých přípravků, u někte-
rých vánočních balení i s bonuso-
vým dárkem. 

Vámi vybrané dárky zabalíme 
zdarma tak, aby byly připraveny 

přímo pod 
s t ro m eče k . 
Pro ty neroz-
hodné máme 
již hotové vá-
noční balíčky 
s nejrůznější 
téma  kou, ve 
kterých na-
jdete i něco 
navíc.
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AKCEAKCE
Adamov - MKS v 18 hod.: Co dělat při akutních stavech, přednáška Hany 
Kubešové. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Relaxace v každodennním životě s prak-
 ckými ukázkami. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mistrovský plán.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Válka bohů 3D.
Jedovnice v 19 hod. Viditelný svět.

středa 30. listopadu středa 30. listopadu 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům ve 14 hod.: Setkání pečujících. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mistrovský plán.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Světla v soumraku.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Fišmol a Kupodivu, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Tradiční výstava betlémů a vánočních 
zvyků, vernisáž. 

čtvrtek 1. prosincečtvrtek 1. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Dělnický dům v 9 hod.: Den zdraví s Mikulášem, soutěže, výroba 
masek, mikulášská nadílka. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Li  nové kříže na Blanensku, přednáška Jany 
Bělové. 
Kř  ny - Společenský sál v 18.30 hod.: Národní parky Patagonie, vyprávění 
Jiřího Pinďáka. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Micimutr.
Blansko ve 20 hod. Válka bohů 3D.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hranaři.
Doubravice v 18 hod. Bláznivá, zatracená láska.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Kostel v 18 hod.: K poctě sv. Mikuláše, varhanní skladby sta-
rých mistrů, adventní koncert, hraje Vladimír Roubal, legendu u sv. Mikuláši 
přednese Vladimír Matějček.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

pátek 2. prosince pátek 2. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Dětská mše, návštěva sv. Mikuláše.
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Program klientů Domova Olga. 
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou.
Kř  ny - Jeskyně Výpustek od 15 hod.: Mikulášská nadílka v jeskyni Výpus-
tek, rezervace na tel.: 516 439 111 nebo e-mailu vypustek.rezervace@
caves.cz.
Kř  ny - Zimní kaple v 19 hod.: Znáte největšího Čecha? vyprávění Libora 
Go   rieda. 
Letovice - Kulturní dům ve 14.30 hod.: Legisla  va pro zdravotně pos  žené 
a plánované změny, beseda.
Žernovník - Před obecním úřadem v 18.15 hod.: Rozsvěcení vánočního stro-
mu s kulturním a doprovodným programem. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Micimutr.
Blansko ve 20 hod. Válka bohů 3D.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hranaři.
Šebetov v 19.30 hod. Zkažená úča.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Půlnoc v Paříži.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Vánoční výstava betlémů, vá-
noční výzdoby, obrazy se zimní tématikou a unikátní Poličský betlém 
z roku 1885. 
Žernovník - Obecní úřad v 18 hod.: Výstava fotografi ckým snímků Jiřího Hni-
ličky z Žernovníku a okolí. 

sobota 3. prosince sobota 3. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Fara v 9 hod.: Adventní dílna pro ženy. 
Boro  n - U hasičského sklípku v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka. 
Jedovnice - Kulturní dům v 8 hod.: Mikulášský knižní jarmark a Veletrh pro-
duktů z Moravského krasu, burza knih a časopisů, prodej regionální literatu-
ry, prezentace řemesel, ochutnávka výrobků, vánoční výstava aj. 

Kř  ny - Jeskyně Výpustek od 15 hod.: Mikulášská nadílka v jeskyni Výpus-
tek, rezervace na tel.: 516 439 111 nebo e-mailu vypustek.rezervace@
caves.cz.
Lhota Rapo  na - Náměs   v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, kulturní program.
Lysice - Zámek v 10 hod.: Advent na zámku, prohlídka adventně a vánočně 
vyzdobených zámeckých komnat, ukázka výroby adventních věnečků, pro-
dej vánočních dekorací. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 15 hod.: Mikulášská besídka, vystoupí Te-
tiny. 
Rudice - Sál Dělnického domu: Mikulášský turnaj v mariáši. 
Úsobrno - Obecní dům: Mikulášská nadílka.
Voděrady - Park na návsi v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka a rozsvícení vá-
nočního stromu. 

DIVADLODIVADLO
Adamov - MKS v 16 hod.: Krakonošovy Vánoce, hraje Divadlo Úsměv. 
Velké Opatovice - Kino v 17.30 hod.: Za sušenou vodou, derniéra předsta-
vení opatovických ochotníků. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Micimutr.
Blansko ve 20 hod. Válka bohů 3D.
Boskovice ve 13 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 18.15 hod. Metropolitan opera live in HD: Georg Fridrich Han-
del/Rodelinda.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Kostel sv. Jiří v 15.30 hod.: Varhanní koncert k 128. výročí 
narození B. A. Wiedermanna. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 
Žernovník - Obecní úřad v 15 hod.: Výstava fotografi ckým snímků Jiřího Hni-
ličky z Žernovníku a okolí. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Mikulášská zábava, hraje Medium. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Čertovský bál, barmanská show, la-
 nskoamarické tance, tombola, hraje Nota Bene. 

Vanovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Mikulášská zábava, hraje Krounex. 

neděle 4. prosince neděle 4. prosince 
AKCEAKCE

Adamov - MKS, Ptačina v 17.30 hod.: Druhé adventní zastavení. 
Lysice - Zámek v 10 hod.: Advent na zámku, prohlídka adventně a vánočně 
vyzdobených zámeckých komnat, ukázka výroby adventních věnečků, pro-
dej vánočních dekorací. 
Spešov - Náves v 16 hod.: Mikuláš ve Spešově. 
Šebetov - Zámecký park v 18 hod.: Mikulášská nadílka. 
Vážany - Před kulturním domem v 16 hod.: Mikulášská nadílka.

KINA KINA 
Blansko ve 20 hod. Válka bohů 3D.
Boskovice v 17 hod. Kocour v botách 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hranaři.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kino v 17.30 hod.: Vánoční koncert skupiny Kaštánci, host Ja-
roslav Uhlíř. 
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: PF Guitar Qartet. 
Boskovice - Kostel sv. Jakuba v 18 hod.: XIII. charitativní koncert k poctě 
sv. Mikuláše, legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, var-
hanní skladby starých mistrů zahraje Vladimír Roubal. 
Jedovnice - Kostel v 15 hod.: Chrámový koncert Komorního orchestru měs-
ta Blanska a Pěveckého sboru Slušovice. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 
Žernovník - Obecní úřad v 15 hod.: Výstava fotografi ckým snímků Jiřího Hni-
ličky z Žernovníku a okolí. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD v 18 hod.: Nedělní Mikuláš-
ský čaj o šesté, hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 5. listopadu pondělí 5. listopadu 
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Mikulášská jízda na koni, v 16 
hod.: Mikuláši, co máš v koši...?.
Kořenec - Před kulturním domem v 17 hod.: Mikulášská nadílka.
Letovice - Areál hasičské zbrojnice v 16.15 hod.: Opět přijde svatý Miku-
láš, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno, v 16.45 hod.: Příchod 
sv. Mikuláše.
Svitávka - Park před úřadem městyse v 17 hod.: Setkání s Mikulášem, an-
dělem a čerty.
Velké Opatovice - Před hasičskou zbrojnicí v 17 hod.: Setkání dě   s Miku-
lášem a čerty. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 19.30 hod. Happy Happy.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Petr Bende, vánoční koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

úterý 6. prosince úterý 6. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Péče o vlasy v zimním období, povídání 
s Magdalénou Hejčovou.
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14.10 hod.: Šikovné ručičky, výroba přá-
níček a vánočních ozdob z pet lahví. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Světáci, divadelní představení sou-
boru Háta, hrají Lumír Olšovský, Filip Tomsa, Dalibor Gondík, Zbyšek Pantů-
ček, Aleš Háma, Mar  n Zounar, Monika Absolonová, Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Jan Přeučil a další.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Dům.
Boskovice v 19.30 hod. Dům.
Jedovnice v 18 hod. Ošetřovatel.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

středa 7. prosince středa 7. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Japonsko půl roku po zemětřesení, 
povídání Oldřicha Haičmana. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Hrajeme si, ve 14.45 hod.: 
Odpoledne pro šikovné dě  . 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Předvánoční burza oblečení.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10.45 hod.: Zimní příběhy včelích medvídků, hraje 
divadlo Krapet Praha.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 19.30 hod. Dům.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: OK Percussion Duo & svět bicích v po-
dání Mar  na Opršála a Mar  na Kleibla. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

čtvrtek 8. prosincečtvrtek 8. prosince
AKCE AKCE 

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Boj o Zlaté ostrovy, v 15.30 
hod.: Výtvarné hrátky.
Obora - Klubovna SDH v 16 hod.: Prodejní akce nakladatelství Thovt. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 16 hod.: Jarmark. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Dům.
Boskovice v 17 hod. Micimutr.
Boskovice v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Doubravice v 18 hod. Kamarád taky rád.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

pátek 9. prosince pátek 9. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Vystoupení pěveckého souboru 
Perličky s doprovodnou kapelou An  perle a kapela Gymbeat. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Expedice Bolivie - Peru 2011, beseda s Pet-
rem Chalupou. 
Boskovice - Masarykovo náměs   v 9 hod.: XIV. vánoční jarmark tradičních 
řemesel a výrobků, 9.30 hod. tanec se psy, 9.40 hod. vystoupení dě   z bo-
skovické mateřské školy, 10.15 hod. příjezd pána z Boskovic s průvodem, 
10.40 hod. jarmareční pohádka, 11.30, 13.30 a 15.45 hod. vystoupení šer-
mířské skupiny Grál, 12.15 hod. dechová hudba Boskověnka, 14 hod. dět-
ský folklorní soubor Borověnka, 14.30 hod. tanec se psy, 15 hod. sokolnická 
show skupiny Vancoš, 16.45 hod. dechová hudba Boskovická kapela, 17.45 
hod. slavnostní průvod a ohňové kejkle, 18.30 hod. vystoupení skupiny 
Trní. Po celou dobu bude k vidění živý betlém. 

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 19 hod.: Světáci, divadelní představení souboru 
Háta, hrají Lumír Olšovský, Filip Tomsa, Dalibor Gondík, Zbyšek Pantůček, 
Aleš Háma, Mar  n Zounar, Monika Absolonová, Mahulena Bočanová, Adé-
la Gondíková, Jan Přeučil a další.
Lomnice - Orlovna v 18.30 hod.: Sluha dvou pánů, hraje farní amatérský 
židenický divadelní soubor. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kocour v botách 3D.
Blansko ve 20 hod. Vendeta.
Boskovice v 17 hod. Micimutr.
Boskovice v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Šebetov v 19.30 hod. Šmoulové.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Vánoční koncert Moravanky Jana Slabáka 
se svými sólisty. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Vánoční prodejní výstava. 

sobota 10. prosince sobota 10. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 8.30 hod.: Vánoční dílna. 
Blansko - Lažánky v 15.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 14 hod.: Předvánoční setkání, vystoupení dě  , 
divadelní představení, vánoční dekorace, betlémy, perníčky, výrobky dě   
z mateřské a základní školy, ukázka výroby košíků, svíček, náhrdelníků a ná-
ušnic z korálků. 
Úsobrno - Obecní hospoda v 10 hod.: Černá Hora Cup, mariášový turnaj. 
Velké Opatovice - Restaurace Pod kostelem ve 14 hod.: Párový turnaj 
v kuželkách. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Netradičně zpívaná 
bohoslužba Osobní cesta víry. 

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 16 hod.: Roman Dragoun a hosté. 
 Pokračování na str. 16
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PŘIPRAVUJEME
anketu o nejlepšího 

sportovce okresu 
Blansko za rok 2011

V hale TJ ČKD Blansko se konal už čtrnáctý ročník Memoriálu Dana Němce v sálovém fotbalu

Zrcadlo Team prohrál až ve fi nále s HFK Olomouc
Bohumil Hlaváček

Blansko - Závěr podzimní se-
zony patří již několik let výborně 
obsazenému turnaji v halovém 
fotbalu. Memoriál Dana Němce 
se konal minulou sobotu již po 
čtrnácté. Otec tragicky zemřelého 
vynikajícího hráče Josef Němec, 
který je hlavním iniciátorem a or-
ganizátorem akce, byl s letošním 
ročníkem mimořádně spokojen. 
„Vše klapalo jak po drátku, za 
což děkuji především kamarádům 
z FK APOS Blansko. Myslím, 
že i po sportovní stránce se bylo 
rozhodně na co dívat,“ uvedl po 
skončení turnaje, nad nímž pře-
vzal záštitu místostarosta Blanska 
Jiří Crha. 

