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Radim Hruška

Boskovice - Netradiční zážitek 
připravil pro všechny milovníky 
historických vlaků Chornický že-
lezniční klub. Na neděli prvního 
prosince totiž připravil další roč-
ník oblíbené Mikulášské jízdy 
zvláštního vlaku vedeného par-
ní lokomotivou 423.009 z roku 
1922. 

„Historickou soupravu, sesta-
venou z vozů bývalé třetí třídy, 
doprovodí nejen železniční per-
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Výrobce pervitinu 
musela zatknout 

zásahová jednotka

Nabízíme:
Velmi dobré provizní podmínky• 
Možnost získání dalších provizí za úvěry• 

    vypořádání závazků a exekucí na domech
Bezkonkurenční podporu v regionální inzerci• 
Inzerci na největších realitních serverech • 
Kancelář v centru Blanska a Boskovic• 
Podpora specializované advokátní kanceláře• 
Nabídku mnoha bank na úvěry a hypotéky• 
Nezkušené v začátcích povedeme• 
Vhodné pro absolventy – • NÁSTUP IHNED

Požadujeme:
Min. střední odborné vzdělání• 
Komunikační a obchodní schopnosti• 
Uživatelská znalost PC (Word, Excel)• 
Aktivní řidič – vlastní auto• 
Ochotu učit se novým věcem• 

Zájemci pište na e-mail 
jiri.zidu@seznam.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Mikulášská jízda: Lidé se svezou parním vlakem

Tradice. V Blansku opět přivítali patrona města - svatého Mar  na. Kromě tradičního průvodu byla při-
pravena také řada atrakcí a bohatý kulturní program. Fotoreportáž na str. 3.  Foto Bohumil Hlaváček

sonál v dobových stejnokrojích 
ze třicátých let minulého století, 
ale také Mikuláš s čertem, kteří 
nadělí hodným dětem malý dárek 
a zlobivým uhlí z lokomotivy. Ve 
vlaku i vybraných stanicích na 
trase bude možnost získání otis-
ků pamětních razítek a nákupu 
upomínkových předmětů,“ láká 
zájemce na jízdu jednatel Chor-
nického železničního klubu Ma-
rek Říha.

Jak doplnil, během celé akce 
bude v provozu bufetový vůz 
a občerstvení bude v době od 14 
do 16 hodin zajištěno také v že-
lezniční stanici Šebetov. Odba-
vení cestujících z boskovického 
nádraží zajistí historická osobní 
pokladna, která bude v čekárně 

stanice otevřena od 13 do 14.05 
hodin. Zvláštní vlak pojede po 
osvědčené okružní trase z České 
Třebové přes Svitavy, Letovice, 
Skalici nad Svitavou, Chornice 
a svoji 127 kilometrů dlouhou 
jízdu ukončí v České Třebové. 

Zjednodušený jízdní řád: 
Česká Třebová (10.45) – Svitavy 
(11.14–11.33) – Březová nad Svi-
tavou (12.00–12.15) – Letovice 
(12.35–12.46) – Skalice nad Svi-
tavou (13.07–13.23) – Boskovice 
(13.33–14.05) – Šebetov (14.25–
15.28) – Velké Opatovice (15.44–
15.54) – Chornice (16.14–16.30) 
– Moravská Třebová (17.14–
17.26) – Česká Třebová (18.44). 
Kompletní jízdní řád naleznete na 
www.zrcadlo.net.

Radim Hruška

Blansko - Husarský kousek se 
povedl blanenským policistům. 
Podařilo se jim totiž zatknout nej-
většího výrobce a distributora per-
vitinu v blanenském okrese. Ne-
šlo o snadnou práci, pachatel byl 
ozbrojený a jeho zatčení se proto 
odehrálo v režii Zásahové jednot-
ky a Speciální pořádkové jednotky 
Krajského ředitelství policie Jiho-
moravského kraje. Dvaadvacetile-
tý muž následně skončil ve vazbě.

„Jeho dopadení bylo velmi ob-
tížné, protože muž z opatrnosti 
a strachu z odhalení vyráběl per-
vitin zpravidla venku. Vyhledával 
místa, odkud měl dobrý rozhled do 
širokého okolí, takže policisté měli 
velký problém se k němu v době 
vaření drogy dostat. Stejně tak vel-
mi dobře schovával věci, které na 
výrobu drog potřeboval. Nechával 
je například na různých místech 
v bytovém domě nebo dokonce ve 
skrýších venku,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. 

Muž si takto obezřetně počínal 
zřejmě i proto, že byl již jednou 
za výrobu a distribuci omamných 
a psychotropních látek ve vazbě 
a byl za ni i odsouzen. Jakmile se 
ale vrátil z vazby, znovu potřebo-
val drogy jak pro svoji potřebu, 
tak i pro výdělek. Pervitin totiž 
muž prodával okruhu jemu dobře 
známých uživatelů. 

I samotné zadržení muže včetně 
dalších tří podezřelých osob, jež 
zatím nejsou trestně stíhané, neby-

lo jednoduché. Policisté při něm 
museli využít zásahové jednotky. 
Získali totiž informace o tom, že 
podezřelí u sebe mohou mít střel-
né zbraně, útočné nože a paralyzé-
ry. Zároveň někteří z nich chovali 
psy bojových plemen. To se po-
tvrdilo. Pachatel na policisty při 
zásahu poslal bojového psa. Ten 
byl natolik agresivní, že pokousal 
svého majitele.

„Odhalení takové trestné činnos-
ti se pro nás stává stále náročnější, 
protože pachatelé, kteří se z polovi-
ny rekrutují z řad recidivistů, jsou 
stále důmyslnější. V dnešní době 
už výrobci pervitinu nemají stálé 
místo u sebe doma nebo na chatě, 
ale stává se, že využívají mobilní 
varny. Například v autě má všech-
no potřebné vybavení, zajede na 
nějaké odlehlé místo – bývalý lom, 
opuštěné objekty apod. Pak uvaří 
potřebnou dávku a zmizí. Rozkrý-
vání se stává náročnější a i tento 

případ nebyl výjimkou. Pachatel 
se snažil vařit na různých místech. 
Byl opatrný a měl různé skrýše,“ 
upřesnil zástupce vedoucího územ-
ního odboru Blansko – Vyškov 
Zdeněk Grénar. 

Dvaadvacetiletý muž, který byl 
hlavním výrobcem a distributorem 
pervitinu v regionu, čelí podezření 
ze spáchání trestného činu výro-
ba a distribuce omamných a psy-
chotropních látek. Policisté u něj 
zajistili asi jeden gram pervitinu 
a také náčiní a chemikálie potřeb-
né na výrobu drogy. V současné 
době mu hrozí trest odnětí svobo-
dy až na 10 let.

 Tento případ zároveň svědčí 
o tom, že síť výrobců a obchod-
níků s drogami bývá velmi dobře 
propojená. Hned následující týden 
totiž blanenští kriminalisté zadrže-
li ve Skalici nad Svitavou dalšího, 
třiatřicetiletého muže. 

 Pokračování na str. 2

Tenisté dostanou zbrusu nový kurt

Spirituál 
kvintet zazpívá 

ve Křtinách
Křtiny - Benefičním koncer-

tem se v pátek 29. listopadu od 
18 hodin rozezní prostory křtin-
ského chrámu. Zpívat a hrát bude 
Spirituál kvintet. Jeho příznivci 
by měli zpozornět, protože letoš-
ní listopadové a prosincové kon-
certy budou poslední, kterých se 
zúčastní Jiří Tichota, jako řádný 
člen kapely. Vstupenky v ceně 
sto korun si můžete zajistit ve 
křtinském zámku nebo na úřadě 
městyse. Výtěžek akce bude vě-
nován Oblastní charitě Blansko 
na pomoc ohroženým dětem. Na 
koncert vás zve Školní lesní pod-
nik Masarykův les Křtiny Men-
delovy univerzity Brno.  (ama)

Věci zabavené u pachatele.  Foto Policie ČRVěci zabavené u pachatele.  Foto Policie ČR

Olešnice - Tenisté v Olešnici se 
mohou těšit na nový tenisový kurt 
i zázemí. Práce v rámci projektu 
Výstavba zázemí tenisu pro ženy 
a mládež v Olešnici jsou v plném 
proudu. 

Po úpravě pláně a položení dre-
náží byly osazeny sloupky oplo-
cení a zabetonovány obruby po 
obvodu tenisového kurtu. Násle-
duje položení zbývajících vrstev 

podkladu a antuky, zavěšení oplo-
cení a sítí. Na místo bude osazena 
také buňka s toaletami a šatnou, 
doplněny budou obrubníky cesty 
mezi oběma kurty. Cesta pak jako 
samostatná stavba bude společně 
s tréninkovou zdí dokončena na 
jaře příštího roku. 

„Výstavbou nového tenisové-
ho kurtu se naplňuje další z díl-
čích plánů, které si většina členů 

zastupitelstva předsevzala napl-
nit v tomto plánovacím období. 
Celý areál sportovišť poté, co 
bylo postaveno nové dětské hřiš-
tě s hracími prvky a nové man-
tinely kluziště, si vyžádá již jen 
rekonstrukci osvětlení kluziště 
a nového tenisového kurtu a re-
konstrukci oplocení kluziště,“ 
doplnil olešnický starosta Zde-
něk Peša.  (hrr)

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška
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Jiří Crha: Připravujeme novou 

strategii podpory sportu
K K
Dívka zůstala 

zaklíněná 
v jeskyni

Moravský kras - V jeskyni 
Kostelík u jeskynního komplexu 
Býčí skála v Moravském krasu 
zůstala v sobotu 16. listopadu 
odpoledne zaklíněná mladá žena. 

Krátce před sedmnáctou hodi-
nou na místo vyjela jednotka se 
speciální technikou z brněnské 
stanice Lidická a profesionální 
hasiči z Blanska. První jednotka 
po příjezdu na místo zjistila, že 
mladá turistka zůstala zaklíněná 
ve štěrbině asi tři metry od vstupu 
do jeskyně. 

„Vzhledem k tomu, že byla na 
místě už asi tři hodiny, bylo nutné 
ji zahřát. Ženu nemohli záchraná-
ři vyprostit standardními postupy. 
Zvolili proto mikrotrhací práce. 
Touto speciální technikou se jim 
podařilo odstranit malý kousek 
skály a ženu bezpečně, krátce po 
půl sedmé večer, vyprostit,“ při-
dal podrobnosti mluvčí jihomo-
ravských hasičů Jaroslav Mikoš-
ka. 

Nebylo to poprvé, kdy museli 
hasiči na stejném místě v podob-
né situaci zasahovat. Již před 
léty tam zůstal zaklíněný muž. 
Dívku, která byla po celou dobu 
zásahu při vědomí a komuniko-
vala, transportovali záchranáři 
k posádce zdravotnické záchran-
né služby.  (hrr)

Zloděje hliníku 
má policie

Lysice - Do oploceného areá-
lu jedné z lysických fi rem chodil 
nejméně ve dvou případech krást 
letos v létě původně neznámý 
zloděj. Nejméně dvakrát během 
měsíce srpna z místa odcizil hli-
níkové profi ly. Poprvé to bylo asi 
jedno sto kusů, podruhé kolem 
třiceti kilogramů. Ukradené věci 
pak prodával v různých sběrnách 
surovin.