Poprvé na této akci startoval 
tým HFK Olomouc, v jehož řa-
dách působí ještě nedávno místní 
plejer David Bednář. Současný 
lídr moravskoslezské ligy nepo-
nechal nic náhodě. Přijel ve vel-
mi solidní sestavě i s trenérem 
Oldřichem Machalou. Roli fa-
vorita splnil bezezbytku a zcela 
zaslouženě jeho hráči převzali 
vítězný pohár. Talentovaný štírek 
Jan Tögel byl nejlepším střelcem 
i hráčem turnaje. Kouč Machala 
bral akci jako zpestření závěru se-
zony. „Pozvání jsme přijali rádi. 
Náš úkol byl jediný, vyhrát tento 
turnaj a ten jsme splnili,“ pokyvo-
val spokojeně hlavou. V Blansku 
se mu velmi líbilo. „Hala je pro 

Brácha v akci. Na letošním turnaji se bratr tragicky zesnulého Dana 
Němce Libor (vlevo) objevil v dresu Zrcadlo Teamu. Na snímku v semifi -
nálovém utkání s Olympií Ráječko. Foto Josef Mikulášek

M  D  N   
Skupina A: Blansko – Ráječko 1:1, Bubeníček – Jarůšek. Olomouc – 
Zlotoryja 7:2. Zlotoryja – Blansko 0:3, Doležel, Hájek, Sedláček. Rá-
ječko – Olomouc 0:1. Blansko – Olomouc 0:3. Zlotoryja – Ráječko 2:8, 
Jarůšek, Tajnai, Badura, Bartoš, Neděla, Sehnal, Koutný, Štrajt. 

Skupina B: Zrcadlo Team – Bořitov 4:2, Španěl 2, Crhák, Vorlický – 
Bezděk, Šeliga. Sparta – Legnica 5:2. Legnica – Zrcadlo Team 0:12, 
Vorlický 5, Španěl, Crhák 2, Farník, Havlíček. Bořitov – Sparta 2:2, Kul-
dan, vlastní. Zrcadlo Team – Sparta 4:1, Havlíček 2, Španěl, Vorlický. 
Legnica – Bořitov 1:4, Richtr 2, Presl, Bezděk. 

Semifi nále: Olomouc – Bořitov 8:1, Richtr. Zrcadlo Team – Ráječko 
5:2, Havlíček 3, Španěl 2.

O 7.-8. místo: Zlotoryja – Legnica 3:3, na PK Legnica.

O 5.-6. místo: Blansko – Sparta 2:1, Bubeníček, Kolář.

O 3.-4. místo: Bořitov – Ráječko 4:3, Jelínek, Prokop, Presl, Kuldan – 
Badura, Koutný, Jarůšek.

Finále: Olomouc – Zrcadlo Team 6:1, Španěl.

Nejlepší brankář: Lukáš Richtr (Bořitov).

Střelci: 9 – Tögel (Olomouc), 8 – Španěl, 7 – Vorlický, Havlíček (všichni 
Zrcadlo Team).

fotbal výborná, organizačně bylo 
vše perfektně zvládnuté,“ smekl 
pomyslný klobouk. 

Teprve ve fi nále poznal hořkost 
porážky Zrcadlo Team. Okres-

ní výběr našeho listu, který po 
celý turnaj předváděl excelentní 
kombinační líbivý fotbal, vedl 
i tentokrát z lavičky trenér Anto-
nín Juřica. Již počtvrté za sebou 

startoval na turnaji a bilance tří 
druhých a jednoho prvního mís-
ta je více než dobrá. V brance 
chytal opět Radim Polák, v poli 
se představili Petr Crhák, Jiří 
Vorlický, Radim Farník, Jan 
Havlíček, Ondřej Španěl, Libor 
Škvarenina, od třetího zápasu je 
posílil Libor Němec. Pro zranění 
či jiné zaneprázdnění se několik 
dalších borců v čele s kapitánem 
Tomášem Klevetou, který přišel 
kamarády jen na závěr povzbudit, 
omluvilo. Po jasném vítězství ve 
skupině bez ztráty kytičky, když 
zejména duel s Legnicí byl do-
slova přehlídkou krásných akcí, 
fi nes a gólů, dokráčel tým po 
semifi nálové výhře nad slušně 
hrajícím Ráječkem opět do fi nále, 
tentokrát proti výše zmíněnému 
HFK Olomouc. Chyběl již zraně-
ný Vorlický, ale patrně ani on by 
nepomohl. Machalovi svěřenci 
totiž zapnuli vyšší rychlostní stu-
peň a celé utkání kontrolovali ke 
své jasné výhře 6:1.

O třetí místo si zahráli okresní 
rivalové. Bořitov byl sice notně 
posílen, přesto byla jeho výhra 
proti papírově silnějšímu Ráječku 
trochu překvapením. Blansko do-
platilo na remízu s Olympií v prv-
ním utkání celého turnaje. Ta na-
konec díky lepšímu skóre šla do 
semifi nále a pořádající tým tak 
hrál jen o pátou příčku se Spartou 
Brno. Divizní tým trochu zkla-
mal očekávání a po prohře s FK 

APOS skončil až šestý. O sedmé 
a osmé místo si to rozdali hosté 
z Legnice a Zlotoryje. Poláci si 
ve vzájemném duelu nedali nic 
zadarmo a o vítězi se rozhodlo až 
na penalty. 

Celou vydařenou akci sledo-
val bedlivým zrakem fotbalového 
znalce a fanouška patron turnaje 
místostarosta Jiří Crha. „Musím 

konstatovat, že měl vysoce kva-
litní úroveň. Opět jsem se pře-
svědčil o tom, jak hala potřebuje 
na podobné události odpovídající 
hlediště. To by tento turnaj i jemu 
podobné pozvedlo na ještě daleko 
vyšší úroveň,“ poznamenal. Jak 
řekl při závěrečném ceremoniálu, 
akce podobné úrovně si zaslouží 
i výraznější fi nanční podporu.

Michal Odehnal skončil čtvrtý
Boskovice - Boskovický šprtec se dočkal nejvýznamnější akce ve své 

historii. Poslední listopadovou sobotu se v Zámeckém skleníku odehrálo 
mistrovství České republiky ve stolním hokeji jednotlivců všech katego-
rií. Do Boskovic se sjelo 62 aktivních účastníků, kteří si postup na tento 
závěrečný turnaj museli vybojovat na turnajích jednotlivců v průběhu celé 
sezony. Startovalo dvaatřicet nejlepších mužů, po osmi ženách, juniorech 
a starších žácích a šest mladších žáků.

Reprezentativní prostory zámeckého skleníku však domácím borcům 
moc nesvědčily. Jedinou medaili nakonec vybojoval v kategorii mladších 
žáků Jan Feruga, když ho od mistrovského titulu dělil pouze horší branko-
vý rozdíl. I stříbrná medaile je však velkým úspěchem. Titul si odváží do 
Žďáru nad Sázavou František Macháček. Těsně pod stupni vítězů stanul 
v kategorii starších žáků Vojtěch David. Až poslední kolo rozhodlo o tom, 
že právě na něj medaile nezbude. Vítězem této kategorie je Matěj Šanoba 
z Mostu. V kategoriích žen a juniorů, kde domácí své zástupce neměli, 
získali titul Anna Ignacová z Ostravy a Patrik Juchelka z Brna.

Mezi muži měly Boskovice hned čtyři zástupce. Vůbec se turnaj ne-
vydařil momentálně nejlepšímu boskovickému hráči Jakubu Davidovi, 
který neunesl roli favorita. Po porážce ve druhém kole od kolegy Michala 
Odehnala se už psychicky nezvedl a obsadil 24. příčku. O tři místa výše 
skončil nejzkušenější domácí účastník Bohumil Feruga, který však plnil 
hlavně roli pořadatelskou. Elitní desítku uzavíral Vít Vondál.

Nejvíce se turnaj vydařil Michalu Odehnalovi. Po vítězstvích se tře-
mi těžkými soupeři se probojoval až do semifi nále, kde v průběhu druhé 
třetiny vedl nad Michalem Smolíkem z Prahy 4:2. Vedení však neudržel, 
utkání dospělo do prodloužení, kde Odehnal těsně před koncem inkasoval 
a spadl do boje o 3. – 6. místo. Další výhra ho posunula do přímého boje 
o bronz, ke kterému nastoupil proti Aleši Tichavskému z Ostravy. Utkání, 
opět velice vyrovnané, dospělo do prodloužení, které se Michalu nevydaři-
lo a prohrál. Pro titul si do Boskovic přijel zkušený matador Libor Předešlý 
z Uherčic, stříbro do Prahy odváží Michal Smolík. Opět se potvrdilo, že 
Michal Odehnal je hráč velkých turnajů.

Michal Odehnal hrál jednu z hlavních rolí i o týden dříve, kdy bos-
kovické družstvo bojovalo ve fi nále Českomoravského poháru v Mostu 
a dosáhlo zde na skvělou stříbrnou medaili. Kromě něho se na největším 
týmovém úspěchu v historii klubu podíleli Jakub David, Bohumil Feruga, 
Vít Vondál a Jan Feruga. 

Družstvo po vítězství postoupilo do pětičlenného fi nále, kde již nebylo 
lehkých soupeřů. V něm po jedné výhře, prohře a remíze nastoupilo pro-
ti úřadujícímu mistru republiky Dragons Brno. Při vítězství by zacinkalo 
stříbro a tak se také stalo. Boskovičtí si náskok utvořili již v první směně 
a brněnští hráči v průběhu totálně odpadli. Utkání nakonec skončilo jas-
ným vítězstvím 7:1 a bylo možno slavit. Škoda jen těsné prohry s týmem 
Doudeen Brno, který si nakonec dokráčel pro vítězství. (fer, bh)

Michal Odehnal.  Foto adam.sMichal Odehnal.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blansko - Nezničitelný veterán 
Miloš Bayer se stále nevzdává myš-
lenky ještě aspoň jednou startovat 
na nejslavnějším triatlonu na světě 
– havajském Ironmanovi. I proto 
letošní skončenou sezonu považuje 
za přípravnou na Hawai 2012.

Jak hodnotí svoje počínání? „Po 
patnácti letech bych se rád vrátil 
na vysněný závod. K tomuto cíli 
směřovala veškerá moje příprava,“ 
říká čtyřiašedesátiletý borec. Jeho 
sezona začala tradičně Novoroč-
ním půlmaratonem v Tuřanech, 
pak následovala řada běžeckých 
závodů v rámci Jihomoravské ligy. 
„Ostrý test vytrvalosti jsem pod-
stoupil v měsíci březnu na mara-
tonu v Bratislavě, kde jsem zaběhl 
čas 3:40:15 h. Duben byl zaměřen 
na najíždění kilometrů v teple, jme-
novitě na Makarské v Chorvatsku, 
společně s týmem našich reprezen-
tantů bikerů. Musím říci, že to bylo 
velmi vydařené soustředění, jak po 
stránce sportovní tak i společen-
ské,“ hodnotí první polovinu roku.

Miloš Bayer závodil také v rám-
ci Jihomoravské triatlonové ligy a 

v seriálu Českého poháru v dlou-
hém triatlonu. „V podstatě se dá 
říci, že kde jsem startoval, tak jsem 
ve své kategorii zvítězil, což mi vy-
neslo i konečné první místo v cel-
kovém hodnocení, jak Jihomorav-
ské ligy, tak i v Českém poháru 
v kategorii M 60,“ je spokojen. 
Nezvládl jen poslední závod Čes-
kého poháru v dlouhém triatlonu ve 
Žďáru. „Odstoupil jsem v průběhu 
plavání, a to po rozhodnutí roz-
hodčích. Plaval jsem v kombinéze, 
která není povolena v zahraničí, 
ale u nás je zákaz až od roku 2012. 
Oni ale byli nekompromisní,“ lituje 
Bayer.

Pro start na Ironmanovi 2012 
si zvolil dva kvalifi kační závody. 
„První bude v Regensburgu a druhý 
v Jižní Africe. Je to fi nančně velmi 
náročné, vyjde mne to na asi pade-
sát tisíc, se stejnou sumou musím 
počítat pro Havaj, jestli to vyjde,“ 
vypočetl sportovec, který se teď 
snaží shánět sponzory, protože sám 
by takové sumy těžko dával dohro-
mady. „Je to pro mne ohromný ba-
lík peněz, a to i proto, že jsem letos 
hodně investoval do kol, mám nové 
silniční i triatlonové,“ doplnil. 