V současné době už policisté 
odhalili, kdo za těmito krádežemi 
stojí. Jedná se o dvacetiletého 
muže, kterému pomáhal ještě dru-
hý, čtyřiačtyřicetiletý pachatel. 
Dvacetiletý muž už byl za krádeže 
v poslední době potrestaný a ze 
stejného trestného činu se bude 
zodpovídat i nyní. Škoda, kterou 
fi rmě způsobili, byla odhadnutá na 
tři tisíce korun,“ přidala podrob-
nosti blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Někdo rozebral
střechu

Újezd u Černé Hory - Šede-
sát metrů čtverečních hliníko-
vých plechů ukradl zatím nezná-
mý pachatel ze střechy bývalé 
kompostárny v Újezdu u Černé 
Hory. 

Pachatel v přesně nezjištěné 
době nejprve poničil plot, pak 
vylezl na střechu, kde demon-
toval plechy a odvezl je pryč. 
Majiteli areálu tak způsobil 
škodu přesahující čtyřicet tisíc 
korun.  (hrr)

Na mobil
chodily nadávky 

a výhružky
Boskovicko - Textové zprávy 

zaslané na mobilní telefon nemu-
sí být vždy příjemné. A někdy 
jsou příjemci natolik protivné, že 
jejich zasílání oznámí na policii. 
Jeden z případů komunikace mezi 
družkou a druhem řeší v součas-
né době policisté na Boskovicku. 
Muž tam ženu v textové zprávě 
vulgárně urážel a nyní je pode-
zřelý ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití. 

Podobný případ se stal také 
v Krásensku na Vyškovsku, kde 
někdo z neznámého čísla mobil-
ního telefonu jinou ženu obtěžo-
val prozváněním a pak jí poslal 
také několik textových zpráv 
s vulgárními urážkami. I tento 
případ si už převzali k šetření 
policisté pro podezření ze spá-
chání stejného přestupku.  (hrr)

Auto skončilo
ve stromě

Ráječko - Blanenští policisté 
vyjížděli v pondělí 18. listopa-
du před osmou hodinou ranní 
na silnici mezi Ráječkem a Ráj-
cem-Jestřebí. Řidič tam pravdě-
podobně nepřizpůsobil rychlost 
svým schopnostem, údajně se 
lekl přebíhajícího zajíce, strhl 
řízení a vyjel vpravo mimo sil-
nici do stromu. Muž utrpěl lehké 
zranění, s nímž byl převezen do 
nemocnice. Po havárii vznikla 
škoda přesahující dvacet tisíc 
korun.  (hrr)

Vzal peníze 
a šperky

Blansko - Nezvaná návštěva 
přišla ve čtvrtek 14. listopadu 
v podvečer do jednoho z rodin-
ných domků v Blansku. Zatím 
neznámý zloděj přelezl plot, 
pak se pokusil vypáčit jedny 
balkonové dveře, to se mu však 
nepovedlo. Poté se přes jiné bal-
konové dveře dostal do vnitřních 
prostor domku, kde pobral doslo-
va vše, na co přišel. Z plechové 
pokladny vzal finanční hotovost 
v korunách i v eurech, odnesl si 
také zlaté a stříbrné šperky nebo 
osobní doklady. Majitelům tak 
vznikla škoda za více než 160 
tisíc korun.  (hrr)

Zmizel česnek
i sádlo

Kněževes - Pro čtvrt kila čes-
neku a 0,7 litru vepřového sádla 
si nepozván přišel v sobotu 9. lis-
topadu v odpoledních hodinách 
do jednoho z rodinných domků 
v Kněževsi třicetiletý muž. 

„Na oznámené vloupání, při 
němž vznikla škoda za více než 
čtyři tisíce korun, velmi rychle 
reagovali policisté, kteří muže 
zadrželi jen několik desítek minut 
po činu. Zloděj se v té době stále 
ještě pohyboval po domě,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Brzy se ukázalo, že podezřelý 
muž není policistům neznámou 
postavou. Do stejného domku 
v obci se měl už vloupat nejméně 
dvakrát před tím. Poprvé 23. říj-
na, kdy odtud vzal jeden kilogram 
medu a fi nanční hotovost, podru-
hé pak v posledních říjnových 
dnech, kdy si odnesl 15 kilogramů 
vlašských ořechů a opět fi nanční 
hotovost. Případ policisté dál šet-
ří. Muž byl navíc již v minulos-
ti vyšetřován kvůli páchání jiné 
trestné činnosti.  (hrr)

Řidič přehlédl
stojící auto 

a boural
Blansko - Do zastaveného 

dodávkového auta značky Ive-
co s přívěsným vozíkem narazil 
v pondělí 11. listopadu krátce 
před devátou hodinou ranní čty-
řiadvacetiletý řidič osobního auta 
značky Rover. 

Řidič jel ve směru od Blan-
ska do Rájce a po vyjetí z města 
Blanska zřejmě přehlédl odsta-
vené vozidlo. Následoval náraz, 
po kterém auto vyjelo ze silnice 
a převrátilo se na střechu. Řidič 
utrpěl lehké zranění, na vozidlech 
vznikla škoda asi padesát tisíc 
korun.  (hrr)

Mladík
ukradl vlečku 

k traktoru
Lhota u Olešnice - Poli-

cisté už znají jméno mladého 
muže, který měl ze soukromého 
pozemku ve Lhotě u Olešnice 
ukrást zaparkovanou traktoro-
vou vlečku. Vlečka o nosnosti tři 
a půl tuny s ručním oboustran-
ným vyklápěním zmizela během 
září letošního roku. Majiteli tak 
vznikla škoda asi devět tisíc 
korun. Devatenáctiletý mladík je 
nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Město Blansko 
převzalo do své 
péče většinu 
hlavních spor-
tovišť. Oddílům 
se ulevilo, co 
se týče starosti 
o areály a placení energií. Jejich 
funkcionářům by ale pomohla 
i větší podpora vlastní činnosti. 
Rada na to refl ektovala jmeno-
váním speciální komise, která by 
měla připravit návrh nové stra-
tegie podpory sportu ve městě. 
S jejím předsedou a místostaros-
tou Blanska Jiřím Crhou jsme si 
o této problematice popovídali. 

Proklamuje se, že Blansko je 
městem sportu. Je ale jeho pod-
pora ze strany radnice dosta-
tečná?

Že Blansko je městem sportu, 

myslím pravdou je. Samozřejmě 
ale možnosti města jsou omezeny 
rozpočtem, to je klasická ekono-
mická poučka. V tomto volebním 
období jsme uskutečnili zásadní 
krok spočívající v převzetí hlav-
ních sportovišť pod svojí správu. 
Tedy areály ASK, FK a dnes již 
neexistující TJ ČKD. Myslím, že 
to byl určitě správný krok. Teď 
začíná pracovat komise, která 
připraví další podklady pro zkva-
litnění sportovní činnosti a to 
zejména ve vztahu k mládeži.

Jaké je její složení?
Byl jsem jmenován předsedou, 

dále v ní jsou tři zástupci spor-
tovní komise, jeden z největší TJ, 
tedy nyní z ASK, zástupci odbo-
ru školství a fi nančího a nechybí 
ředitel Služeb Blansko. Cílem je 
vytvořit nějakou strategii či kon-
cepci s předpokladem, že o jejím 
schválení by jednalo zastupi-
telstvo v červnu 2014. Hlavním 

úkolem bude oddělit starost o 
majetek a vlastní sportovní čin-
nost s tím ale, že to musí být poja-
to komplexně.

Co stav sportovišť?
O ta se v současnosti starají 

v drtivé většině případů Služby 
Blansko. Myslím si, že žádná dal-
ší zařízení asi není třeba budovat, 
jejich počet a stav je dostačující. 
Až na dvě výjimky. Podporu-
ji, aby se zrealizovala dostavba 
hlediště a sociálního dovybavení 
haly na Údolní ulici včetně jejího 
zateplení a dále umělá tráva pro 
fotbalisty.

Ozývají se baseballisté, kteří 
mají problém s fi nancováním 
svého areálu, který pod město 
převeden nebyl…

Samořejmě tuto informaci vní-
máme. Je to zatím otázka dostat-
ku fi nancí, aby se město mohlo 
starat i o toto sportoviště. Názory 

mohou být různé. Nová koncepce 
se bude touto otázkou určitě také 
zabývat. Měli bychom najít systé-
mové řešení. 

A zmíněná vlastní sportovní 
činnost?

Je třeba stanovit pravidla 
zejména pro podporu mládeže, 
jejich trenérů, kteří se o ni starají. 
Stanovili jsme si termín, do kte-
rého budeme sbírat podklady pro 
další diskusi a hledání optimál-
ního řešení. Do toho by se měly 
zapojit i sportovní kluby. 

Obsahuje už návrh nového 
rozpočtu nějaké navýšení rub-
riky pro podporu sportu?

Bohužel zatím ne. Rozpočet je 
na úrovni letošního roku. Rádi 
bychom ale změny dosáhli pro 
další rok. Proto chceme novou 
koncepci projednat a schválit tak, 
aby se objevily její výstupy v roz-
počtu na rok 2015. 

Pokračování ze str. 1

A to přímo při předávání léků 
obsahujících pseudoefedrin, tedy 
látku potřebnou k výrobě perviti-
nu. Oba případy spojil fakt, že pří-
telkyně pachatelů byly sestry.

„I u tohoto muže, který už skon-
čil ve vazbě, následovaly domov-
ní prohlídky na několika místech 

blanenského okresu. První z nich 
v jeho bytě v Kunštátě, další ve 
skladu v Dolní Lhotě, na chatě 
v Blansku a také prohlídka jeho 
vozidla. Kriminalisté při nich 
našli kompletní varnu na výrobu 
pervitinu destilací, další část varny 
bez chemikálií a dále pak několik 
desítek gramů sušené marihuany. 
Vyrobený pervitin muž předával 

jemu dobře známým uživatelům, 
kteří potvrdili, že jím dodaný 
pervitin byl vysoké kvality. Muž 
je tak v současnosti podezřelý ze 
spáchání trestného činu nedovole-
ná výroba a distribuce omamných 
a psychotropních látek. Za tento 
trestný čin může jít do vězení až 
na deset let,“ dodala Iva Šebková.

V letošním roce kriminalisté 

na Blanensku do 20. listopadu 
šetřili celkem šestnáct případů 
trestné činnosti související s dro-
gami. Odhalili sedm varen a jednu 
pěstírnu konopí. V ostatních pří-
padech se jednalo o předání nebo 
prodej drog. Vloni bylo v regionu 
uzavřeno celkem patnáct případů 
této trestné činnosti, z toho bylo 
osm varen a jedna pěstírna.

Výrobce pervitinu musela zatknout...

Blanenská 
galerie plná 
rozmanitosti

Blansko - Zajímavá výstava 
byla v sobotu zahájena v sálech 
Galerie města Blanska. Návštěv-
níkům se představuje brněnský 
výtvarník Václav Stratil a jeho 
hosté Petr Strouhal, Martin Von-
grej pod kurátorským vedením 
Jiřího Ptáčka. Výstava nese název 
25 milionů čar a představuje vizu-
ální tvorbu propojenou pojmy 
vědomí, čas, čára, ruka, opaková-
ní. Výstava potrvá do 20. prosin-
ce a koná se za fi nanční podpory 
ministerstva kultury.  (ama)

Novinka. V Kořenci otevřeli Malou galerii Fran  ška Řehořka. Zájemci si budou moci obrazy malíře, který strávil 
v Kořenci na šedesát let svého života, prohlédnout v budově obecního úřadu.  Foto Jaroslav Oldřich

Doubravice a Újezd hlásí: Kanalizace 
dokončena, čistírna slavnostně otevřena

Eva Sáňková

Doubravice nad Svitavou, 
Újezd u Boskovic - Mnohým spa-
dl kámen ze srdce, mnohým je tato 
stavba trnem v očích. Co člověk, 
to jiný názor. Jedno je však jisté. 
Doubravice a Újezd u Boskovic se 
od konce měsíce září zařadily mezi 
ty obce, které již nebudou znečišťo-
vat řeku Svitavu. 

V září letošního roku byla čis-
tírna odpadních vod uvedena do 
zkušebního provozu a v sobotu 
9. listopadu byla stavba slavnostně 
otevřena. V jejím areálu se sešli 
nejen zhotovitelé stavby, představi-
telé obou obcí, zastupitelé a pozva-
ní hosté, ale také mnozí občané 
městečka, aby byli slavnostnímu 
aktu přítomni. Starosta Doubravice 
Pavel Král ve stručnosti seznámil 
přítomné s celou „historií“ výstav-
by kanalizace a ČOV, která započa-
la již v roce 2005 ustavující valnou 
hromadou, kdy Doubravice nad 
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd 
u Boskovic vytvořily svazek obcí. 
Do vlastní přípravy a výstavby se 
však zapojily pouze obce Doubra-
vice a Újezd. 

V lednu 2008 bylo vydáno pravo-
mocné územní rozhodnutí na stavbu 
a přesně za rok státní fond životního 
prostředí akceptoval žádost o dota-
ci. V srpnu 2010 Stavební úřad 
Blansko vydal stavební povolení na 
stavbu ČOV a kanalizaci a v dubnu 
2011 již byl znám zhotovitel stavby. 

Výběrovým řízením vítězně prošlo 
sdružení fi rem IMOS, DIS a TEN-
ZA. Do měsíce byla podepsána 
smlouva o dílo a přesto, že mnoho 
občanů doufalo, že ke stavbě nedo-
jde, v dubnu roku 2012 bylo předá-
no staveniště a zahájeny stavební 
práce. Ty však byly koncem května 
přerušeny vzhledem k tomu, 
že nebyla podepsána smlou-
va o dotaci ze SFŽP a MFČR. 
V tomto období se většina obyvatel 
obou obcí rozdělila na dva tábory. 
Jedni věřili, že se politická situace 
v zemi uklidní a smlouva o podpoře 
a rozhodnutí o dotaci bude pode-
psána, pesimisté ve šťastný konec 
nevěřili. Vše bylo ale jako v pohád-
ce. Když už se zdála být situace 
mezi lidmi neúnosná, 10. července 

2012 byla smlouva podepsána, což 
znamenalo pokračování ve stavbě 
kanalizace a ČOV. 

Přes všechny problémy a potíže, 
které jsou doprovodnými jevy 
téměř všech investičních akcí toho-
to rozsahu, byla stavba realizována 
za 18 měsíců (podle smlouvy) a 16. 

října 2013 předána investorovi. K 8. 
listopadu 2013 bylo na kanalizaci 
v Doubravici připojeno 160 nemo-
vitostí, v Újezdu pak 30. Postaveno 
bylo celkem 17,2 km kanalizační 
sítě včetně výtlaku – údaj je cel-
kový za obě obce. A jak je na tom 
mechanicko biologická čistička 
odpadních vod? Má kapacitu 1800 

EO s množstvím vypouštěných 
odpadních vod 71 175 m3/rok. 

Tyto a ještě mnoho dalších infor-
mací mohli získat občané, kteří měli 
v uvedený den možnost nahlédnout 
do všech zákoutí krásných budov 
areálu, prohlédnout si všechna zaří-
zení na vlastní oči a od odborníků 

z VAS Boskovice si vyslech-
nout další zajímavé informace 
o tom, jak a na jakém principu 

vlastně čistička pracuje a hlavně, 
jakým přínosem bude pro zlepšení 
životního prostředí. Největší inves-
tiční akce, jaká kdy byla v Doubra-
vici nad Svitavou a Újezdu u Bos-
kovic uskutečněna, je dokončena 
a věřme, že současným i budoucím 
obyvatelům bude sloužit k jejich 
spokojenosti.

 Foto archiv Foto archiv

Z  
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Počítačový pirát způsobil 
škodu za miliony korun

Z  
Král Šumavy, král Moravského 

krasu. Kdo je víc než já?
Pan Kašpařík, známý bezdomovec zpod mostu, který díky blanenské 

Charitě přišel k penězům. Přestěhoval se do chatové oblasti Blansko 
Hluchov a tam začal nový život. Televizní natočení jeho příběhu mělo 
váhu a pan Kašpařík se ochotně nechával fotit a rád komentoval svůj 
příběh.. Klobouk dolů, myslím, že nikdo z nás nemůže vědět, jak dopad-
ne. K panu Kašpaříkovi jsme přistupovali s obdivem. I když jsme si po-
všimli jeho ostřejšího vyjadřování, nevěnovali jsme tomuto jevu velkou 
pozornost, takový člověk přece musí být přátelský a skromný.

Byli jsme určitými lidmi varováni a také upozorněni na zvláští styl 
jeho života, ale ani tohle jsme nechtěli s nikým rozebírat. Hájili jsme 
pana Kašpaříka a obdivovali jeho chuť k životu. Jako sousedé jsme se 
seznámili a začali jsme se si vzájemně vypomáhat. Odvoz věcí a jiné 
drobné záležitosti se stali samozřejmostí. Pan Kašpařík se začal chovat 
velmi panovačně. Chápali jsme to, i když už tenkrát bylo dost obtížné 
s ním vyjít. 

Měli jsme na paměti, že prožil něco, co se s běžným klidným životem 
nedá srovnávat. Bohužel výkyvy nálad a panovačné chování pana Kaš-
paříka se začaly stupňovat. Naše rozhovory se začaly vést z jeho strany 
v duchu pomluv jiných občanů a hlavně zahrádkařů z Hluchova. Byli 
jsme šokovaní tím, jak se o nich vyjadřuje. Vznikaly mezi námi spory, 
s panem Kašpaříkem jsme nesouhlasili a nechtěli být vtahováni do jeho 
nesmyslných hádek. Stávalo se, že jsme spolu přestávali mluvit a něko-
likrát se naše komunikace přerušila úplně. Ta doba pro nás vždy zname-
nala načerpání nových sil. 

Pak jsme se začali dozvídat, jak nás pan Kašpařík pomlouvá a špiní 
po celém Blansku. Tehdy nás to opět šokovalo a přiznám se, že jsme 
přemýšleli, jak tomu zamezit. Samozřejmě, že on vše popřel a ještě z této 
situace dokázal těžit. Bylo to vlastně pořád dokola. Začali jsme se dozví-
dat, že i další sousedé mají s panem Kašpaříkem neskutečné problémy. 
Spory byly velice obtížné a někdy nepochopitelné. Jednalo se o nepořá-
dek a zápach, který má pan Kašpařík na svém pozemku. Jak jsme zjisti-
li, také nerespektoval hranice pozemků a volně se pohyboval po jiných 
zahradách. 

Nejsme v tom sami. Pan Svoboda, přímý soused pana Kašpaříka, má 
od začátku vlastně očistec. Sami jsme byli svědky hádky, kdy ho pan Kaš-
pařík sprostě napadl a doslova na něho řval neslušné absolutně nepo-
chopitelné věci. Na tento popud se pan Svoboda sepsat stížnost a zaslat 
ji radnici. Podepsali ji i jiní zahrádkáři. 

Pan Kašpařík je velice nevděčný člověk. Nejen, že napadá jiné, ale 
také si myslí, že je neomezeným pánem. Jak on rád říká, jsem král Šu-
mavy a teď Moravského krasu a kdo je víc než já? Ptám se, co s tím. 
Necháme to tak nebo se budeme proti takovým lidem bránit?

 Petr Ševčík, zahrádkáři Hluchov

Návštěva zástupců Šumadijské 
oblas   ve Velkých Opatovicích

Ve dnech 28. – 31. pobyli na jižní Moravě zástupci Šumadijské oblasti 
(oblast kolem třetího největšího města v Srbsku – Kragujevace). Jedná 
se o zemědělsko-průmyslovou oblast cca 3000 km2, dříve známou mimo 
jiné výrobou automobilů Zastava. V rámci jejich poznávacího pobytu na 
Moravě, který organizovala Regionální rozvojová agentura jižní Mora-
vy, bylo dohodnuto, že středa 30. října bude věnována poznávání života 
města Velké Opatovice. 

Po krátkém přivítání v zámeckém sále, podal starosta města Jiří Bě-
lehrádek informaci přítomným o historii a současností města, seznámil 
je s hlavními investicemi a rozvojem města, zdravotnictvím, kulturou, 
sportem i společenskými organizacemi a aktivitami působícími ve měs-
tě. Tajemník Břetislav Strnad informoval o struktuře a organizačním 
členění městského úřadu, který jako pověřený úřad 2. stupně zajišťuje 
státní správu dalším pěti obcím. Vedoucí Služeb města Milan Vykydal 
popsal činnost této městské společnosti a následně v rámci prohlídky 
Moravského kartografi ckého centra a muzea provedl odborný výklad. 
Při cestě na prohlídku základní školy, kterou zajistila ředitelka školy 
Karin Petrželková, se na chvíli zastavili v kostele Sv. Jiří a obdivovali 
mimo jiné plastiku boje Sv. Jiří s drakem, která je dle jejich vyjádření té-
měř identická s plastikou, která zdobí hlavní příjezdovou trasu do města 
Kragujevac. Po prohlídce základní školy jen těžko hledali slova uznání 
a obdivu ke stavu školy, jejímu vybavení a možnostem, které zde mají její 
žáci čerpat. 

Další zastávkou delegace byla hasičárna, kde jim bylo představeno 
zázemí hasičů a technika. Na místě se shodli na tom, že tímto vybave-
ním nedisponují v jejich oblasti ani profesionální hasiči. V zemědělském 
středisku byli poté Miroslavem Pospíšilem seznámeni s provozem nové 
bioplynové stanice, jejím přínosem do hospodaření společnosti a násled-
ně si letmo prohlédli městské koupaliště. Poslední zastávkou byl areál 
bývalé střední školy a učiliště, kde jim byly představeny možnosti ubyto-
vání, stravování a sportovního vyžití. Současně jim bylo sděleno, že tento 
areál, který město bezplatně získalo od Jihomoravského kraje, by měl 
být užíván zejména pro poskytování sociálních služeb. Návštěva hostů ze 
Srbska byla ukončena pozdním obědem v rekonstruované jídelně Účňák, 
která od září slouží široké veřejnosti. 