Miloš Bayer touží po startu na Havaji
Bayer pečlivě sleduje potenciál-

ní soupeře. „Jak jsem vysledoval 
z výsledků letošního roku, je nutné 
zajet kolem 12 hodin, mým cílem je 
atakovat hranici 11:30 hod. Ale čas 
není podstatný, poněvadž musím 
kategorii vyhrát, slot je jen jeden,“ 
má jasno. Příprava mu momen-
tálně zabere týdně zhruba osm až 
deset hodin. „Z toho je to dvakrát 
jízda na horském kole a posilovna, 
jednou trenažér a plavání, plavání 

a třikrát běh, z toho každou sobotu 
závod,“ nastínil objemy.

První kvalifi kační závod v Afri-
ce se jede již 22. dubna. „Trénink 
musím uzpůsobit zimním měsí-
cům. Na přípravu v teple nebudou 
peníze, tak se jízda na kole přesune 
na trenažér, běh na běžky a také na 
trenažér. K tomu musím „přitlačit“ 
i v plavání,“ plánuje triatlonista, 
který věří, že se na vysněný havaj-
ský závod kvalifi kuje.

 Foto archiv Miloše Bayera Foto archiv Miloše Bayera

Blansko, Boskovice - V hoke-
jové krajské lize se mění role. Bo-
skovice, které zaspaly úvod sezo-
ny, začaly sbírat body a Blansko 
je rozdává. V sobotu 3. prosince 
od 16 hod. se hraje v Blansku 
okresní derby.

SK Minerva Boskovice – HC 
Brumov-Bylnice 9:3 (3:1, 3:0, 
3:2), Karný 3, Šedý 2, Světlík, 
Gabriška, Veselý, Honzek. 

Hosté se sice ujali vedení už ve 
13 vteřině, ale to bylo na dlouho 
z jejich strany vše. V 5. min. začal 
zářit domácí útočník Tomáš Kar-
ný, který si připsal asistenci při 
brance Světlíka – 1:1. V 7. min. 
Boskovice dokonaly obrat a hra 
hostů se sesypala jako domeček 
z karet. O jejich totální destruk-
ci se postaral především Karný, 

který ve druhé třetině zaznamenal 
čistý hattrick. Brumov se vzpa-
matoval až za stavu 7:1, ale to 
byla pouze jeho labutí píseň. 

HHK Velké Meziříčí – Dyna-
miters Blansko HK 3:2 sn. (1:1, 
0:1, 1:1 - 1:0), Hrůza, Bednář.

Poslední celek tabulky se do-
čkal doma šťastné výhry na ná-
jezdy. Blansko, které bylo po vět-
šinu utkání lepší, šlo do vedení 
Hrůzou. Pět minut před koncem 
třetiny ale Meziříčí vyrovnalo. 
Blansko poté lépe bruslilo, a po 
dvou třetinách díky Bednářově 
trefě vedlo 1:2. 

„Mysleli jsme, že na nás domá-
cí v poslední části vlétnou, ale nic 
se nedělo. Přesto se jim povedlo 
střelou přes obránce v 57. minutě 
vyrovnat,“ popsal závěr zápasu 

trenér Petr Drahovzal. V nájez-
dech byl stav po třech sériích 
0:0, pak Blansko nedalo a domácí 
Hlouch rozhodl o dvou bodech 
pro svůj celek. 

HHK Velké Meziříčí – SK Mi-
nerva Boskovice 4:6 (2:1, 1:3, 
1:2), Blaha 2, Zapletal, Šedý, 
Karný, Látal. 

Úvod zápasu byl oboustranně 
svižný. Domácí se ujali vedení 
v 6. min., Minervě se podaři-
lo vyrovnat v 16. min. zásluhou 
tvrdé střely Zapletala. Do kabin 
po prvním dějství odcházeli ale 
s jednobrankovým nákokem zno-
vu domácí. Ve druhém dějství se 
hostům povedl obrat, který doko-
nali v závěrečné třetině. Pojistku 
v podobě šestého gólu zazname-
nal Blaha. 

Dynamiters Blansko HK – 
HK Kroměříž 3:8 (1:2, 2:5, 0:1), 
Štěpánek 2, Hrůza. 

O domácí prohře Blanska se 
rozhodlo ve druhé třetině. O dvě 
branky sice hosté vedli již v první, 
Dynamiters ale dokázali dát kon-
taktní gól a po návratu z kabin ještě 
dva další přidat, to ale bylo z jejich 
strany vše. Další branky již stříleli 
pouze Kroměřížští.  (bh, pš)
  1.  M. Budějovice  10  9  0  1  0  86:24  28 
  2.  Brumov  10  8  0  0  2  36:29  24 
  3.  Uh. Ostroh  10  7  1  0  2  40:22  23 
  4.  Boskovice  10  5  1  0  4  37:34  17 
  5.  Kroměříž  10  5  1  0  4  47:44  17 
  6.  Uh. Brod  10  5  0  0  5  38:40  15 
  7.  Plumlov  10  4  1  1  4  34:42  15 
  8.  Blansko  10  4  0  2  4  30:42  14 
  9.  Uničov  10  3  0  0  7  33:41  9 
  10.  Warrior  10  3  0  0  7  33:52  9 
  11.  V. Bíteš  10  2  0  0  8  27:41  6 
  12.  V. Meziříčí  10  0  1  1  8  34:64  3

Boskovice už v tabulce předstihly Blansko
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basketbal
LIVEBOX OP I muži: ASK Blansko – 

BCS Husovice A 46:79. Sokol Babice – So-
kol Boskovice 83:95 (39:44), body: Toman 
36, Přikryl 23, Kuba 9, P. Mazáč 8, Konečný 
6, Hebelka a Malach 5, R. Mazáč 3. Fauly: 
25:23, trojky: 8:4, trestné hody: 31/20:30:21. 
Kyjov – Sokol Boskovice 66:86 (35:44), 
body: Toman 40, Přikryl 21, Kuba 15, P. Ma-
záč 6, Konečný a Hebelka 2. Fauly: 28:15, 
trojky 5:3, trestné hody: 16/11:40/23. 
  1.  Boskovice  8  8  0  702:483  16
  2.  Husovice A  8  8  0  603:408  16
  3.  Vysočina  8  7  1  571:509  15
  4.  Černovice  8  5  3  581:526  13
  5.  Kyjov  8  5  3  528:491  13
  6.  Žabovřesky B  8  3  5  546:554  11
  7.  Babice  8  3  5  552:570  11
  8.  Žďár  8  3  5  535:569  11
  9.  Tesla  8  3  5  493:531  11
  10.  Husovice B  8  2  6  464:621  10
  11.  Znojmo  8  1  7  484:611  9
  12.  Blansko  8  0  8  398:584  8

OP III muži: Basketsport Boskovice – 
TJ Spartak Hluk 80:52. Basketsport – TJ 
Sokol Ždánice 61:53. 
  1.  V. Meziříčí  6  4  2  424:401  10
  2.  Zlín B  5  4  1  345:328  9
  3.  Drozdi  5  3  2  391:332  8
  4.  Ratíškovice  5  3  2  311:285  8
  5.  Basketsport  6  2  4  369:402  8
  6.  Ždánice  4  3  1  277:237  7
  7.  Slavičín  5  2  3  328:352  7
  8.  Hluk  4  1  3  229:293  5
  9.  Židlochovice  4  0  4  225:269  4

OP junioři U19: Basketsport Boskovice 
– BC Vysočina 81:59 a 84:54. 

OP I ženy: TJ ČKD Blansko – BC Vy-
sočina 101:38. 
  1.  Univerzita B  6  6  0  528:281  12
  2.  Blansko  7  5  2  471:400  12
  3.  Tesla  6  5  1  414:298  11
  4.  Žďár  5  4  1  411:322  9
  5.  Podolí  6  3  3  385:335  9
  6.  Kyjov  6  2  4  328:379  8
  7.  VSK UNI  6  2  4  337:416  8
  8.  Tišnov  5  2  3  259:293  7
  9.  Vysočina  6  0  6  279:574  6
  10.  Bílovice  5  0  5  255:369  5

OP žákyně U15: TJ ČKD Blansko – 
SKB Tišnov 64:34 a 63:29. 

hokej
OP Blanensko: Sloup – Dynamiters 

B 7:5 (2:3, 3:1, 2:1), Šváb 2, Hoffmann, 
Musil P., Musil J., Sedlařík, Zouhar – Ku-
bíček, Grünwald, Kopeček, Keprt, Horák. 
Lysice – HC Blansko 0:10 (0:1, 0:2, 0:7), 
Petlach, Smolík 2, Antonín, Dobiášek, 
Snopek, Zukal, Hoffman, Zindulka. Bře-
zina – Rájec-Jestřebí 1:6 (1:3, 0:2, 0:1), 

Kousalík P. – Syrový 2, Klimeš, Kuběna 
Jar., Hertl, Odehnal. HC Blansko – Březi-
na 9:0 (3:0, 4:0, 2:0), Snopek, Dobiášek 2, 
Ševčík P., Hoffman, Klíma, Zindulka, Anto-
nín. Rájec-Jestřebí – Černá Hora 4:3 (0:0, 
1:1, 3:2), Šváb 3, Kuběna Jan – Jakubec, 
Hřebíček, Frýdek. Dynamiters B – Letovi-
ce 9:2 (2:2, 4:0, 3:0), Keprt 5, Hussein 2, 
Grünwald, Pilát – Hrabálek, Vašíček.

OP Žďársko: Boskovice B – Bulldogs 
Brno 3:5 (1:0,1:4,1:1), Tlamka, Konečný, 
Peša. 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko - TJ So-

kol Chýnov 5:3 (3216:3169), Musilová D. 
573, Šmerdová 542, Lahodová 485, Kalo-
vá 593, Daňková 527, Ševčíková 496. KK 
Konstruktiva Praha – TJ ČKD Blansko 1:7 
(3220:3309), Šmerdová 547, Musilová D. 
528, Daňková 540, Ševčíková 601, Laho-
dová 541, Kalová 552.
  1.  Přerov  10  8  1  1  56,0:24,0  17
  2.  Slavia  10  8  0  2  56,0:24,0  16
  3.  Blansko  10  6  0  4  46,0:34,0  12
  4.  Duchcov  10  6  0  4  42,0:38,0  12
  5.  Jičín  10  6  0  4  42,0:38,0  12
  6.  Konstruktiva  10  5  0  5  41,5:38,5  10
  7.  Náchod  10  5  0  5  41,0:39,0  10
  8.  Zábřeh  10  5  0  5  38,0:42,0  10
  9.  Šumperk  10  4  1  5  33,5:46,5  9
  10.  Husovice  10  3  0  7  28,0:52,0  6
  11.  Chýnov  10  2  0  8  32,0:48,0  4
  12.  Val. Meziříčí  10  1  0  9  24,0:56,0  2

2. liga muži: KK Slovan Rosice – TJ 
ČKD Blansko 4:4 (3335:3413), Němec 601, 
Novotný 537, Flek R. 566, Kolařík 545, Po-
rubský 614, Honc 550. TJ ČKD Blansko – 
KK Rostex Vyškov 6:2 (3313:3219). Porub-
ský 558, Němec 548, Novotný 560, Kolařík 
579, Honc 574, Flek R. 494. 
  1.  Rosice  10  7  1  2  51,0:29,0  15
  2.  MS Brno A  10  7  0  3  45,0:35,0  14
  3.  Val. Meziříčí  10  6  1  3  52,0:28,0  13
  4.  Blansko  10  5  3  2  44,5:35,5  13
  5.  Zábřeh  10  5  2  3  46,0:34,0  12
  6.  Vyškov  10  6  0  4  42,0:38,0  12
  7.  Opava  10  5  0  5  42,0:38,0  10
  8.  Olomouc  10  4  1  5  40,0:40,0  9
  9.  Ratíškovice  10  4  0  6  38,0:42,0  8
  10.  MS Brno B  10  3  0  7  38,0:42,0  6
  11.  Šumperk  10  2  0  8  23,5:56,5  4
  12.  Přemyslovice  10  2  0  8  18,0:62,0  4

3. liga muži: TJ Centropen Dačice 
B – TJ ČKD Blansko B 3:5 (3219:3233), 
Stloukal 539, Šmerda 520, Procházka 573, 
Hlavinka 541, Havíř 548, Flek J. 512. TJ 
ČKD Blansko B – KC Réna Ivančice 5:3 
(3192:3168), Stloukal 517, Procházka 551, 
Šmerda 508, Šplíchal 556, Hlavinka 550, 
Flek J. 510. 

  1.  Dubňany  10  7  0  3  51,0:29,0  14
  2.  Mistřín  10  7  0  3  50,5:29,5  14
  3.  Benešov  10  7  0  3  50,0:30,0  14
  4.  Dačice B  10  7  0  3  48,0:32,0  14
  5.  Vracov  10  6  0  4  44,0:36,0  12
  6.  Kutná Hora  10  5  1  4  38,0:42,0  11
  7.  Třebíč  10  4  0  6  37,0:43,0  8
  8.  Ivančice  10  4  0  6  34,0:46,0  8
  9.  Blansko B  10  4  0  6  34,0:46,0  8
  10.  Č. Budějovice  10  3  0  7  32,0:48,0  6
  11.  Jihlava  10  3  0  7  31,0:49,0  6
  12.  Jihlava B  10  2  1  7  30,5:49,5  5

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – KK 
Rostex Vyškov B 5:1 (1624:1559), Musi-
lová N. 416, Slavíčková 416, Klimešová 
356, Nevřivová 436. HKK Olomouc B – TJ 
ČKD Blansko B 5:1 (1654:1594).
  1.  Olomouc B  7  6  0  1  31,0:11,0  12
  2.  MS Brno  7  5  0  2  25,5:16,5  10
  3.  Otrokovice  6  3  1  2  23,0:13,0  7
  4.  Zábřeh B  6  3  1  2  18,0:18,0  7
  5.  Odry  6  3  0  3  21,0:15,0  6
  6.  Blansko B  6  3  0  3  14,5:21,5  6
  7.  Nový Jičín  6  1  0  5  8,0:28,0  2
  8.  Vyškov B  6  0  0  6  9,0:27,0  0

stolní tenis
RP I: Kunštát – Blansko D 11:7, Kře-

tín B – Vysočany 11:7, Rudice – Rohozec 
8:10, Voděrady – Žďárná 8:10, Boskovice 
B – Zbraslavec B 11:7, Křetín – Šošůvka 
9:9, Šošůvka - Kunštát 10:8, Zbraslavec B 
- Křetín 9:9, Žďárná – Boskovice B 14:4, 
Rohozec – Voděrady 9:9, Vysočany – Rudi-
ce 11:7, Blansko D – Křetín B odl.

OP I: Svitávka – Rájec 6:12, Šošůvka 
B – Bořitov 9:9, Zbraslavec C – Vanovice 
7:11, Petrovice – Žďárná B 7:11, Jestře-
bí – Voděrady B 11:7, Adamov – Veselice 
9:9, Veselice – Svitávka 7:11, Voděrady B 
– Adamov 5:13, Jestřebí – Žďárná B 13:5, 
Vanovice – Petrovice 7:11, Bořitov – Zbra-
slavec C 8:10, Rájec – Šošůvka B 12:6.

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

OP III: Okrouhlá - Křetín D 14:4, Roho-
zec C – Zbraslavec D 14:4, Lhota Rapotina 
– Kunštát B 4:14, Vanovice B – Petrovice B 
12:6, Vysočany C – Letovice B 12:6, Rájec 
B – Šošůvka C 11:7, Šošůvka C – Okrouhlá 
9:9, Letovice B – Rájec B 6:12, Petrovice B 
- Vysočany C 13:5, Kunštát B – Vanovice B 
17:1, Zbraslavec D – Lhota Rapotina 12:6, 
Křetín D – Rohozec C 8:10.

OS I: Kunštát C – Vanovice C 13:5, 
Šošůvka D – Olešnice B 6:12, Velenov – 
Žďárná C 10:8, Kuničky – Petrovice C 9:9, 
Bořitov B – Voděrady C 7:11, Vysočany D 

– Němčice B 6:12, Němčice B – Kunštát C 
9:9, Voděrady C - Vysočany D odl., Petrovi-
ce C - Bořitov B 10:8, Žďárná C – Kuničky 
7:11, Olešnice B – Velenov 8:10, Vanovice 
C – Šošůvka D 8:10.

OS II: Zbraslavec F – Lhota Rapoti-
na B 5:13, Petrovice D – Velenov B 6:12, 
Okrouhlá B – Adamov B 4:14, Zbraslavec 
E – Křetín E 14:4, Bořitov C – Vísky 13:5, 
Rájec C - Kunštát D 12:6, Kunštát D – Zbra-
slavec F 17:1, Vísky – Rájec C 7:11, Křetín 
E – Bořitov C 2:16, Adamov B – Zbraslavec 
E 12:6, Velenov B – Okrouhlá B 10:8, Oleš-
nice C – Petrovice D 2:16.

šachy
Memoriál Jiří Hasoně (Sloup): 1. Ma-

rek (Boskovice), 2. Švehla (Adamov) oba 
7,5, 3. Moc M. (Blansko), 4. Fiala (Lipův-
ka), 5. Mikulášek (Sloup), 6. Ševčík Leoš 
(Boskovice) všichni 6,0, 7. Chládek Vl. (Li-
povec), 8. Boháček (Boskovice), 9. Hlou-
šek, 10. Ševčík Milan, 11. Ševčík Luboš 
(všichni Lipovec), 12. Pokladník (Sloup) 
všichni 5,5, 13. Sapák (Lipůvka), 14. Hube-
ný (Boskovice), 15. Sedlák, 16. Němec (oba 
Sloup) všichni 5,0. 

2. liga: Adamov – Veselí 1,5:6,5, Švehla, 
Masák, Mižák 0,5.

KP I: Tišnov – Lipovec 3,5:4,5, Pisk, 
Handl, Habina 1, Kopřiva, Sekanina, Chlá-
dek Vl. 0,5.

KP II: Jevíčko – Boskovice 2,5:5,5, 
Chloupek, Ševčík L., Petr, Boháček, Veselý 
1, Dokoupil 0,5. Sloup – Blansko 4:4, Po-
kladník, Novotný 1, Baránek, Špičák, Dro-
chytka, Němec 0,5 – Senáši, Palaš 1, Saida, 
Hroza, Polách, Moc M. 0,5. Kuřim B – Li-
povec C 6:2, Ševčík Luboš 1, Nečas, Keprt 
0,5. Vyškov A – Adamov B 6:2, Wiezner 1, 
Šmehlík, Bednář 0,5. Vyškov B – Rudice 
2,5:5,5, Rada M., Polách, Klinkovský Jiří 1, 
Hnilička, Nejezchleb, Matuška, Klinkovský 
Jak., Toulec 0,5.

Okresní přebor: Rudice B – Boskovice 
B 4,5:3,5, Crhonek, Klinkovský Jiří, Toulec, 
Ševčík M. 1, Klinkovský Jak. 0,5 – Petr, 
Walletzký, Havel 1, Veselý 0,5. Adamov C 
– Rovečné 4,5:3,5, Masák, Bednář, Mikuš 
1, Masáková, Beneš, Schneider 0,5 – Čuhel, 
Čermák 1, Daniel J., Unčovský, Řehulka 0,5. 
Kunštát – Jedovnice 3:5, Libiš st., Libiš ml. 
1, Mikulčický, Štěrba 0,5 – Kunc, Fránek, 
Rimpler, Plch ml.1, Plch st., Nechvíla 0,5. Li-
povec E – Sloup B 1,5:6,5, Sládek 1, Růžička 
0,5 – Pokladník, Baláž, Sedlák, Helebrand, 
Mikulášek, Kouřil 1, Procházka 0,5. Lipovec 
D – Lipůvka 5:3, Nečas, Krejčí F., Krtochvíl 
M., Ševčík Jiří 1, Krejčí P., Longhin 0,5 – Fi-
ala, Slezák 1, Kaderka, Poláček 0,5. 

Základní soutěž: Boskovice C – Roveč-
né C 1:4, Dvořáček 1 – Daniel, Čermák J., 
Čermák M., Hlaváček 1. Rovečné B – Va-
novice 4,5:0,5, Šutera, Petr, Peša D., Peša 
R. 1, Čermák st. 0,5 – Turzo 0,5.  (bh)

Z    Z  
Konečné pořadí

Letošní podzimní tipovačka se stala kořistí Michala Nečase z Lipov-
ce. Rozhodlo se ve 12. a 13. kole, obě totiž dokázal vyhrát a v posled-
ním, které vyhrál Petr Dvořák z Blanska, již náskok udržel. 

Po 14. kole: 1. Nečas M. (Lipovec) 109, 2. Nečas P. (Holešín) 102, 
3. Králíková R. (Blansko) 99, 4. Strážnický B. (Blansko) 98, 5. Ga-
luška V. (Kotvrdovice) 97, 6. Hrdlička D. (Blansko) 95, 7. Dobiašová 
D. (Kotvrdovice) 91, 8.-9. Nečasová J. (Holešín), Němec F. (Ráječko) 
86, 10. Škaroupka J. (Ráječko) 85, 11.-12. Dobrovský R. (Blansko), 
Pavlíček R. (Petrovice) 83, 13. Musil M. (Křtiny) 82, 14.-15. Hruška 
L. (Petrovice), Klimeš K. (Blansko) 81, 16. Horák Z. ml. (Ostrov) 80, 
17. Stehlík J. st. (Kotvrdovice) 79, 18.-19. Ťoupek K. (Blansko), Ur-
bánek J. (Vilémovice) 78, 20.-22. Adamcová L. (Kotvrdovice), Jirůšek 
V. (Blansko), Škaroupka M. (Olomučany) 77, 23. Musil P. (Křtiny) 76, 
24.-25. Škaroupková L. (Ráječko), Vašíček Libor (Petrovice) 75, 26. 
Sekanina Z. (Skalice) 72, 27. Jirůšek F. (Holešín) 69, 28. Červenka Š. 
(Blansko) 68, 29.-30. Kolísek L. (Ostrov), Zuzák E. (Blansko) 64, 31. 
Šváb J. (Blansko) 63, 32. Horák Z. st. (Ostrov) 61, 33. Šenk A. (Dolní 
Lhota) 57, 34. Viška R. (Letovice) 51, 35. Nečasová H. (Lipovec) 50, 
36.-38. Filip D. (Jedovnice), Močička I. (Letovice), Štrof M. (Blansko) 
48, 39. Močičková Z. (Letovice) 46, 40. Randula R. (Ostrov) 45, 41. 
Pavlíček J. (Bořitov) 44, 42. Svánovský B. (Lipůvka) 42, 43. Stehlík 
J. ml. (Kotvrdovice) 39, 44. Ševčík J. (Ráječko) 38, 45.-48. Hamerský 
Z. (Březina), Kučera M. (Vilémovice),  Mynařík Z. (Sloup), Stehlík D. 
(Kotvrdovice) 37, 49. Dvořák P. (Blansko) 36, 50.-51. Musil M. ml. 
(Křtiny), Vondra J. (Blansko) 33, 52. Marušák S. ml. (Blansko) 31, 53. 
Klimešová H. (Blansko) 28, 54. Mikulášek J. (Blansko) 25, 55. Pro-
cházka J. (Blansko) 22, 56. Nejez M. (Blansko) 18, 57. Havel R. (Kun-
štát) 17, 58. Krejčí J. (Kotvrdovice) 16, 59. Pelikán S. (Blansko) 15, 
60.-61. Gottwald V. (Kulířov), Šebela R. (Blansko) 12, 62.-63. Dvořák 
M. (Blansko), Šebela V. (Blansko) 11, 64.-65. Havlová L. (Letovice), 
Kučerová B. (Blansko) 10, 66. Kučera J. (Blansko) 7, 67. Šenková M. 
(Dolní Lhota) 1, 68. Štěpánek J. (Olomučany) 0.  (bh)

Běh za jedovnickým kaprem
V sobotu 12. listopadu se v Jedovnicích běžel již patnáctý ročník Běhu 

za jedovnickým kaprem - Memoriálu RNDr. Jiřího Kovaříka. Letošní 
závod kolem jedovnicích rybníků lze hodnotit ve všech směrech jako 
vydařený. Překrásné podzimní počasí, rekordní účast závodníků, skvělé 
výkony a všeobecná spokojenost. Tak lze charakterizovat rok od roku 
oblíbenější a navštěvovanější sportovní akci. Zaznamenána byla také 
vzrůstající účast místních závodníků, zejména z řad dětí a mládeže, což 
je víc než potěšitelné. Letos sice chyběla ve startovací listině taková jmé-
na jako Dan Orálek či Ivana Martincová, i tak jsme ale viděli výborný 
závod a kvalitní výkony. 