Na závěr je nutno konstatovat, že zástupci státní správy této srbské 
oblasti vyjádřili obdivný názor k infrastruktuře města, jeho vybavení 
a možnostem, které město může svým občanům poskytovat. 

 Břetislav Strnad

Radim Hruška

Adamov - O tom, že stahová-
ní filmů z internetu a jejich další 
šíření po síti není jen doména te-
enagerů, se přesvědčili blanenští 
policisté. Ti totiž řešili případ, 
při kterém sedmatřicetiletý muž 
z Adamova způsobil na autor-
ských právech škodu osmadva-
cet milionů korun – tedy jednu 
z největších, kterou kdy šetřili. 

„Všechno se odehrávalo přes 
počítač a internet. Muž totiž 
od roku 2011 ze svého trvalého 

bydliště v Adamově nahrával na 
různé internetové servery pod 
svými účty zaregistrovanými 
pod přezdívkou Icathan rozmno-
žená videa, hudbu a filmy. Věděl 
při tom, že nemá potřebná autor-
ská práva. Tato videa a filmy si 
pak mohl neomezeně stáhnout 
z internetu kdokoliv,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Mezi fi lmy, které podezřelý 
nahrál na internet a umožnil tak 
lidem si je bez omezení stahovat, 
byly díla jako například Perfekt-

ní asistentka, Po životě, Street 
Fighter: Legenda z Hong Kongu 
nebo Amazing Spider-Man, ale 
například i populární fi lm Ava-
tar. Jednalo se podle dosavadních 
zjištění blanenských kriminalis-
tů nejméně o 380 případů. Výše 
škody byla stanovena na základě 
prodejní ceny nosiče s fi lmem 
nebo jinou nahrávkou a počtu na-
hrání a stažení každého díla.

Na nelegální činnost muže poli-
cii upozornila Česká protipirátská 
unie. V jeho bytě policisté pro-
vedli domovní prohlídku, při níž 

nalezli a zajistili věci nezbytné 
pro páchání této trestné činnosti. 
Mezi nimi byl jeden stolní počí-
tač, dva notebooky, DVD rekor-
dér a také fl ash disky. 

„Muž se k této nelegální čin-
nosti přiznal. Nyní čelí obvinění 
ze spáchání trestného činu poru-
šení autorského práva, práv sou-
visejících s právem autorským 
a práv k databázi. Za tento trestný 
činu muži hrozí trest odnětí svo-
body až na osm let, protože svým 
jednáním způsobil škodu velkého 
rozsahu,“ doplnila Iva Šebková.

Je hotovo. Minulý týden byl slavnostně ukončen Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa. V rámci akce za 870 milionů korun vzniklo 
hned několik staveb, které mají za úkol přispět k čištění odpadních vod. V našem regionu se jedná o napojení na čistírnu odpadních vod a ka-
nalizaci v Boskovicích, Hrádkově, Vratíkově, Velenově, Benešově, Okrouhlé a Valchově. (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich

Projekt ochrany vod Dyje II je již u konce

Jedovnice - Už jedenadvacá-
tý předvánoční knižní jarmark je 
připraven na sobotu 7. prosince. 
Tradice jedovnických akcí před 
závěrem roku úspěšně pokraču-
je. Knižní jarmark slibuje burzu 
knih, časopisů, CD, MC, LP, hu-
debnin a dalších tiskovin, prodej 
knih i nové literatury včetně regi-
onální. 

Součástí knižního jarmarku je 
letos už podesáté i Veletrh pro-
duktů z Moravského krasu, na 
němž se budou prezentovat vý-
robci, kteří jsou držitelé značky 
Moravský kras - regionální pro-
dukt. K tradičním účastníkům 
bude bezesporu patřit Pekárna 
Zemspol ze Sloupu s vyhledáva-
nými koláči a dalším čerstvým 

pečivem, ke koupi budou sýry 
NIVA z mlékárny v Otinovsi, 
stejně jako sýry z kozí farmy 
v Šošůvce, nebo pštrosí produkty 
z farmy v Doubravici. Na zimním 
jarmarku nebude chybět ani med 
a medové produkty z Moravské-
ho krasu. Novinkou budou i regi-
onální produkty z jiných oblastí. 

K tradiční nabídce jedovnického 

jarmarku samozřejmě patří i zboží 
soukromých prodejců, jako speci-
ální mýdla, levné knihy, dárkové 
zboží a představí se i kartáčníci 
a další řemeslníci. Součástí dopro-
vodného programu bude Vánoční 
výstava prací žáků ZUŠ Jedov-
nice. Brány jarmarku se otevřou 
v osm hodin ráno a můžete naku-
povat až do 16 hodiny.  (ama)

Předvánoční jarmarky lákají do  Jedovnic

Ochotnické divadlo oslavilo 150 let

Z programu.  Foto Jaroslav OldřichZ programu.  Foto Jaroslav Oldřich

Křest publikace Boskovické divadlo II.  Foto Jaroslav OldřichKřest publikace Boskovické divadlo II.  Foto Jaroslav Oldřich Z programu.  Foto Jaroslav OldřichZ programu.  Foto Jaroslav Oldřich

Radim Hruška

Boskovice – V sobotu 16. listo-
padu se v boskovické sokolovně 
odehrála malá slavnost. Bosko-
vičtí si totiž připomněli sto pade-
sáté výročí založení Čtenářského 
a zpěváckého spolku Velen, tedy 
vznik ochotnického divadla ve 
městě.

V rámci oslavy byli ocenění 
dlouholetí herci a spolupracovníci 
ochotníků. Zlatý odznak Českých 
divadelních ochotníků převzali 
Jitka Machálková, Vladimír Petrů, 
Lubomír Slezák, Lumír Doubek 
a Tomáš Trumpeš. Čestné uznání 
Václava Klimenta Klicpery pak 
obdrželi Alena Buchalová, Dagmar 
Koudelková a Jaroslav Vašek.

Během oslav došlo také na křest 
druhého pokračování knihy o his-
torii ochotníků v Boskovicích Ji-
řího Bušiny – Boskovické divadlo 
II (1992 – 2013), připravena byla 
výstava o historii divadla v Bosko-
vicích a vrchol večera představova-
lo pásmo složené z výstupů ze zná-
mých muzikálových představení.

Ochotnické divadlo má v his-
torii Boskovic velmi významné 

místo. Například v roce 1871 bylo 
sehráno deset divadelních her. 
Mezi nimi Tylova Paličova dcera, 
Tvrdohlavá žena a Bankrotář nebo 
Moliérův Lakomec. Pochopitelně 
ve všech letech devatenáctého sto-

letí nebyla činnost tak intenzivní. 
Z počátku dvacátého století zača-
ly postupně vznikat dramatické 

obory jednotlivých spolků,“ uvedl 
o počátcích divadla v Boskovicích 
Jiří Bušina. 



úterý 26. listopadu 2013 ZPRAVODAJSTVÍ5
Koutný: S letošním ročníkem 

velké ceny jsem spokojený
F

Primář Jan Machač.  Foto Radim HruškaPrimář Jan Machač.  Foto Radim Hruška

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku má za sebou další 
ročník. Po napínavých bojích 
na dvanácti kolbištích získaly 
prvenství mezi muži Černovi-
ce následované Žernovníkem 
a Hlubokým. Mezi ženami kra-
lovaly letos hasičky ze Sycho-
tína, stříbrnou příčku obsadily 
Černovice a bronz braly Němči-
ce. Uplynulou sezónu zhodnotil 
předseda Velké ceny Blanenska 
Martin Koutný.

Seriál soutěží máte úspěšně 
za sebou. Jaký z něho máte po-
cit?

Určitě převládá spokojenost. 
Podařilo se zapracovat například 
nové pravidlo o půjčování členů 
týmů, což vedlo ke zklidnění. Jen 
pro připomenutí, nově mohli své 
závodníky půjčovat jen komplet-
ní týmy. Do rady velké ceny přišli 
noví lidé, což přineslo určité oži-
vení...

Jaká byla letos náročnost tra-
tí a jejich úroveň?

Připravenost pořadatelů byla 
na velmi dobré úrovni. V seriálu 
máme travnaté i asfaltové tratě. 
Každý z typů má svá pro a pro-
ti. Některým týmům se například 
nelíbí asfaltové tratě. Ty ale ne-
jsou tak závislé na počasí. Jedna 
z nejkvalitnějších soutěží bývá 
pravidelně v Černovicích. Někte-
ré závody byly bohužel ovlivněné 
počasím. Například v Jabloňa-
nech pořadatelům před soutěží pr-
šelo, takže se trať nedala připravit 
na sto procent.

Potvrdily se vaše předpokla-
dy ohledně týmů, které mohly 
letos překvapit? 

Musím říci, že moje odhady 
se nepotvrdily. Hodně jsem vě-
řil ženskému družstvu Sebranic. 
Holky na dobré výsledky mají, 
ale vždy se něco pokazí. V mu-

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

žích vypadala slibně Okrouhlá, 
ale v polovině sezóny přišel zlom 
a zhoršení výsledků. Obecně 
týmů, které měly dobrý začá-
tek seriálu, a poté se zhoršily, 
bylo více – například Jabloňany 
a Bořitov. Všechny byly v prv-
ní desítce, poté přišel zlom a už 
se do popředí nedostaly. Naopak 
zlepšování bylo možné sledovat 
u kluků z Vážan. Skončili celkově 
na dvanáctém místě, ale rok před-
tím téměř nebrali body a drželi 
se u dna. Příští rok by mohli být 
v nejlepší desítce, ale těch adeptů 
je tam více. 

Byla i letos konkurence 
z okolních okresů?

V mužích i ženách vyhrály po 
delší odmlce týmy z našeho regi-
onu. Konkurence ze sousedních 
okresů byla podobná jako v loň-
ském roce. V ženách příliš „ci-
zích“ družstev nejezdí. V mužích 
je konkurence o poznání větší. Až 

do posledního kola mohlo napří-
klad vyhrát Hluboké, na celkové 
prvenství mělo políčené i Stražis-
ko. V mužích bylo celkové pořadí 
otazníkem až do poslední chvíle, 
to už tady dlouho nebylo. Jen pro 
příklad, dva závody před koncem 
mohly být ještě čtyři týmy na prv-
ním místě. 

Podobná jako v předcházejí-
cích letech je i účast týmů - v mu-
žích jich jezdí kolem pětatřiceti, 
v ženách se to pohybuje kolem 
patnáctky.

Dařilo se týmům zlepšovat 
výkony?

V ženské kategorii padl v letoš-
ní sezóně rekord velké ceny. Po-
staraly se o něj na domácí trati ha-
sičky ze Sychotína. Jeho aktuální 
hodnota činí 16.33 s. Je to natolik 
kvalitní čas, že ho pravděpodob-
ně bude těžké překonat. V mužích 
větší posun nebyl. Nejlepší časy 
se pohybovaly kolem 17 vteřin. 