Účastníci závodu byli rozděleni do deseti kategorií. Mezi muži si loňské 
vítězství zopakoval blanenský sympaťák Jan Kohut, který zvítězil časem 
36:38 a zůstal jen krůček za vlastním rekordem na této trati, ženám do-
minovala Milada Barešová z Kunštátu. Velké přízni se těší již loni zave-
dená zvláštní kategorie Mláďata, kdy na speciálně připravené trati bojují 
o nejlepší časy ti nejmenší. Patron tohoto krásného sportovního klání Jirka 
Kovařík by měl z průběhu i výsledků letošního závodu určitě velkou radost. 
Tak jako my všichni, kteří se každoročně na tento závod těšíme a snažíme 
se, aby byl zase o něco lepší než ten loňský. Jitka Koutná

Z  

Florbalová klání v plném proudu
Ve dnech 9. – 11. listopadu patřila sportovní hala SPŠ Jedovnice škol-

ním soutěžím ve fl orbale. Ve středu 9. listopadu se sešlo šest dívčích druž-
stev středních škol, aby mezi sebou rozhodla o postupujícím do krajského 
kola. Po velmi vyrovnaných zápasech se jím stal tým OA a SZdŠ Blansko. 
Na místě druhém skončily dívky z gymnázia Boskovice a třetí děvčata z 
Gymnázia Rájec.

Hned následující den se utkalo 12 chlapeckých týmů SŠ. Postupujícími 
jsou borci ze SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích. Na druhém místě 
skončili překvapivě hráči SPŠ Jedovnice B a třetí SOŠ a SOU MŠP Leto-
vice. Třídenní klání uzavřelo okrskové kolo ZŠ starších chlapců v Orion 
Florbal Cupu. Do fi nále, které proběhne 5. ledna, postoupily ZŠ Jedov-
nice, ZŠ Erbenova Blansko a ZŠ Rájec-Jestřebí. V úterý 6. prosince se 
ve sportovní hale SPŠ Jedovnice sejdou starší dívky ZŠ, aby se porvaly 
o postup do kraje Orion Florbal Cupu. Josef Jalový

Vítězky. V krajském kole soutěže středních škol bude okres reprezento-
vat OA a SZdŠ Blansko.  Foto Josef Jalový

Blanensko a Boskovicko - Stol-
ní tenistky Blanska přivezly body 
zvenku, poprvé se z výhry a hned 
dvakrát radovali jejich mužští ko-
legové. V krajské soutěži se na ví-
tězné vlně veze Zbraslavec. 

1. liga ženy: Slavoj Praha – TJ 
ČKD Blansko 3:7, Jirůšková, Šev-
číková 3, Suková 1. SKST Vlašim 
B – TJ ČKD Blansko 5:5, Jirůško-
vá 3,5, Ševčíková 1,5.

Utkání s posledním týmem ta-
bulky nezačalo pro Blansko příliš 
dobře, Jirůšková se Ševčíkovou 
prohrály úvodní čtyřhru. Když 
pak ale ve dvouhrách ani jedna 
již nezaváhala a jeden bod přida-
la i Suková, zrodilo se očekávané 
vítězství. Ve druhém zápase se bo-
hužel příliš nedařilo Sukové a i od 
Ševčíkové se čekalo víc. Díky 
skvělé Marii Jirůškové, která na-
plno bodovala, ale blanenská děv-
čata přivezla z haly desátého týmu 
tabulky remízu.
  1.  Vlašim  10  9  0  1  0  80:20  28
  2.  Voděrady  9  6  1  2  0  55:35  22
  3.  Hodonín B  9  5  2  2  0  55:35  21
  4.  Blansko  9  5  2  2  0  51:39  21
  5.  Litoměřice B  9  4  3  2  0  51:39  20

  6.  Bohnice  9  4  3  2  0  51:39  20
  7.  Vlašim B  10  4  1  5  0  38:62  19
  8.  Nusle  9  4  1  4  0  56:34  18
  9.  Dobré B  9  3  2  4  0  44:46  17
  10.  Union  9  3  1  5  0  40:50  16
  11.  Slavoj  9  0  0  9  0  19:71  9
  12.  Plzeň  9  0  0  9  0  10:80  9

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– Sokol Hradec Králové B Imeda 
10:5, Přikryl A. 4,5, Dudík 2,5, Čák 
2, Kvíčala D. 1. TJ ČKD Blansko 
- Elizza Praha B 10:4, Přikryl A., 
Dudík 3,5, Čák, Kvíčala D. 1,5.

Blansko se konečně zvedlo 
a dokázalo získat první body. Ten-
to víkend se dá nazvat víkendem 
Aleše Přikryla, který ani jednou 
nezaváhal, když v sedmi dvou-
hrách, ke kterým nastoupil, ztratil 
pouhé dva sety. Skvěle ho doplnil 
jeho deblový spoluhráč Luboš Du-
dík, který prohrál pouze jednou.
  1.  Orlová  9  9  0  0  0  90:30  27
  2.  Choceň  9  9  0  0  0  90:36  27
  3.  Jeseník  9  7  0  2  0  84:58  23
  4.  Holice  9  5  1  3  0  73:65  20
  5.  Uh. Ostroh B  9  3  4  2  0  77:71  19
  6.  Hradec  9  4  1  4  0  66:67  18
  7.  MS Brno B  9  3  1  5  0  70:80  16
  8.  Zlín B  9  3  1  5  0  63:76  16

  9.  Elizza B  9  2  1  6  0  51:79  14
  10.  Blansko  9  2  0  7  0  64:79  13
  11.  Prostějov  9  1  2  6  0  49:86  13
  12.  Vsetín  9  0  1  8  0  39:89  10 

2. liga ženy: TTC Komořany – 
TJ ČKD Blansko B 7:3, Slezáková 
1,5, Trávníčková 1, Hrouzová 0,5. 
Sokol Neředín – TJ ČKD Blansko 
B 8:2, Slezáková 2.

Divize muži: Koral Tišnov B – 
TJ ČKD Blansko B 10:4, Mikula 
3,5, Chajda 0,5. TTC Komořany 
– TJ ČKD Blansko B 5:10, Mi-
kula 4,5, Chajda 2,5, Voráč 2, 
Kutil L. 1.

Třetí tým tabulky z Tišnova po-
sílený o druholigového Smejkala 
byl pro hosty z Blanska velkým 
soustem. Jediný, kdo dokázal 
s domácími držet krok, byl ma-
tador Stanislav Mikula, který ne-
ztratil ani set. Ve druhém zápase 
se podařilo povinné vítězství nad 
posledním týmem tabulky, na 
kterém se podíleli všichni hráči 
Blanska, tedy i třináctiletý Libor 
Kutil, který tak získal svůj první 
bod v divizi.

KS II muži: TJ ČKD Blansko C 
– Sokol Otnice 10:8, Kvíčala J. 4, 

Kutil L. 2,5, Ševčíková 2, Procház-
ka 1,5. TJ ČKD Blansko C – Cemo 
Mokrá 9:9, Kvíčala J. 4, Kutil L., 
Procházka 2,5. Moravská Slavia E 
– Zbraslavec 8:10, Křepela R. 3,5, 
Bezděk 3, Krása st. 2, Křepela L. 
1,5. Holásky – Zbraslavec 6:10, 
Křepela R. 4,5, Bezděk 3,5, Cet-
kovský 1,5, Křepela L. 0,5.

Pod vedením zkušeného Josefa 
Kvíčaly dokázalo blanenské céčko 
bodovat v obou domácích zápasech. 
A jelikož zápas s Otnicí se hrál již 
v pátek, mohla vypomoci i ligová 
hráčka Veronika Ševčíková. 

Zbraslavec na Morendě před 
posledními třemi zápasy prohrával 
8:7, povedl se mu však dokonalý 
obrat. Dobrou formu potvrdili Ra-
dim Křepela a Luboš Bezděk, kteří 
pouze jednou prohráli. O něco více 
než v úvodu sezony se dařilo Petru 
Krásovi a i Luboš Křepela bodem 
v posledním zápase přispěl k cenné 
výhře svého družstva. Druhé utká-
ní mělo být pro Zbraslavec jasnější 
záležitostí. Vedl od začátku a zápas 
kontroloval. Tým je nadále na dru-
hém místě tabulky, ale bodově se 
dotáhl na vedoucí Silůvky.  (bh)

Blanenští stolní tenisté poprvé bodovali

Věra Vencelová

Blansko - Absolutními vítězi hlavního zá-
vodu Memoriálu Jaroslava Starého v plavání 
se v sobotu v blanenském bazénu stali blanen-
ský Jan Vencel a boskovická Anna Tlamková. 

Zvítězili s nejvyšším bodovým součtem 
v kraulovém trojboji, který zahrnoval tři disci-
plíny – padesátku, stovku a dvoustovku kraul. 
Z rukou manželky Jaroslava Starého Františky 
Staré převzali při slavnostním vyhlašování po-
hár pro absolutního vítěze.

Sedmý ročník závodů, které pořádá do-
mácí oddíl ASK Blansko na počest bývalého 
dlouholetého funkcionáře a předsedy plavec-
kého oddílu, navštívilo letos osmdesát plavců 
z deseti oddílů. Medaile se rozdávaly ve všech 
disciplínách, ale největší zájem byl o kraulové 
tratě, jejichž bodové hodnoty se sčítaly a vítě-
zové se odměňovali poháry. 

Tři poháry ze šesti zůstaly v okrese Blan-
sko. V kategorii staršího žactva získal nejví-
ce bodů Martin Pospíšil a Anna Tlamková 
z boskovického oddílu a v kategorii dorostu 
a dospělých zabodoval Jan Vencel z Blanska. 
Zbylé tři poháry putovaly do Pardubic, Svitav 
a Brna.

Memoriál Jaroslava Starého v Blansku

Domácí. Plavci ASK Blansko na Memoriálu Jaroslava Starého. Foto Věra Vencelová

P
Po roce se před svátkem svatého Mikuláše 3. prosince sjede nejen 

jihomoravská skupina výkonnostních i rekreačních běžců do obce 
Okrouhlá u Boskovic, aby absolvovala druhý závod populární série 
Brněnského běžeckého poháru. 

Start, cíl a zázemí závodu budou připraveny v místním kulturním 
domě. Čas mezi devátou a desátou hodinou je vyhrazen pro závody 
dětí. Ženy a veteránky spolu s dorostem poběží na trati o délce 4,3 km 
se startem v 10.30 hodin. 

Nejdelší 8,3 km měřící okruh s těžkým profi lem, kdy trať z nejvyš-
šího bodu Okrouhlé klesá až k vodní nádrži Boskovice, je určena pro 
muže a veterány. Ti odstartují v 11.15 hod. (zpr)



„I relativně krátká historie firmy dokazuje náš úspěšný rozvoj a pozitivní pohled do budoucnosti i v současné ob-tížné době,“ dodal Vladimír Dražil.
Autocentrum u Labutě, 

spol. s. r. o.,
679 32 Svitávka 49

Servis – prodej 
- autobazar
Tel.: 516 471 080
prodej vozidel
773 474 460 

servis, náhradní díly
774 150 460 

autosalon
777 150 450 

fax: 516 471 081
E-mail: autocentrum.

labut@tiscali.cz
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Motorservis 
a Dieselservis

speciál
Už od roku 1999 mohou zákazníci využívat služby Au-tocentra u Labutě ve Svitávce.  „Účelem podnikání byl z po-čátku především záruční a po-záruční servis a prodej nových vozů Fiat. Poté jsme rozšířili svoje služby o autobazar, ná-sledoval prodej originálních náhradních dílů a servis dal-ších vozů koncernu Fiat, tedy  

Alfa Romeo, Lancia a IVECO,“ ohlédl se za historií společnos-ti její jednatel Vladimír Dražil. V roce 2005 dosáhlo Auto-centrum u Labutě autorizace servisu a prodeje vozů Fiat. „V roce 2007 jsme provedli přístavbu servisních prostor pro opravy vozů do hmotnosti 5 tun a výšky 3,5 metru, o rok později jsme rozšířili nabídku 

našich služeb o opravy osob-ních a užitkových vozů všech značek,“ prozradil Vladimír Dražil s tím, že po spojení kon-cernů Fiat a Chrysler v roce 2010 nabízejí servis i u vozů Jeep, Dodge a Chrysler, od roku 2011 ve spolupráci s BS auto Brno pak servis, prodej vozů a náhradních dílů značek Opel a Chevrolet. 

Autocentrum U Labutě nabízí 
prodej a servis různých značek

V  2012   -
kontakt Nikola Šindelářová

tel.: 777 008 399, e-mail: sindelarova@zrcadlo.net



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

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

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

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

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

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

RŮZNÉ
Prosím, hledám domov pro 

bílo rezavého kocourka. Je 
vhodný do domku se zahrádkou. 
Mobil: 737 452 965.

Prosím, hledáme domov pro 
několik opuštěných koťátek. 
Jsou zdravá a krásná. Velmi 
naléhavě prosíme o pomoc. Mo-
bil: 737 452 965.

Mladý seriozní muž - neku-
řák, hledá podnájem jednoho 
pokoje v Blansku za rozumnou 
cenu. Tel.: 737 177 367.

Daruji za odvoz starší použité 

panelákové dveře. Rozměry: 2x 
pravé 80 cm, 2x levé 60 cm. Tel.: 
777 964 213.

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

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

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

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

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

SLUŽBY

Vše pro nabíjení, údržbu, 
opravu, využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. 
Nabíječky klasické, auto-
matické, invertorové, solární, 
pulsní, Startovací kufříky, 
vozíky, kabely. Testry, 
zkoušečky, odpojovače, zem-
nící pásky, svorky, kleště, oka. 
Autodoplňky. Měniče. 12–24 
V elektrospotřebiče. Wapky.  
www.berto.cz.

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

Rychlá PŮJČKA!!! Tel: 

774 750 179 (Pracuji pro 

jednoho věřitele). 
DINERO zprostředkuje 

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

úterý 29. listopadu 2011 INZERCE12
SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

P  P  
N  ŠN  Š

777 008 399 
sindelarova@zrcadlo.net

PROPAGACE NA ROK 2012 ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK
Domluvte si nezávaznou schůzku na telefonu 777 008 399 nebo e-mailu sindelarova@zrcadlo.net 

a informujte se o výhodách, které získáte při uzavření objednávky do konce roku 2011.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS VŠE, CO POTŘEBUJETE: 

VÝROBA A PRODEJ ŘEZIVA
HRANOLY, LATĚ, PRKNA, VAZBY,

SUŠENÉ ŘEZIVO

679 11  DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

TEL./FAX: 516 432 791

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
     od 7. do 23. prosince

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

PRODEJNÍ DOBA
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 12.00

smrk od 45 Kč • 
borovice od 55 Kč• 
jedle, smrk stříbrný• 

PRODEJ
Prodám vánoční strom-

ky borovice - 15 kusů. Mobil: 
723 830 686

Prodám boty na běžky, po-
užité i nové, více čísel. Tel.: 
739 658 702. 

Prodám léčebnou dýni Ho-
kaido.Tel.: 732 779 990. 

Prodám Škoda Felicia Combi 
1,6 GLX, r.v. 1996, najeto 160 000 
km, Červená-tmavá, STK platná do 
10/2013, eco daň zaplacena, nové 
zimní pneu, TZ, centrální zamy-
kání, autorádio. Cena 17 000 Kč. 
Mobil: 606 557 326.

Prodám cihlový RD 5+1 
v obci Ráječko, dům je s garáží 
a terasou, ihned obyvatelný. Cena 
990 000 Kč. Tel.: 725 053 848.

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

Prodám zachovalé klem-
pířské tabulové nůžky šířka 
1 m. Tel.: 606 584 735 nebo 
516 472 693.

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

Prodám nové protipožární 
dveře do bytu pravé, 90 cm, II. 

jakost, barva buk. Cena 1 500 Kč. 
Tel.: 777 964 213.

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

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

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

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

Prodám Citroen Xantia 1.8ie 
r.v. 1999, najeto 200 000 km, 4x 
airbag, abs, klimatizace, nové 
rozvody, brzdy stk do 10. 2012. 
Dobrý stav. Mobil: 777 836 139.

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

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

PRONÁJEM
Pronajmu zařízený byt 1+1 

v Boskovicích v lokalitěu COOP, 

výše pronájmu 4 000 Kč + inka-
so. Tel.: 728 107 809. 

Pronajmu domek 2+1 v Bos-
kovicích. Tel. : 721 823 771.

Pronajmu (nejlépe dlouho-
době) pěkný a zařízený byt 
2+1 po částečné rekonstrukci na 
sídlišti Pod Oborou v Boskovi-
cích. Cena 8 000 Kč včetně in-
kasa. Kontakt: 606 783 678 nebo 
jurekdj@post.cz.

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

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

Pronajmu zařízený byt 2+1 
ve Skalici nad Svitavou. Volný 

od 1. 1. 2012 nebo dohodou. 
Cena 8 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 
607 574 844.

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

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
u přehrady, téměř zařízený. Za-
sklený balkón, dům po revitali-
zaci. Od ledna 2012. Telefon: 
737 802 235. E-mail: aljur@
centrum.cz.

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

Pronajmu častečně zaříze-

Dne 6. prosince uplyne jeden rok 
od úmr   slečny

 
Moniky Skoupé 

ze Spešova

Vzpomínají rodiče, prarodiče, bratr, 
přítel a kamarádi.

 pizza 
 steaky 
 těstoviny 
 saláty 
 denní menu 

Hálkova 19, Boskovice
www.pizzerie-angeli.cz 
tel.: 777 278 275 

SLUŽBY
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!Pi iPizzerie

tematické přílohy,• 

bonusy ZDARMA,• 

VÝRAZNÉ SLEVY• 

GARANTUJEME KVALITNÍ DISTRIBUCI• 

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

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

KOUPĚ
Koupím pšenici a ječmen, 

tel.: 723 830 686.
Koupím levně set-top box. 

Tel.: 776 101 004. 
Koupím brusle, pán-

ské i dámské. Telefon.: 
602 786 025

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

ŘÁDKOVÁ inzerce
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Obchod s nápoji Baráček
Na Ulici 61
679 21 Černá Hora
Tel. 516 437 110
Mob. 737 211 132
E-mail: chora@baracek.cz
Web: www.baracek.cz

JK Drinks s.r.o.
Cukrovarská 30
682 01  Vyškov-Město
Tel. 517 347 067
E-mail: obchod@jkdrinks.cz
Web: www.jkdrinks.cz

Prodejna piva Boskovice
Náměstí 9.května, čp. 9
680 01 Boskovice
Tel.: 723 460 112

Pivotéka Kunštát
Náměstí Krále Jiřího 29
679 72 Kunštát
Tel.: 603 259 829

Vinotéka U Zlaté Studny
Dolní Pálava 18
678 01 Blansko
Tel.: 605 266 088

ČS Forman Krhov
Prov.Voděrady 176
679 01 Skalice nad Svi-
tavou
Tel.: 516 469 395
E-mail: pumpa@motorest-
forman.cz

Prodejna piva U Kaštanu
Albína Krejčího 9
679 61 Letovice
Tel.: 516 474 004

Nápoje Výrosta
Mlýnská 129
666 01 Tišnov
Tel.: 549 413 161

Pivotéka Ráječko
Ráječko 300
679 02 Ráječko
Tel.: 605 266 088

Nápoje Králík
Špitálka 136
679 21 Bořitov

Distributoři a prodejci Novopackého piva pro region Blanenska a Boskovicka

Společnost M D Let s.r.o. 
hledá pro svoji provozovnu ve Svitávce 

vhodné kandidáty na pozice:

Strojírenský technik 
 SŠ/VŠ strojírenského směru – obor technologie, konstrukce
 výborná znalost čtení technické dokumentace 
 základní znalost NJ podmínkou
 praxe v oboru  min. 5 roků

Mistr strojírenského provozu
 min. SŠ s maturitou strojírenského směru
 znalost čtení technické dokumentace a práce na PC
 zodpovědnost, flexibilita
 praxe na obdobné pozici  min. 3 roky
 dvousměnný provoz
 znalost NJ výhodou

Nabízíme:
 práci v příjemném prostředí nového výrobního závodu ve Svitávce,
 zázemí stabilní společnosti,
 mzdové ohodnocení odpovídající uvedené pozici,
 nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na 
e-mail: lenka.jilkova@mdlet.cz 

nebo na adresu provozovny: MDLet s.r.o., Školní 518
679 32 Svitávka, tel.: 516 499 993.

MĚSTO BLANSKO 
vyhlašuje výběrové řízení na funkci 

MZDOVÁ ÚČETNÍ. 

Uzávěrka písemných přihlášek je 20. 12. 2011. 

Podrobnosti jsou na www.blansko.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2012 výrazně po-siluje boj s nelegálním zaměstnáváním. Ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním odhaduje resort na desít-ky miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů prá-ce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena. 

R     B   B

Ministerstvo posiluje v boji s prací na černoV současnosti zabezpečuje kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspek-ce práce. Spolu s navýšením počtu pracovníků zajistí MPSV také pro-voz 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol tak v příštím roce vzroste oproti letošnímu roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 000.„Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný. V rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů jsme připravili projekt, který mj. zajistí nákup a vybavení 180 automobilů, které budou disponovat techniku potřebnou k vý-konu efektivní a rychlé kontroly,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pro výkon kontrol budou mít mobilní kance-láře k dispozici laptop, tiskárnu, skener, dálkové připojení k inter-netu a GPS. „Projekt počítá s možností on-line vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k po-jištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ,“ říká ministr a dodává: „Kontroloři budou mít k dispozici na místě veškerá potřebná data nutná k výkonu kontroly. To je s dnešním stavem, kdy jsou odkázáni na vybavení svých kamenných kance-láří, nesrovnatelné.“ Změna v systému kontrol bude pohodlnější i pro kontrolované subjekty – tedy zaměstnavatele. Výkon kont-roly v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti zaměstnanosti bude prováděn pouze jedním kontrolním orgánem, a to Státní in-spekcí úřadu práce.

Společnost BBN, s. r. o. vydavatel novin 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 

hledá muže nebo ženu
na pozici

gra ik na externí
spolupráci

POŽADAVKY:znalost gra ických programů rodiny Adobe• zkušenost s přípravou materiálů pro rotační • tisk
NABÍZÍME:kreativní a zajímavou práci• iremní výhody• 

Nabídky posílejte na e-mail: 
redakce.zrcadlo@centrum.cz 

nebo volejte na tel. číslo 737 177 367
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

SLUŽBY

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

l.:
 5

16
 4

43
 5

18

Již druhým rokem probíhá na letovické SOŠ 
a SOU Masarykově škole práce projekt Zvyšování 
kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (reg. 
č. CZ.1.07/1.1.02/02.0034), který je realizován 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem 
a státním rozpočtem 
České republiky. Jeho 
cílem je zkvalitnění, 
zpřístupnění a zjedno-
dušení výuky těchto 
technických oborů. 

Projekt je složen 
z několika základních 
aktivit. Tou hlavní je 
zřízení e-learningové-
ho portálu, který zpří-
stupní studijní mate-
riály vytvořené učiteli 
odborných předmětů 
a učiteli cizích jazyků 
všem žákům. 

Portál dále umožní 
větší informovanost, 
a to jak v oblasti sa-
motného vzdělávání, 
tak i v přehledu o následném studiu a trhu práce. 
Portál pomůže pružněji reagovat na vývoj staveb-
nictví, přinese žákům větší množství informací 
a umožní jim rychleji a efektivněji komunikovat 
s učiteli. 

Dalším cílem projektu je modernizace rýsovny, 
a to prostřednictvím nákupu počítačů, softwaru 
a upgradem již používaného softwaru formou 
nových licencí programů. Učebna umožní rea-
govat na zvyšující se požadavky na počítačovou 
gramotnost absolventů ze strany budoucích za-
městnavatelů a nabízet žákům možnost profesní-
ho růstu.

„V současné době jsme pokročili do stádia 
funkčního portálu a podařilo se také zmodernizo-
vat rýsovnu. Máme zakoupené notebooky, které 
si mohou studen   půjčit i domů. Využívají se pře-
devším na výuku konstrukčního cvičení. Součás   
nové počítačové učebny je i velkoformátová  s-

kárna, wi-fi  síť nebo dataprojektor a nové plátno,“ 
uvedla koordinátorka projektu Hana Dostálová. 

Projekt budou na letovické Masarykově škole 
práce uzavírat v červnu příš  ho roku. Do té doby 
proběhnou ještě školení pedagogů v práci se so  -
warem, který se používá ve stavebnictví. Celkové 
náklady na realizaci projektu přesáhnou jeden mi-
lion korun. „Projekt hodno  m veskrze kladně. Při-
nesl hodně nového učitelům i studentům. Výborný 
je e-learningový portál. K dispozici jsou na něm stu-
dijní materiály, které připravují učitelé – prezenta-
ce v powerpointu, různá videa. Studen   se mohou 
připravovat i z domova, například formou on-line 

testů. Na portálu si navíc mohou mimo 
jiné vyměňovat fotografi e nebo komu-
nikovat s učiteli,“ doplnila Hana Dostá-
lová s  m, že kromě oborů Stavebnictví 
a Zedník škola nabízí také obory Truhlář, 
Nábytkářská a dřevařská výroba a ná-
stavbové studium Podnikání.  PR

Projekt zkvalitňuje výuku 
oborů Stavebnictví a Zedník

 Studen   pracují v modernizované rýsovně.

STAVÍME NA PODZIMSTAVÍME NA PODZIM

V chladnějším období, kdy za-čínáme přitápět se někdy stává, že v místnostech není taková teplota, aby nám bylo příjemně. Neustále cítíme chlad. Radiátory nehřejí tak jako dříve a mnohdy se z nich ozývají podivné zvuky. Co s tím?
Voda v radiátorechZákladním předpokladem správného chodu naší topné soustavy je dostatečné množství vody, která se ohřívá. Tu zkon-trolujeme na ukazateli u kotle a pokud jí není dostatek, je třeba ji doplnit. 