Začaly už přípravy na příští 
sezónu?

V pátek 29. listopadu proběh-
ne schůzka se zájemci o pořádá-
ní závodů zahrnutých do velké 
ceny. Co se týče pravidel, těmi 
se bude zabývat rada velké ceny. 
Během roku sbírá podněty o vě-
cech, které nejsou úplně ideální, 
a které by stály za změnu. Rada 
připraví návrh, který musí schvá-
lit valná hromada. V loňském 
roce byly změny velké, proto 
nepředpokládám, že by tomu tak 
bylo i pro příští sezónu. Spíš se 
bude jednat o detaily a možná 
se ještě přitvrdí v půjčování zá-
vodníků, mohl by se například 
omezit počet půjčení za sezónu 
a podobně. 

Valná hromada se sejde během 
prvních třech měsíců příštího 
roku a mimo jiné rozhodne o po-
řadatelích kandidátských závodů 
a soutěží zapojených do seriálu 
velké ceny. 

Brno - Veřejnost se chce po-
dílet na dění v kraji. Vyplývá to 
z výsledků dotazníkového šetření 
v rámci projektu Váš kraj, Váš 
rozpočet. Lidé v něm mohli sdě-
lit konkrétní podněty k návrhu 
rozpočtu Jihomoravského kraje 
na rok 2014. Dotazník obsahoval 
deset oblastí, v každé z těchto ob-
lastí bylo uvedeno pět aktivit, ze 
kterých občan vybíral své priority.

Z výsledků vyplývá, že lidé 
v kraji nejvíce preferují výdaje do 
dopravy a dopravní obslužnosti, 
školství, tělovýchovy a zájmové 
činnosti, zdravotnictví a regionál-
ního rozvoje. Nejčastěji uváděné 
aktivity v rámci jednotlivých ob-

lastí byly oprava a údržba silnic 
II. a III. třídy v Jihomoravském 
kraji, podpora organizací věnují-
cích se volnočasovým aktivitám 
dětí a mládeže, podpora investic 
ve školách a školských zařízeních 
(rekonstrukce budov včetně jejich 
zateplení, nákup moderního vyba-
vení pro odbornou výuku, moder-
nizace školních kuchyní apod.), 
podpora rozvoje cyklistiky (cyk-
lostezky, značení, propagace) a fi -
nancování zdravotnické záchranné 
služby. 

V rámci projektu bylo možné 
uvést i konkrétní podnět k návrhu 
rozpočtu. Této možnosti využilo 
226 občanů. Nejvíce konkrétních 

podnětů bylo vzneseno v oblasti 
školství, tělovýchova a zájmová 
činnost. 

„Lidé, kteří uvedli e-mailovou 
adresu, obdrželi po odeslání dotaz-
níku informaci, kdy a kde budou 
zveřejněny podrobnosti a vyhod-
nocení hlasování o prioritách roz-
počtu a také přehled všech prefe-
rencí zúčastněných občanů Jiho-
moravského kraje. Těší mne, že se 
podařilo občany zapojit do správy 
kraje a tvorby samotného rozpoč-
tu několikanásobně více než loni. 
Ve srovnání se situací před rokem 
2012 šlo dokonce o stonásobný ná-
růst zájmu. Jde o reálnou možnost, 
jak může veřejnost ovlivnit tvorbu 

návrhu krajského rozpočtu. Anke-
tu jsme dělali především proto, aby 
krajská samospráva zohlednila ná-
zory občanů. Dnes byli seznámeni 
s výsledky ankety radní, byl jim 
zadán úkol, aby v rámci jednotli-
vých kapitol rozpočtu kraje zpra-
covávali došlé podněty, které z ní 
vyplynuly. Finální návrh rozpočtu 
4. prosince projedná krajská rada 
a 19. prosince 2013 ji pak bude 
schvalovat krajské zastupitelstvo,“ 
řekl hejtman Michal Hašek. 

Celkové vyhodnocení prefero-
vaných oblastí, aktivit a konkrét-
ních podnětů občanů bude zve-
řejněno na webových stránkách 
Jihomoravského kraje.  (zpr, hrr)

Do zpracování návrhu rozpočtu se zapojilo 
téměř pět set obyvatel jižní Moravy

Primář Machač operoval v přímém přenosu
Radim Hruška

Boskovice - Primář Gynekolo-
gicko-porodnického oddělení bo-
skovické nemocnice Jan Machač 
má za sebou bezpočet operací. 
Začátkem listopadu však absol-
voval jednu neobvyklou. V rámci 
specializované konference State 
of the Art, kterou hostila Krajská 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, 
předváděl operaci doslova v pří-
mém přenosu.

Letošní ročník prestižní akce, 
na které své schopnosti předvá-
dějí nejlepší chirurgové z repub-
liky, byl zaměřen na téma recidiv 
v urogynekologii, na stavy s kom-
plikacemi a alternativními po-
stupy řešení. Primář Machač pak 
předváděl řešení prolapsu dělohy 
způsobem, který není v tuzemsku 
obvyklý.

„Už to, že jsem byl vyzván 

sovém centru, kam se živě přenáší 
obraz i zvuk. Máte na hlavě mikro-
fon a zájemci se vás okamžitě ptají 
proč, a co děláte,“ uvedl Machač.

Jak upřesnil, řešení, které před-
vedl, nepoužívá žádné náhrady, 
které jsou v současné době rozšíře-
né. Tento typ operace je efektivní, 
má stejné výsledky jako použití 
náhrad a je nesrovnatelně levněj-
ší. „V Boskovicích se tato operace 
provádí běžně, ale v Jihomorav-
ském kraji ji provádíme jediní. Já 
sám tento způsob používám už 
třináct let. Kouzlo operace tímto 
způsobem spočívá v tom, že se ne-
musí používat žádné cizí materiály, 
zato je technicky velmi náročná. 
Na základě konference mám na-
bídky předvádět ukázkové opera-
ce v tuzemsku i zahraničí. Někteří 
kolegové by se dokonce rádi přijeli 
podívat do Boskovic a tento postup 
se naučit,“ doplnil Machač.

k operační prezentaci, je pro mně 
i boskovickou nemocnici velkou 
ctí. Každý z operatérů dostal pa-
cientku a operační sál k dispozici, 
a po svém způsobu vyřešil daný 

problém. Operace, kterou jsem 
tam předvedl, je poměrně vzácná, 
nepříliš rozšířená. Konference má 
navíc tu zvláštnost, že vás při zá-
kroku sleduje na 320 lidí v kongre-

Vánoční výstava v Šebrově
O víkendu se v zahradnictví Šebrov konal již osmý ročník vánoční 

výstavy. Spousta návštěvníků se přišla naladit a inspirovat letošními 
trendy, na děti celý víkend čekala oblíbená dílna, kde si mohly vyrobit 
své vlastní svícínky, nazdobit baňku nebo perníček. Pro velký úspěch 
z minulých let byl  na výstavu pozván také Peter Manders, což je holand-
ský fl orista, který předvedl květinovou show vánočních vazeb a přidal 
i jednu nadčasovou svatební kytici.  Text a foto Magda Hrušková

D    
Zakončení výstavní sezóny 

v blanenské knihovně 
Městská knihovna Blansko připravila na letošní prosinec závěrečnou 

výstavu šperků, knižní vazby a fotografi í tří výtvarníků. V Blansku se 
premiérově představí Eva Spotzová, Věra Palečková a Zdeněk Spotz. Ex-
pozice bude zahájena vernisáží ve výstavní místnosti Městské knihovny 
Blansko v pátek 6. prosince v 18 hodin. Úvodní slovo přednese ředitel 
knihovny Mgr. Pavel Přikryl, zpěvem doprovodí Dana Herzowa.

Eva Spotzová vystudovala souběžně učitelství na Masarykově univer-
zitě v Brně a „rodinný“ obor zlatník - klenotník v Turnově. Originální, 
moderní, veskrze ženské šperky vyrábí zhruba 10 let. Poslední dobou se ve 
své tvorbě věnuje řezbě do kostí se zaměřením na fi gurální motivy a části 
lidského těla.

Věra Palečková snila o studiu výtvarného umění. Její touha zůstala ne-
naplněná. Řízením osudu se našla v knižní vazbě. Používá ji jako komu-
nikační prostředek k sebevyjádření, chápe ji jako příběh, odehrávající se 
mezi přední a zadní deskou knihy. Vnímavý čtenář ho dokáže probudit 
k životu.

Zdeněk Spotz, profesí výzkumný pracovník na Vysokém učení technic-
kém v Brně, je nadaný samouk. Experimentovat začal se starým analogo-
vým fotoaparátem po rodičích, až přešel k digitálnímu. Jeho univerzální 
tvorba od krajin, přes portrét, makro, fotografi e reportážního charakteru 
z klubového hudebního prostředí se blíží grafi ce nebo abstraktnímu obra-
zu. Zachycuje prchavé okamžiky jedinečné atmosféry podtržené zajíma-
vou světelnou kulisou.  Lenka Čepová, Městská knihovna Blansko 
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Život v Domově mládeže 
není jen učení a škola

Pro ubytované studenty 
(a nejen pro ně) organizuje 
Domov mládeže Masaryko-
vy střední školy Letovice 
řadu kulturních a sportov-
ních akcí. 

Pomáhá nám při tom i ta 
skutečnost, že v naší škole 
velmi dobře pracuje Středo-
školský klub, který je čle-
nem Asociace středoškol-
ských klubů ČR. Můžeme 
tak využívat různé výhody 
a nemalé fi nanční dotace. 
Studenti tak mají na některé 
akce dopravu zdarma, mají 
k dispozici zdarma sportov-
ní náčiní a jiná zařízení stře-
doškolským klubem zakou-
pených. Hojně je využíván 
stolní fotbálek, stůl na stolní 
tenis nebo dataprojektor. Pro 
poslech hudby slouží výkon-
ná hifi  sestava.

Zejména do letošního 
školního roku jsme vstoupili úspěšně. Podařilo se 
nám totiž dokončit instalaci bezdrátového internetu, 
ke kterému mají přístup ubytovaní na všech pokojích. 
Tento fakt považujeme za obrovský přínos a pomoc 
pro naše studenty. Internet využijí nejen při studiu, 
ale také při trávení volného času. Za realizaci toho-
to projektu patří velký dík vedení školy. Navíc jsme 
z peněz Asociace nedávno zakoupili do klubovny no-
vou velkou LCD televizi.