Odvzdušnění 
radiátorůPři prvním spuštění topení po teplejších dnech je třeba ra-diátory odvzdušnit. Vezmeme si vhodný šroubovák, najdeme (většinou na levé straně radi-átoru) v horní části součástku připomínající šroubek a opatrně se snažíme ji povolit, stejně jako bychom povolovali šroub. Na podlahu, pod místo, kde šrou-bek povolujeme, umístíme ma-lou nádobku na odtékající vodu, případně ji držíme v druhé ruce a přiložíme pod povolovaný šroubek. Po povolení šroubku se ozve syčení, které může tr-vat i několik desítek vteřin. Po-čkáme, než z radiátoru začne téct souvisle voda (už se nesmí vůbec ozývat syče ní, voda jen odkapává) a šroubek utáhne-me. U většího počtu radiátorů ve více patrech je třeba začít od nejvýše umístěného. V bytech na sídlištích (panelácích) je cen-trální vytápění, ale i zde hrozí zavzdušnění radiátorů.

Výměna vadných 
radiátorůStaré litinové radiátory již většinou dlouhou dobu přeslu-hují. Objevují se u nich některé závady. Například propouštějí vodu kolem dolního švu. To je způsobeno vnitřní korozí a radi-átor je v takovém případě nutné vyměnit. Při výměně je třeba vyměnit i šroubení, které bývá také zko-rodované. Nový radiátor by měl mít kvůli zatížení kotle stejný výkon. S výměnou radiátorů je často spojena i výměna původ-ních předimenzovaných ocelo-vých trubek za nové, tenčí. A co s vyřazeným topným systémem? Vše odvezte do sběru, nějakou korunu dokonce ještě utržíte

Temperování 
radiátorůV prostorech domu, které ne-jsou příliš obývány (většinou vyšší patra) a kde chceme ztlu-mit radiátory na minimum, mu-síme tato místa temperovat, aby nedošlo k zamrznutí a prasknu-tí, byť by topná soustava měla být napuštěna nemrznoucí směsí. Lze to buď teplým vzdu-chem stoupajícím např. z haly v přízemí nebo expanzní nádo-bou umístěnou na vyvýšeném místě (nad radiátory) a napo-jenou přímo na potrubí ústřed-ního topení. V prostorech, které na zimu kompletně opouštíme, je lepší vodu z topné soustavy vypustit. 

ShrnutíVodu v kotli je třeba dopouš-tět dle ukazatele a několikrát 

Radiátory špatně topí? 
Opravte si je vlastními silamiza topné období vyzkoušet, jestli nejsou radiátory za-vzdušněné. Pokud budeme mít v topném systému dostatek vody, radiátory odvzdušněné a samozřejmě také správně nastaven termostat, můžeme se spolehnout, že bude pro-středí v našem bytě příjemně vytopeno.

Po celý rok 2012 se můžete těšit na 

 speciální stavební přílohu, která bude 

 čtenáře pravidelně, minimálně 1x měsíčně, 

informovat na téma JAK SE STAVÍ DŮM. 

V případě Vašich příspěvků 
a prezentace irmy nás kontaktujte 
na tel.: 777 008 399 nebo na e-mailu: 
sindelarova@zrcadlo.net
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Děti pomáhají dětem

Stalo se už tradicí, že se každoročně v adventním čase žáci mladšího 
školního věku ZŠ a MŠ v Blansku, Salmova ulice zapojují do Vánočního 
„stonožkového“ jarmarku. Ve volnočasových aktivitách vyrábějí vánoč-
ní přáníčka, jmenovky na dárky a další ozdobné předměty k Vánocům.

Výtěžek z prodeje je určen na pomoc potřebným dětem, pro dětské 
domovy, nemocnice a zřizování škol v zemích zpustošených válkou. Pat-
ronkou s dlouhodobými mezinárodními zkušenostmi je norská neúnavná 
organizátorka Běla Gran Jensen.

Je pro mne potěšující skutečnost, že i v letošním školním roce se to-
hoto projektu zúčastnilo dobrovolně mnoho žáků naší školy i jejich ro-
diče. Celkový výtěžek z prodeje na Vánočním jarmarku dosáhl částky 
4 063 Kč. Obnos byl zaslán na konto Stonožka - hnutí na vlastních no-
hou. Kromě této částky bylo shromážděno 91 zimních přáníček, které 
putují do Norska. V této severské zemi je o prodej těchto českých přání 
velký zájem. Dobrá vůle, ochota pomoci potřebným, nezištné přátelství 
má své stálé místo v naší škole. Děkuji všem zúčastněným dětem a jejich 
rodičům za podporu myšlenky stonožkového hnutí, které se rozvíjí i přes 
velké vzdálenosti států přesahující naše hranice. Lada Přikrylová

Ohlédnutí za výstavou
Letošní sezona v Arboretu Šmelcovna byla ukončena již III. ročníkem 

regionální výstavy ovoce a okrasných rostlin, kterou připravily společně 
Arboretum Šmelcovna a základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu v Boskovicích, za podpory Místní akční skupiny Boskovicko PLUS 
v rekonstruované hale arboreta na Dvou Dvorech.

O tom, že výstava byla opravdu regionální, svědčí skutečnost, že na ní 
byly svými výpěstky zastoupeny všechny mikroregiony MAS Boskovicko 
PLUS. Novinkou letošní výstavy byla kolekce sadbových brambor, která 
zahrnovala 17 odrůd. Profesionální pěstitelé představili 72 vzorků ovo-
ce, členové ČZS pak vystavovali 270 vzorků ovoce. Kolekce přátel ze 
Slovenska měla 10 vzorků. Celkem bylo na výstavě vystaveno 352 vzorků 
ovoce a osm vzorků zeleniny. Interiér výstavní haly byl vkusně doplněn 
květinami a okrasnými stále zelenými rostlinami.

V průběhu výstavy byla zajišťována odborná poradna, o kterou byl 
opravdový zájem. Okrasné rostliny si účastníci výstavy prohlédli pří-
mo v arboretu, jehož návštěva byla součástí doprovodného programu. 
V prodejním zahradním centru si pak mohli vybrat ze širokého sorti-
mentu ovocných dřevin vhodných pro naše půdní a klimatické podmínky. 
Výstavě přálo počasí, které přispělo k tomu, že ji navštívilo přes 700 
účastníků.  Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Návštěva ze Slovenska
Před rokem si žáci pátého ročníku ZŠ Kunštát poprvé na dálku vymě-

nili pár dopisů a výtvarných výrobků se svými slovenskými kamarády. 
Tím začala mezinárodní spolupráce mezi naší školou a školou Melči-
ce-Lieskové u Trenčína, kam se v květnu čtyřicítka našich školáků také 
podívala. 

Předposlední říjnový víkend na oplátku naše škola přivítala ve dvou 
dnech žáky ze Slovenska. Připravila pro ně bohatý program. Jednak si 
prohlédli naši školu a její blízké okolí, pak sportovní areál a halu, kde 
hoši sehráli fl orbalové utkání a dívky vybíjenou. S pomocí Evy Horákové 
se na faře seznámili s kunštátskou tradicí – s hrnčířstvím a keramikou. 
Slovenské děti si vytvořily vlastní výrobky, české děti je po vysušení do-
končí a při další návštěvě svým novým kamarádům přivezou. Při zápa-
du podzimního sluníčka se všichni společně, včetně učitelů z obou škol, 
sešli na nové školní zahradě u přátelského ohně a opékání špekáčků. 
Večer pak pro naše hosty připravila pěkný program s diskotékou Micha-
ela Bartošová se svými děvčaty z Bami. V hale vystoupil i na Slovensku 
stále oblíbený „Davidko“ z naší školy. Následující den jsme společně 
navštívili zámek a nově budovanou Smyslovou zahradu v Rudce, včetně 
jeskyní. Poděkování tady patří průvodcům naší regionální historií, Janu 
Celtovi a Zdeně Popelkové. 

Finančně se na celém úspěšném setkání vedle základní školy podí-
lel opět Jaroslav Řehůřek z Francie, stejně jako při naší jarní návštěvě 
na Slovensku. Přínosem této česko-slovenské spolupráce je prohloubení 
kamarádství dětí ze dvou sousedních států, oživení jazykových znalostí, 
poznávání nových krajů a jejich tradic, výměna zkušeností mezi pedago-
gy z obou států a v neposlední řadě spolu s několika dalšími evropskými 
zeměmi i společné zapojení do mezinárodního projektu Comenius. 

 Ladislav Dostál, ZŠ Kunštát
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Jeden svět na školách v Blansku
Černé barony zná snad každý, ovšem většinou jen jako humorné fi l-

mové zpracování v čele s Ondřejem Vetchým, které vypráví o skutečných 
osudech mladých mužů, kteří pouze kvůli „nesprávným“ názorům pro-
padli zajetí nucených prací v době komunistického režimu.

Mezi pamětníky, kteří se v minulosti stali členy PTP neboli černých 
baronů a sami si touto trnitou pekelnou cestou prošli, patří dnes nejen 
spisovatel Miroslav Švandrlík, ale i stařičcí milí sympatičtí a upovídaní 
dědečkové, mezi které můžeme zařadit i dvaaosmdesátiletého Františka 
Voráče z Letovic. Ten neváhal a ve čtvrtek 3. listopadu se dostavil do naší 
školy, aby i nám, studentům tříd E4 a O4 na OA a SZdŠ v Blansku, sdělil 
své zážitky a dojmy z dob jeho vojenské služby.

Poté, co pan učitel Gregor přivedl a představil nám pana Voráče, pus-
tili nám na dataprojektoru pět krátkých fi lmů s názvem: Příběhy bezpráví 
– Železná opona.

Příběhy popisovaly právě toto období Černých baronů, období „že-
lezné opony“, kdy se prezidentem našeho státu stal soudruh Klement 
Gottwald, jehož komunistická vláda zapříčinila naprostou nespokoje-
nost obyvatelstva, které se snažilo emigrovat na kvetoucí demokratický 
západ. Aby lidé neutíkali, začaly se v pohraničí vybudovávat nejen ne-
konečné zdi, podobné té berlínské, ale i dráty s vysokým napětím, jejichž 
úkolem bylo znemožnit cestu vedoucí za svobodou těm, co nesouhlasili 
s režimem, kde jsou si „všichni rovni“ stejně tak, jako zvířátka v knize 
Farma zvířat.

Krátké fi lmy se skutečnými událostmi padesátých a šedesátých let 
obsahovaly vzpomínky pamětníků popisující krutost režimu, nesvobodu 
slova a projevu, nezdařené pokusy o útěk, nepochopitelné důvody pro 
pobyt ve vězení či krutost jednotek StB, při jejichž středověkých výsleších 
by se přiznal opravdu každý. Z jejich metod šla zkrátka hlava kolem. StB, 
jak jsme se dozvěděli, byla velmi vynalézavá a kolikrát se její členové 
vydávali třeba i za nepřátelské americké agenty, a to jen proto, aby nic-
netušící nepřátele režimu poslali za mříže.

Z příběhů nás zaujal zejména ten o cyklistickém mistru republiky, kte-
rý jen proto, že nesouhlasil s komunismem, sestrojil bez návodu a za 
pomocí obyčejných látek létající balón, se kterým se mu nakonec i s rodi-
nou povedlo dostat do Rakouska. Když jde lidem o svobodu, tak udělají 
i nemožné.

Po zhlédnutí fi lmů nám začal pan Voráč povídat své nezapomenutelné 
zážitky z tohoto období a zároveň komentoval příběhy, které jsme viděli. 
Vyprávěl, jako kdyby se mu to vše přihodilo včera, vše měl v živé pamě-
ti.

Povídal o krušných chvílích, které v armádě u PTP zažil, o nekoneč-
ném prodlužování vojenské služby, o velitelích, kteří nemuseli být vždy 
jen zlí, či o dobrých kamarádech, s nimiž se tam seznámil. Mezi jeho ka-
marády se objevovala spousta sportovců – reprezentantů, bratr cyklisty, 
který odletěl ve zmíněném balónu, či dokonce samotný hrabě Šternberk, 
známý též z fi lmu Černí baroni. 

Pan Voráč je na svůj věk velice čiperný a usměvavý. Je to „mladý sta-
rý“ pán plný životního elánu, který si od nás studentů vysloužil za svoje 
povídání bouřlivý potlesk.