Že se u nás opravdu nenudíme, svědčí akce, které 
jsme již stihli od začátku září uskutečnit. Hned první 
týden jsme s nově příchozími studenty absolvovali 
poznávací vycházku po městě Letovice a jeho okolí. 
Dozvěděli se, kde sídlí důležité instituce, kde najdou 
oblíbené obchody a kde a jaké jsou ve městě památky. 
Ubytovaní studenti také mohou navštěvovat i řadu 
kroužků, které pro ně pořádáme. Svůj volný čas tak 
mohou trávit v posilovně, v tělocvičně při míčových 
hrách nebo v klubovně při kroužku multimediálním 
a hudebním. Učíme se hrát na kytary, zpíváme pís-
ničky k táboráku, sledujeme fi lmy nebo diskutujeme 
k tématům, která nás zajímají. Také pořádáme různé 
sportovní turnaje, např. na počátku listopadu proběhl 

turnaj ve stolním tenise. V plánu máme také vánoční 
turnaj v šipkách. 

Tradičně velký zájem je o zájezdy, a to jak z řad 
ubytovaných, tak ostatních studentů školy. Již v měsí-
ci říjnu jsme uspořádali zájezd do Městského divadla 
Brno na muzikálovou komedii „DONAHA!“. V pro-
sinci plánujeme návštěvu vánoční Prahy a zájezd na 
hokejové utkání do Brna. Od měsíce listopadu též 
pravidelně jezdíme plavat do lázní Boskovice. Celý 
prosinec patří u nás vánočním tradicím. Strojíme stro-
meček, děláme vánoční výzdobu a pečeme cukroví. 
Potom se všichni sejdeme při vánočním posezení. 
Z námi napečeného cukroví, dalšího od maminek 
a koupených dobrot si připravíme slavnostní tabuli 
a pomalu se noříme do té správné vánoční atmosféry. 
Povídáme si, mlsáme, hrajeme hry a zpíváme kole-
dy. Pomalu přemýšlíme nad tím, co všechno přinese 
nový rok. 

Přijďte se k nám podívat a popovídat si s našimi 
studenty. Možná si právě vy podáte přihlášku do ně-
kterého z atraktivních oborů, které se v naší škole vy-
učují, a ubytujete se v Domově mládeže. Těšíme se na 
vás v příštím školním roce.  Kolektiv vychovatelů

Zájezd do Prahy.  Foto archivZájezd do Prahy.  Foto archiv

Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku v mi-
nulém školním roce povedlo? V loňském 
školním roce dokázali studenti Gymnázia 
Jevíčko, že svými znalostmi a dovednostmi 
obstojí ve srovnání se studenty jiných gym-
názii, resp. středních škol, a to nejen v rámci 
Pardubického kraje, ale i celé České repub-
liky. Někteří z nich dokonce reprezentovali 
svoji školu na mezinárodních soutěžích. 

Vynikajícího úspěchu dosáhl student 
čtvrtého ročníku Gymnázia Jevíčko Ště-
pán Richter. Stal se jedním ze dvou vítězů 
fi lozofi cké soutěže „Nebojme se myslet“, 
kterou již třetím rokem pořádá Filozofi cká 
fakulta v Olomouci. V květnu reprezentoval 
Českou republiku na Mezinárodní fi loso-
fi cké olympiádě (IPO) v dánském Odense. 
Jakub Kaderka z třetího ročníku postoupil 
do celostátního kola soutěže Festival vědy 
a techniky pro děti a mládež, kterou pořá-
dá Asociace pro mládež, vědu a techniku 
AMAVET, o. s. Navíc se svým projektem 
Vzdálená laboratoř reprezentoval v dubnu 
Pardubický kraj na mezinárodní Vernad-
ského soutěži v Moskvě. Martin Toul se stal 
vítězem krajského kola Chemické olympiá-
dy kategorie A. Kateřina Jarkovská obsadila 
výborné 3. místo v krajském kole matema-
tické olympiády kategorie A. V jazykových 
soutěžích vynikl Daniel Richter, jenž se 

umístil na třetím místě celorepublikového 
kola soutěže v latinském jazyce Certamen 
Latinum. Tereza Henslová získala druhé 
místo v krajském kole soutěže v ruském ja-
zyce, Dennis Michel Vymer 3. místo v kraj-
ském kole soutěže v německém jazyce v ka-
tegorii II.C, Michaela Fickerová 3. místo 
v krajském kole soutěže ve francouzském 
jazyce a Eva Freitingerová 5. místo v kraj-
ském kole soutěže v německém jazyce v ka-
tegorii III. 

Úspěchy studentů jevíčského gymnázia 
jsou rovněž dokladem cílevědomé a pečli-
vé práce pedagogů a svědčí o tom, že výuka 
nejen cizích jazyků, ale i ostatních předmětů 
je na Gymnáziu v Jevíčku stále na vysoké 
úrovni. 

Profesoři Gymnázia Jevíčko byli zapojeni 
do několika projektů. V rámci projektu Cizí 
jazyky interaktivně, kterého se zúčastnilo 
118 tvůrců z 26 škol celé České republiky, 
učitelé cizích jazyků vytvořili interaktivní 
výukové materiály. V soutěži o nejlepší vý-
ukový materiál zvítězila profesorka Gymná-
zia Jevíčko Mgr. Dita Šponerová. Škola se 
také zapojila do projektu Zkvalitnění výuky 
prostřednictvím ICT. Finanční prostředky 
získané v rámci tohoto projektu umožnily 
škole vybavit všechny třídy dataprojektory 
a počítači. Díky profesorovi Mgr. Lukáši 

Müllerovi Ph.D. se podařilo 
získat grant na projekt „Ba-
ťůžky“. 

Škola se prezentuje také 
na veřejnosti. Již tradičně 
v předvánočním čase uspo-
řádala Mgr. Jana Janečková 
Vánoční hrátky. V březnu se 
v jevíčském kině konal celo-
republikový festival Expedič-
ní kamera, jehož organizáto-
rem byl profesor našeho gym-
názia Mgr. Adam Wiltsch. Na 
jaře se v naší škole konalo 
celostátní soustředění mate-
matické olympiády kategorií 
B a C. V červnu proběhl první ročník Gym-
festu, v podobě celodenních oslav hudby, 
tance, fi lmu, divadla, ale hlavně student-
stva. Na organizaci a programu se podíle-
li jak studenti, tak profesoři našeho Gym-
názia. Největší podíl na úspěchu této akce 
měla profesorka Mgr. Jana Sedláčková. Do 
učeben a laboratoří se hned v prvních dnech 
prázdnin vrátili studenti středních škol, kteří 
se sjeli do Jevíčka na Letní školu chemie, 
fyziky a matematiky. Tradiční akci pro ně v 
prostorách tamního gymnázia letos už poos-
mé uspořádala Přírodovědecká fakulta UP v 
Olomouci. 

Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku nepo-
vedlo? I přes výše uvedené úspěchy studen-
tů, které dokládají kvalitu výuky na gym-
náziu, jsme otevřeli místo dvou tříd pouze 
jednu. Jednou z hlavních příčin jsou nepod-
ložené a nepravdivé informace o budouc-
nosti Gymnázia Jevíčko, které se šíří na 
veřejnosti a proti kterým se jen těžko může 
gymnázium bránit. V letošním školním roce 
otevíráme dvě třídy čtyřletého gymnaziál-
ního studia a jednu třídu čtyřletého oboru 
s maturitou - veřejnoprávní činnost. Gym-
názium Jevíčko je škola, kde má smysl stu-
dovat.  Jiří Janeček, zástupce ředitele

Co je nového na Gymnáziu v Jevíčku? Netradiční den 
ve škole

V pátek 18. října v jedenáct 
hodin se v tělocvičně OA a SZdŠ 
Blansko setkala celá škola na imat-
rikulaci studentů prvních ročníků. 

My čtvrťáci jsme dostali za úkol 
je přivítat na naší škole a připravit 
si pro ně zajímavý program, což se 
nakonec, doufám, povedlo. Byly 
připraveny různé scénky, úkoly, 
soutěže a kvíz, který je vyzkoušel 
ze znalostí naší školy. Myslím, že 
někteří žáci se v budoucnosti osy-
pou při slově zbožíznalství (ochut-
návka různých pochutin), ale jinak 
jsme na ně byli celkem hodní. Na-
konec nás čekalo překvapení v po-
době vystoupení prvních ročníků. 
Poté první ročníky složily slavnost-
ní slib a šlo se domů. Tak upřímně 
doufám, že se prvním ročníkům na 
naší škole líbí, a že mají pocit, že 
mezi nás už plnohodnotně patří.

V pozdních večerních hodinách 
téhož dne se na naší škole začali 
scházet studenti na druhý ročník 
nočního hlavolámání. Po regis-
traci ve 21.30 hodin jsme losovali 
startovní čísla a ve 22 hodin už vy-
bíhalo první družstvo do soutěže. 
Učitelé si pro nás nachystali velice 
zábavné a zapeklité úkoly. Museli 
jsme se poprat např. s germánský-
mi runami, kakurem, hádankami, 
Braillovým písmem a dokonce 
i s těstovinami, které jsme smě-
ňovali podle určitého klíče. Na 
každý úkol jsme měli jen půl 
hodiny a u některých úkolů jsme 
to zvládli jen tak tak. Před třetí 
hodinou ranní byly vyhlášeny vý-
sledky a rozdány ceny. Mezi prv-
ním a druhým místem byl pouze 
minutový rozdíl! Po náročných 
úkolech jsme někteří spali v tě-
locvičně a ráno jsme dostali jako 
bonus dobrou snídani. A zhruba 
o půl osmé byla škola zase prázd-
ná. Byla to zajímavá akce, a dopo-
ručila bych ji všem, kteří ji ještě 
nezkusili.  Michaela Smutná, 

studentka O4Kurz. VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice uspořádala kurz studené kuchyně. Své práce představili absolven   na závěrečném rautu.  Foto Jaroslav Oldřich



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Memoriál Dana Němce se konal po šestnácté. Konec fotbalového podzimu se opět v hale vydařil

Zrcadlo Team jasně dominoval v Blansku
Bohumil Hlaváček

Blansko - Memoriál Dana 
Němce se konal v hale na Údolní 
ulici již po šestnácté. Halový tur-
naj měl opět vysokou úroveň. 

„Je to taková dobrá tečka za 
podzimní sezónou,“ řekl mimo 
jiné předseda Olympie Ráječ-
ko Marcel Mokrý. Jeho tým ale 
tentokrát na výraznější umístění 
nedosáhl. Naopak se do finále 
překvapivě dostal celek Bořito-
va. Nutno dodat, že ale výraz-
ně posílený hráči, kteří k němu 
kmenově nepatří. Registrační 
průkazy se nepředkládaly, turnaj 
měl deklarovaný neoficiální cha-
rakter. Možná i proto tentokrát 
jednoznačně vyhrál výběr Zrca-
dlo Team, tradičně sestavovaný 
naší sportovní redakcí. I přes 
absenci hráčů z Boskovic, kteří 
vybojovali cenný postup na re-
publikové finále v malé kopané, 
podali oslovení vynikající týmo-
vý výkon a bez ztráty kytičky 
dodali do redakční vitríny cen-
nou trofej. Filosofií tohoto týmu 
není sbírat poháry, ale představit 
fotbalisty z regionu, kteří by si 
jinak spolu nezahráli a předsta-
vit jejich umění divákům. To se 
letos beze zbytku povedlo. 

A jak turnaj organizovaný 
FK Blansko a rodinou Němco-
vou, pod záštitou místostarosta 
Blanska Jiřího Crhy a mediální 
patronací Zrcadla a za příslušné 
podpory sponzorů probíhal? 

Pátek vpodvečer přišlo hned 
v úvodu překvapení, když pořá-
dající Blansko podlehlo posílené-
mu Bořitovu. Následovala remí-
za rivalů Rájce a Ráječka a jas-
ná výhra Zrcadla nad  obhájcem 

trofeje z Černé Hory. Na ranní 
start se lépe vyspali Rakušané 
z Mürzzuschlagu, Morenda byla 
početně i fyzicky slabší. Blansko 
se pak probralo a otočilo dvou-
brankové vedení Legnice. Bo-
řitov naznačil výhrou nad Rá-
ječkem vysoké ambice. Po další 
jasné výhře Zrcadla nad druhým 
týmem z Legnice a remíze Černé 
Hory s Mürzzuschlagem násle-
dovalo slavnostní zahájení s ná-
stupem týmů.

Ráječtí pak udělali rozhodující 
krok do semifinále výhrou nad 
Poláky, to se naopak nepovedlo 
domácím, kteří se s Olympií ro-
zešli bez branek. Moravská Sla-
via následně zpečetila svoje pod-
cenění turnaje prohrou s Legnicí, 
Zrcadlo Team naopak potvrdil 
postup. To se v dalším zápase 
povedlo i Bořitovu. Blansko pak 
podtrhlo svůj nevýrazný výkon 
neúspěchem s Rájcem. V dalších 
dvou utkáních se potvrdila role 
favoritů, ve třetím Olympia ne-
uspěla s dobře hrajícími Poláky. 
Zrcadlo bez problémů přejelo 
unavenou Morendu. V zápase 
o první místo ve skupině potře-
bovali Ráječtí vyhrát, Bořitov 
však potřebnou remízu vybojo-
val. O postup hráli i Rakušané 
s Poláky, druzí jmenovaní uspěli. 
Zápas Moravské Slavie s Černou 
Horu byl již jen do počtu.

Semifinálové duely. Zrcadlo 
Team s Rájcem vedl již 2:0, 
snaha soupeře o zvrat vyšla na-
prázdno. Bořitov do finále po-
stoupil jakoby symbolicky gó-
lem Libora Němce, bratra před 
šestnácti lety zemřelého Dana. 
O páté místo Blansko partnerský 
Mürzzuschlag přehrálo, úspšnej-

ší byl i tým Rájce-Jestřebí pro-
ti vodařům z Legnice. Zrcadlo 
Team ve finále vedl již 3:0 a zdá-
lo se být rozhodnuto. Bořitovští 
se však zvedli a dostali se až na 
kontakt. David Bednář se poté 
dvakrát prosadil brankově a bylo 
rozhodnuto.

Výsledky
Blansko – Bořitov 0:2, Fojt, 

Bezděk. Ráječko – Rájec-Jes-
třebí 1:1, Sehnal V. – Málek. Zr-
cadlo Team – Černá Hora 6:1, 
Pernica, Bárta 2, Kleveta, Vor-
lický – Koupý. Mürzzuschlag 
– MS Brno 3:2, vlastní 2, Kliče-
vič – Macík, Vejmělek. Konfeks 
Legnica – Blansko 2:3, Halocha 
2 – Pokorný 2, Hanzl. Bořitov 
– Ráječko 2:1, Doležel, vlast-
ní – Žurek. Wodociagi Legnica 
– Zrcadlo Team 1:5, Dominiak 
– Pernica, Bárta 2, vlastní. Čer-
ná Hora – Mürzzuschlag 1:1, 
Mazal – Hausch. Rájec-Jestřebí 
– Konfeks Legnica 2:0, Málek, 
Štrof. Ráječko – Blansko 0:0. 
MS Brno – Wodociagi Legnica 

0:1, Dutkousic. Mürzzuschlag 
– Zrcadlo Team 1:3, Krizma-
nic – Šplíchal, Pernica, Španěl. 
Konfeks Legnica – Bořitov 0:1, 
Němec. Blansko – Rájec-Jes-
třebí 0:1, Málek. Wodociagi 
Legnica – Černá Hora 2:1, Ku-
sodski 2 – Honsnejman. Zrcadlo 
Team – MS Brno 6:0, Španěl 
2, Bárta, Bednář, Kleveta, Cr-
hák. Ráječko – Konfeks Leg-
nica 1:2, Žurek – Szymaniuk 
2. Rájec-Jestřebí – Bořitov 
1:1, Farník – Doležel. Mürz-
zuschlag – Wodociagi Legnica 

0:2, Kusodski 2. MS Brno – 
Černá Hora 2:1, Černý, Macík 
– Širůček. Semifinále: Zrcadlo 
Team – Rájec-Jestřebí 2:1, 
Pernica, Kleveta – Málek. Boři-
tov – Wodocniagi Legnica 1:0, 
Němec. Utkání o 5. - 6. místo: 
Blansko – Mürzzuschlag 3:0, 
Pokorný 2, Gromský. Utkání 
o 3. - 4. místo: Rájec-Jestřebí – 
Wodociagi Legnica 2:1, Málek 
2 – Kusodski. Finále: Zrcadlo 
Team – Bořitov 5:2, Bednář 2, 
Kleveta, Bárta, Španěl – Němec, 
Klimeš.

Zrcadlo Team.  Foto archivZrcadlo Team.  Foto archiv

Zrcadlo Team 2013: Aleš Slanina, David Bednář, Petr Crhák, Tomáš Kleveta, Marek Pernica, Jiří Vor-
lický, Ondřej Španěl, Vlasimil Bárta, Jakub Šplíchal.

David Bednář: Je to výborné. Neztratili jsme ani bod, dobrý. Já poprvé za Zrcadlo Team. Moc se mi 
ten turnaj líbí. Fakt mne to bavilo hrát s kluky, kteří to umí. I kdychom nevyhráli, nevadilo by mi to, ale 
takhle je to samozřejmě lepší.

Aleš Slanina: Loni jsme byli nejlepší, ale skončili třetí. Letos se to už povedlo. Takže se mi to samo-
zřejmě líbí. Bál jsem se trochu, je to problém naskočit, když jsem nechytal. Nádhera hrát s takovou 
partou kluků. 

Petr Crhák: Asi jsem za Zrcadlo Team hrál pokaždé, tedy možná pošesté? Jsem velice rád za vítězství. 
Výborný tým lidí, které fotbal baví, to nemá chybu. 

Nejlepší brankář: Aleš Slanina (Zrcadlo Team)

Nejlepší střelec: Marek Pernica (Zrcadlo Team)

Nejlepší hráč: Jaroslav Málek (Rájec-Jestřebí)

 Fotoreportáž Josef Mikulášek Fotoreportáž Josef Mikulášek
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Vladimír Kristýn je jako předseda výkonného výboru OFS Blansko s podzimem spokojen

Filosofi e blanenského klubu je správná, říká

Tipovačka je u konce. V posledním soutěžním kole se nejvíce dařilo 
Jiřímu Stehlíkovi mladšímu z Kotvrdovic, který získal 16 bodů a díky to-
muto fi niši se posunul na celkové třetí místo. Před ním je ostřílený okresní 
tipér Břetislav Strážnický a vítězem se tentokrát stal blanenský Štefan Čer-
venka. Nejlepší tři mohou kontaktovat redakci ohledně převzetí výher. 

Konečné pořadí nejlepších 40 
1. Červenka Štefan (Blansko) 153, 2. Strážnický Břetislav (Blansko) 150, 

3. Stehlík Jiří ml. (Kotvrdovice) 148, 4. Dobiašová Dana (Kotvrdovice) 147, 
5. Galuška Vladimír (Kotvrdovice)137, 6. Králíková Růžena (Blansko) 133, 7. 
Mynařík Zdeněk (Sloup) 131, 8. Šenk Antonín (Dolní Lhota) 130, 9.-10. Steh-
lík Jiří st. (Kotvrdovice), Škaroupková Lucie (Ráječko) 129, 11. Škaroupka Jiří 
(Ráječko) 128, 12. Němec František (Ráječko) 122, 13.-14. Adamcová Lucie 
(Kotvrdovice), Stehlík David (Kotvrdovice) 118, 15. Sekanina Zdeněk (Skali-
ce) 117, 16. Nečas Pavel (Holešín) 116, 17. Viška Roman (Letovice) 114, 18. 
Škaroupka Martin (Olomučany) 113, 19. Škaroupka Vít (Spešov) 112, 20.-21. 
Ševčík Josef (Ráječko), Vondra Jan (Blansko) 111, 22. Zuzák Emil (Blansko) 
108 23. Musil Miroslav st.(Křtiny) 105, 24. Horák Zdeněk ml. (Ostrov) 104, 
25.-26. Klíma Pavel (Olomučany), Ťoupek Karel (Blansko), 27. Nečas Michal 
(Lipovec) 101, 28. Pernica Miroslav (Blansko) 100, 29. Dvořák Petr (Blansko) 
98, 30. Hasoň Pavel (Sloup) 95, 31. Bradáč Václav (Újezd u B.) 93, 32. Dvo-
řáček Josef (Němčice) 91, 33. Dvořák Martin (Blansko) 85, 34. Svánovský 
Břetislav (Lipůvka) 81, 35. Nečasová Hanna (Lipovec) 79, 36. Klimeš Karel 
(Blansko) 76, 37. Hrdlička Daneš (Blansko) 74, 38. Štěpánek Josef (Blansko) 
69, 39. Štrof Miroslav (Blansko) 53, 40. Růžička Jiří (Blansko) 52. 

 Celková tabulka na www.zrcadlo.net 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Podzimní fotbalová 
sezóna je u konce. Jaká byla z hle-
diska našeho regionu? Popovídali 
jsme si o tom s předsedou OFS 
Blansko Vladimírem Kristýnem.

Byla úspěšná?
Já ji tak hodnotím. Protože se 

obešla bez incidentů, vážnějších 
zranění a tak podobně, tak je to 
třeba říct. 

Zkusme to vzít, jak se říká od-
shora, od nejvyšších soutěží…

Blansko po dobrém začátku do-
platilo na to, že spoustu utkání re-
mizovalo a to se projevilo v tabul-
ce. Tento systém je tak nastaven. 
Zisk jen jednoho bodu není výhod-
ný. Blanenští opravdu ze začátku 
překvapili příjemně i mne. Zcela 
upřímně jim přeji, aby se jim da-
řilo i nadále. Je to dobře pro celý 
okres, když jeden mančaft hraje 
vyšší soutěž. V každém případě je 
třeba hrát takto i dál. 

Co říkáš na fi losofi i vedení 
blanenského klubu? Dávat pří-
ležitost klukům ze svého dorostu 
a z regionu?

To je v každém případě správné. 
Ale myslím si, že pár talentů, kte-
rých si manažeři nevšimli, ještě po 
okresních trávnících běhá. 

Co Ráječko v krajském pře-
boru?

Je to ambiciózní klub se solidní-
mi výsledky, umístění v tabulce je 
velice dobré. Přeju jim ještě lepší 
jaro, i teď to ale není špatné.