Musím se přiznat, že v době komunismu bych žít nechtěl, a kdyby byl 
komunismus v dnešní době a jeho členové se chovali jako tehdy, byla by 
za své názory alespoň polovina republiky na nucených pracích a druhá 
v kriminále.  Pavel Marek, student E4 OA a SZdŠ Blansko

Výlov rybníka a cimbálovka
Tyto dva rozdílné pojmy spolu zdánlivě nesouvisí. Jsou to totiž dvě 

kulturně-společenské akce, které proběhly v Paměticích. Poslední říjno-
vý víkend se konal tradiční výlov obecního rybníka. Za slunného, téměř 
letního počasí, se přišlo podívat hodně lidí – místních i přespolních. Se 
zájmem sledovali výlov, který byl zahájen výstřelem z obecního děla. 
O občerstvení se tradičně postarali hasiči. Zájemci se mohli předzásobit 
čerstvými kapry na blížící se vánoční svátky. Zbudováním rybníka na 
bývalém pustém Kovářovickém potoce vznikl před lety pěkně upravený 
přírodní areál.

O týden později si Kulturní výbor pozval cimbálovou muziku Ječmí-
nek, aby nás uvedla do trochu jiného žánru. Z počátku byly obavy, jak 
naši občané toto přijmou. Ale již s první písničkou bylo zřejmé, že nám 
kápli do noty. Brzy se rozezpíval celý sál a po každé písničce nešetřil po-
tleskem. Ti dříve narození si mohli s chutí i zatančit. Často se o mládeži 
říká, že má smysl jen pro počítače, internet a jiné vymoženosti moderní 
doby, ale byl jsem mile překvapen, jak tito mladí lidé skoro všechny pís-
ničky znali a s chutí si je notovali. Všichni jsme byli velice spokojeni. Za 
obě tyto akce si pořadatelé zaslouží velký dík.  František Staněk

Drakiáda v Závisti
V Závisti se uskutečnil již druhý roočník závistské drakiády. Poča-

sí nám přálo a proto si přišli sobotu zpříjemnit nejen děti, ale i ro-
diče. Napočítat se dalo kolem dvaceti draků, kterým to ale vzhledem 
k převládajícímu bezvětří zrovna moc nelétalo. Dětem to ale nevadilo 
a s radostí se utkali v soutěži o nejhezčího a nejlépe létajícího draka. 
V závěru zábavného odpoledne, které již tradičně pořádala Knihovna 
Závist, si všichni opekli špekáčky a spokojeně se vrátili domů.

 Gabriela Šmardová

Lampionová slavnost
Světla lampionů a zažehnutých loučí, to jsou pro černohorské děti sym-

boly začátku podzimních prázdnin. Každoročně se právě v tomto období 
koná v Černé Hoře Lampionová slavnost. Ta letošní se však od minulých 
let trochu lišila. Průvod vyšel stejně jako loni od úřadu městyse a podle 
plánu měl pokračovat romantickou lesní cestou pod zámkem k fotbalo-
vému hřišti u rybníka. Počasí se však rozhodlo, že nám téměř měsíční 
přípravy zkomplikuje. Od rána bez přestání vydatně pršelo, a proto jsme 
museli operativně změnit trasu průvodu. Jako novinku jsme se žákyněmi 
devátého ročníku připravili cestu strašidelným lesem. K realizaci této 
myšlenky se přímo nabízelo okolí černohorského zámku, kolem kterého 
vede pohodlná lesní pěšina. V jejím okolí se to večer jen hemžilo straši-
delnými bytostmi, které však děti neděsily, ale naopak je pobavily svým 
na první pohled dobrosrdečným zjevem. Účastníci průvodu se postup-
ně scházeli na prostranství u fotbalového hřiště, kde si pochutnali na 
klobáskách od pana Havlíčka a občerstvili se limonádou, kterou dětem 
věnoval Pivovar Černá Hora. Celá akce se i přes počáteční nepříznivé 
počasí nakonec vydařila, což potěšilo především její organizátory, který-
mi byly Základní škola Černá Hora a Sbor dobrovolných hasičů Černá 
Hora. Poděkování patří černohorským dobrovolným hasičům, pracov-
níkům úřadu městyse, členům TJ Sokol Černá Hora a zaměstnancům 
školy, kteří celou akci připravili. Všem jmenovaným patří velký dík za 
obětavost, se kterou se již čtvrtým rokem snaží o to, aby společnými sila-
mi udělali radost dětem i jejich rodičům.

 Jana Kubelková, foto Jiří Bernard

Turnaj v piškvorkách
V pátek 4. listopadu se na Gymnáziu v Blansku konal 4. ročník turnaje 

v pIšQworkách, kterého se zúčastnilo 12 týmů ze středních škol okresu 
Blansko. Soutěž pravidelně organizuje sdružení Student Cyber Games 
a je do ní zapojena asi čtvrtina středních škol z celé republiky. 

V Blansku byly týmy rozděleny do čtyř skupin a z každé z nich po-
stupovala dvě družstva do čtvrtfi nále. Boje se nakonec vyhrotily až do 
několika duelů, ze kterých vyšli postupující. Tato část turnaje byla ex-
trémně napínavá, protože nikdo nechtěl dnešní den ukončit předčasně. 
Hráči byli tak soustředění, že by bylo slyšet i špendlík na zem spadnout. 
Po překonání hrobového ticha byly zahájeny semifi nálové zápasy, kde se 
střetli Poklopové (Gymnázium Boskovice) s domácím Defem a Poslední 
Jiřík (Gymnázium Boskovice) s převážně dívčím týmem Pajdák křížek 
(Střední pedagogická škola Boskovice). Byla to strhující podívaná, ve 
které se bojovalo o každý bod. V konečné fázi se do fi nále dostaly týmy 
Defo a Poslední Jiřík. Finále se už odehrávalo v poklidném tempu, pro-
tože oba týmy měly jistotu postupu do krajského kola. Vítězně z tohoto 
klání vzešel Poslední Jiřík.

Konečné pořadí: 1. místo - Poslední Jiřík - Gymnázium Boskovice 
(Patrik Hauk, Oldřich Holcner, Martin Páral, Libor Zvěřina, Ladislav 
Rozkošný), 2. místo - Defo - Gymnázium Blansko (Martin Res, Jakub 
Skoupý, Matěj Kotouček, Martin Veselý, Gabriela Plchová), 3. místo 
- Pajdák křížek - Střední pedagogická škola Boskovice (Jan Demuth, 
Daniela Mizerovská, Kateřina Škrabalová, Renata Štouračová, Aleš Va-
cula).  Jana Monsportová, organizátorka turnaje

Setkání mazáků v Blansku
V roce 2007 se v Blansku po 50 letech setkali mazáci z 18. letištního 

praporu (autorota) z Líní u Plzně, kteří zde sloužili v letech 1955 až 
1957. Většina kamarádů z Blanska a okolí se dohodla, že se v budouc-
nu bude scházet každý rok první středu v říjnu. V roce 2008 se dostavili 
i spolubojovníci ze strážní i technické roty a také šéfkuchař.

Letošní setkání již proběhlo. Oproti loňskému roku se nás sešlo méně, 
ale i tak byla nálada skvělá a bylo na co vzpomínat. Příští setkání pro-
běhne 3.10. 2012 od 11 hodin v Blansku v salonku restaurace Punkva. 
Srdečně jsou zvání všichni, kdo v uvedených letech v Líních u Plzně 
sloužili. Vítány jsou i manželky. 

 Jménem 18. letištního praporu: Hrdlička, Kašpárek



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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

úterý 29. listopadu 2011 SERVIS / INZERCE16
                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
29. 11. 800-1600 1830-2100 1100-1530 1630-1730 1830-2100

Středa 
30. 11. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
1. 12. 630-750 1200-1500 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
2. 12. 630-750 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
3. 12. 1000-1400 1600-2100 1000-1400 1600-2100

Neděle 
4. 12. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. 
V den svých narozenin máš vstup zdarma.
V úterý jsou v době od 8 do 9 hod. pro veřejnost pouze 3 dráhy.
Ve středu jsou v době od 17.30 do 18 hod. pro veřejnost pouze 
2 dráhy.
V pátek jsou v době od 17 do 18.30 hod. pro veřejnost pouze 1 dráha.

kalendář akcíkalendář akcí

Jedovnice - Letos už osmnáctý 
ročník jedovnického Mikulášské-
ho knižního jarmarku je připraven 
na sobotu 3. prosince. Můžete ho 
v sále kulturního domu navštívit 
od 8 do 16.30 hodin. Vedle tradič-
ní burzy starších knih, časopisů, 
CD, MC, LP, hudebnin a dalších 
tiskovin je zajištěn prodej nových 
knih a regionální literatury i pre-
zentace regionálních novin Zrca-
dlo Blanenska a Boskovicka.

K oblíbeným patří ochutnávky 
specialit s možností jejich zakou-
pení. Budou to výrobky z Pivo-
varu Nová Paka nebo výrobky 
z Moravského krasu jako med, 
medovina, sýr Niva či tvarohové 
pomazánky. Zboží budou nabízet 
i soukromí prodejci. Svou doved-
nost předvedou například kartáč-
níci a další řemeslníci.

„Ke knižnímu jarmarku už 
několik let neodmyslitelně patří 

i veletrh produktů Moravského 
krasu. Letos už posedmé se před-
staví většina výrobců, kteří jsou 
držiteli regionální značky. A tak 
návštěvníci jarmarku budou mít 
příležitost zakoupit i originální 
vánoční dárky,“ řekl Leoš Bla-
žek z pořadatelské společnosti 
Olšovec. V rámci doprovodného 
programu bude instalována Vá-
noční výstava prací žáků ZUŠ 
Jedovnice.  (ama)

Jedovnice zvou na knižní jarmark

V knihovně je 
fotografická 

výstava
Doubravice – V doubravické 

knihovně je instalována výstava 
fotografi í s názvem Doubravice 
nad Svitavou a blízké okolí z pta-
čí perspektivy. 

Na zhruba padesáti fotogra-
fi ích si mohou zájemci prohléd-
nout, jak vypadá městečko a jeho 
okolí z výšky. Výstava potrvá do 
konce letošního roku a je otevře-
na v půjčovní době knihovny, to 
znamená každé úterý a čtvrtek od 
16 do 19 hodin.  (pš)

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kocour v botách 3D.
Blansko ve 20 hod. Vendeta.
Boskovice ve 13 hod. Micimutr.
Boskovice v 15 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Charles Gounod/
Faust.

neděle 11. prosince neděle 11. prosince 
AKCEAKCE

Adamov - MKS, Ptačina v 15 hod.: Tře   adventní zastavení. 
Blansko - Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Muzika pro adventní povzbuzení. 
Cetkovice - Kulturní dům: Zpívání u vánočního stromu + vánoční jarmark. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 14 hod.: Předvánoční setkání, vystoupení dě  , 
divadelní představení, vánoční dekorace, betlémy, perníčky, výrobky dě   
z mateřské a základní školy, ukázka výroby košíků, svíček, náhrdelníků a ná-
ušnic z korálků. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Pohádka o Vánocích a zakleté čepi-
čářce, hraje Divadýlko Mrak.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Kocour v botách 3D.
Blansko ve 20 hod. Vendeta.
Boskovice v 15 hod. Micimutr.
Boskovice v 17 hod. Twilight sága: Rozbřesk - první část.
Boskovice v 19.30 hod. Milování.

KONCERTKONCERT
Bořitov - Kostel v 15 hod.: Adventní koncert Komorního orchestru města 
Blanska. 
Letovice - Kostel sv. Václava v 16 hod.: Koncert duchovní hudby, účinkují 
Eliška Weissová - mezzosoprán a Barbora Dürr - soprán.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Společenské centrum v 15 hod.: Salon adamovských výtvarníků, 
vernisáž výstavy. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Stáří v tváři - portréty, vernisáž 
výstavy Zuzany Pitnerové. 

pondělí 12. prosincepondělí 12. prosince
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Karel Pavlů - Proč Lucie noci upije a dne 
nepřidá, beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rumový deník.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmjukebox: Půlnoc v Paříži.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 
hod.) * Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvor-
ba Jana Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * 
Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - 
Muzeum: Obrazy bratří Hlaviců (do 2. 12.) * Blansko - Kino: Dalibor Car-
bol, fotografi e (do 30. 11.) * Boskovice - Galerie Otakara Kubína: Markéta 
Kratochvílová, fotografi e (do 4. 12.) * Boskovice - Muzeum: Jiří Melantrich 
a Česká Bible (do 29. 1.) * Letovice - Kulturní dům: Výstava betlémů a vá-
nočních zvyků (do 18. 12.). * Letovice - Galerie Domino: Vánoční výstava 
betlémů, vánoční výzdoby, obrazy se zimní téma  kou a unikátní Poličský 
betlém z roku 1885 (do 21. 1. 2012).
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