V I.A třídě jsou dva týmy 
v její samé špičce…

Kunštát v poslední době hraje 
stabilně dobře. Dobře pracuje s od-
chovanci i kluky z okolí, tak to má 

být. Škoda, že neuspěli ve fi nále 
krajského poháru, mohli mít cen-
nou trofej. Boskovice jako sestupu-
jící z vyšší soutěže hrají o návrat, 
myslím, že by bylo logické a správ-
né, aby se jim to povedlo. Patří do 
krajského přeboru. Bořitov trochu 
doplácí na užší kádr a ne zrovna in-
tenzivní práci s vlastní mládeží. 

O další soutěž níž máme čtyři 
zástupce. Ti lemují tabulku zvr-
chu i odspoda…

To je pravda. V Rájci je situa-
ce taková, že by se asi měl vrátit 
minimálně o soutěž výš. Mají to 
dobře rozehrané. Tam se s mláde-
ží teď dělá dobře, i to by mělo být 
motivací. A navíc by měli tamní 
těžit ze zkušeností z vyšších sou-
těží z minulých let. Lipovec je pro 
mne velice příjemným překvape-
ním. I oni pracují dobře, jsou v I.B 
třídě stálicí. 

Na opačném pólu tabulky jsou 
také týmy z okresu…

Doubravice jako nováček trpí 
trochu podle očekávání na ne-
zkušenost z krajské soutěže. A co 
se týká Blanska B? Velmi špatný 
začátek, teď se to lepší. Ale do-
mnívám se, že práce trenéra Ivana 
Študenta, kterého si velmi vážím, 
se zúročí ve prospěch týmu. Podle 
mne se to určitě zlepší.

A jsme u okresního přeboru. 
Třeba Lipůvka, které šéfuješ, je 
jeho štikou…

Dali jsme si výkonnostní cíl být 
do pátého místa, to se nám daří. 
Držíme kontakt s vedoucí Čer-
nou Horou. Ta má velmi dobrou 
obranu, dostala nejméně gólů. My 
jsme naopak ofenzivní tým, jenž 
hodně branek dává, ale i dostává. 
Měli jsme špatný začátek, prohráli 
s týmy ze dna tabulky a na to teď 
trpíme. To je daň z prvních kol. 

V okresním přeboru je ně-
kolik dalších dobrých mužstev, 
potýkají se ale s nevyrovnanými 
výkony…

Třeba Vilémovice. Mají ale 
hru postavenou na dvou osobnos-
tech. Honzovi Marošimu a Jirkovi 
Vorlickém. Dokáží na sebe vzít 
zodpovědnost a je to odvislé na 
jejich zdraví či momentální formě. 
U Jirky Vorlického bych se rád 
pozastavil ve vztahu k jeho práci 
s mládeží. To je zvláštní kapitola. 
On je pořád vynikající fotbalista, 
ale čím dál větší odborník ve vzta-
hu k tomu koučování dětí. 

Velmi dobrý tým mají podle 
mne Jedovnice. Šošůvka je pro 
mne také příjemným překvape-
ním. 

Ale co třeba v přechozích le-
tech výborný Sloup?

Tam hrálo a hraje několik vý-
razných osobností z let minulých. 
Teď to nějak neklape. Dá se říct, 
že už je to v přeboru průměrné 
mužstvo.

Kdo si to na jaře rozdá o se-
stup?

Nečekal jsem v tomto pásmu 

Rudici. Měla určitě vyšší ambice. 
Je to pro mne sympatické mužstvo, 
nějak mu ale podzim nevyšel. Do-
rostli tam šikovní kluci, překvapu-
je mne, že jim to nejde tak, jak by 
si představovali. Kotvrdovice hrají 
silový fotbal, který je neefektivní, 
Drnovice by také určitě mohly mít 
víc bodů.

Co III. třída?
Ta je velmi vyrovnaná a mys-

lím, že má zlepšující se úroveň. 
Není tam jasný favorit, i když to 
vypadá na Svitávku. Tam se pro-
jevuje nástup kluků, se kterými se 

Petr Čech a Vladimír Kristýn.  Foto archiv VKPetr Čech a Vladimír Kristýn.  Foto archiv VK

v mládí dobře pracovalo. O soutěž 
níž hrají většinou béčka.

Mládežnické kategorie jsou 
na tom jak?

Pokud bych měl začít doros-
tenci, zde velmi dobře hrají kluci 
z Rájce nebo třeba z Cetkovic. 
Lipůvka bude mít, myslím solid-
ní tým do dvou let. Začal jsem 
u okresní úrovně, ja třeba ale sa-
mozřejmě pochválit práci funkci-
onářů a trenérů z Boskovic a Blan-
ska. Je to dobře vedeno. 

A komise mládeže OFS Blan-
sko?

Podařilo se ji nastartovat podle 
mých představ, aby to bylo jiné 
než předtím. Funguje již výborně, 
rách zejména vyzvedl práci Jiří-
ho Vorlického a Vladana Horáka 
s okresními výběry. 

Jak jsi spokojen s rozhodčí-
mi?

Komise funguje solidně. Máme 
svoje stálice, někteří mladí začína-
jí pískat výš a jsme na jejich práci 
pyšní. Nejezchleb, Strya mladší, 
Hlubinka třeba. Nábor mladých 
se stále nedaří tak, jak bychom si 
představovali. Na okrese výborně 
pískají například Barák, Jalový, 
Hřebíček, opravdu velmi dobře 
zvládají zápasy. I když je mi jasné, 
že tato moje slova vzbudí emoce. 
Ale to je fotbal. 

Ty působíš i ve vyšších repub-
likových úrovních …

Já jako právník působím v od-
volací komisi FAČR. Jsem její 
místopředseda. Je to zajímavá prá-
ce. V rámci mého funkcionářského 
působení jsem se zúčastnil kvalifi -
kačních zápasů v Itálii a Bulhar-
sku. Poznal jsem něco jiného, jak 
se kopaná dělá. Mám i zajímavé 
fotografi e s reprezentanty.

Brno, Blansko - Současní i bývalí plavci oddílu ASK Blansko se o minu-
lém víkendu představili na nejprestižnějších závodech českého plavání 45. 
ročníku Velké ceny města Brna, která byla zároveň osmým kolem Českého 
poháru v plavání. Tradiční brněnský mítink byl jednou z posledních mož-
ností českých reprezentantů splnit limity na mistrovství Evropy v krátkém 
bazénu, které se uskuteční v polovině prosince v dánském Herningu. Letos 
byla v Brně k vidění téměř kompletní česká i zahraniční plavecká špička ze 
dvaasedmdesáti českých, slovenských, polských a rakouských klubů. 

Pro blanenské plavce znamenal start v brněnské pětadvacítce na Lesné 
poslední možnost zaplavat kvalitní časy pro zimní mistrovství ČR dorostu 
a dospělých, které se bude konat za týden v Plzni. To se podařilo, neboť 
padlo celkem deset osobních rekordů, takže plavci Petra Pokorná, Veroni-
ka Zamazalová, Hana Kopřivová, Michal Vencel a Jan Vencel mají start na 
MČR téměř jistý. Jedinou medaili pro Blansko získala česká reprezentantka 
v dálkovém plavání Silvie Rybářová z Komety Brno, která na dvoustovce 
motýlek doplavala na třetím místě. Nejlepší výsledky zástupců blanenského 
oddílu co se týká pořadí ve výsledkové listině byly dvanácté místo Jana Ven-
cela na dvoustovce prsa, třinácté místo Petry Pokorné ve stejné disciplíně 
a čtrnácté místo Veroniky Zamazalové na stovce prsa. Zdá se tedy, že po 
velmi nadějném prsaři Dominiku Špačkovi, který v současnosti plave jako 
juniorský reprezentant za Kometu Brno a na víkendovém mítinku obsadil 
jedenáctou příčku na trati dvě stě prsa, má blanenské plavání v prsových 
disciplínách další výrazné osobnosti. O víkendu nezahálel ani zbytek bla-
nenského oddílu. Na Svatomartinských sprintech v Hodoníně, kterých se 
zúčastnili plavci z deseti oddílů Jihomoravského kraje, posbírali blanenští 
dvaatřicet medailí, z toho deset zlatých. Všechny tři starty proměnili na zlato 
Milan Kučera a Adam Přikryl. Další medaile s nejvyšší hodnotou vybojovali 
Viktorie Grmelová, Tomáš Chemčuk, Daniel Šenk a Jakub Bartošík. (vv)

Plavci měli náročný víkend

Blansko - Přituhuje a na běž-
cích přibývají vrstvy oblečení. 
Okresní běžecká liga má před 
sebou poslední dva zimní závo-
dy. Nejde o nějaký slabý dozvuk 
sezony, v těchto závodech se roz-
hodne o konečném pořadí v mno-
ha kategoriích, dají se čekat nelí-
tostné souboje na ostří běžeckých 
bot. „Na podzim se mi daří víc než 
na jaře a doufám, že ještě malinko 
zrychlím,“ varoval soupeře vedou-
cí muž průběžného pořadí Tomáš 
Večeřa po vítězství v Hraběnka 
Cupu. A opravdu zrychlil, posled-
ní závody mu vycházejí skvěle 
a stále drží těsný náskok před svý-
mi pronásledovateli. Běžce čeká 
i valná hromada a pozměněné za-
končení sezony v Petrovicích.

Podzimní uragán
Podobně jako Večeřa chytila 

pravý podzimní vítr Zdeňka Ko-
márková, oproti jaru zrychlila 
a kam přijede, tam většinou bere 
nejvíc bodů do průběžné bodova-
cí soutěže. Nutno dodat, že v po-
sledních podnicích chyběla Mila-
da Barešová. Letos nedosáhne na 
čtrnáct závodů, které se počítají 
do konečného hodnocení. Stejně 
tak je už teď jasné, že nevyhraje 
aktuálně nejlepší běžec z Bla-
nenska, Jan Kohut. V posledním 
běhu v Jedovnicích ukázal, že 
umí vyhrát i dva závody v jednom 
dni. Dopoledne zvítězil v Mizuno 
sedmičce v Brně, odpoledne pak 
u Olšovce v Běhu za jedovnickým 
kaprem. „Bohužel termíny často 
kolidovaly s dalšími republikový-
mi závody. Ale ty poslední závody 
OBL chci běžet,“ slibuje Kohut. 

Do rukavic
Řeč je o Mikulášském běhu 

v Okrouhlé a tradiční běžecké 
rozlučce se sezonou v Petrovicích. 
V Okrouhlé už jde většinou běž-
cům pára od úst a nasazují ruka-
vice. Závod startuje v sobotu 30. 
listopadu. Je to zároveň druhý běh 
Brněnského běžeckého poháru, 
absolvují ho stovky lidí.

O něco menší účast, ale zato 

Běžecká liga vrcholí, adrenalin stoupá

sváteční atmosféra provází každý 
rok Hraběnčino běhání. V pen-
zionu U Hraběnky v Petrovicích 
běžci končí sezonu a OBL vyhla-
šuje celkové vítěze. To většinou 
mrzne, až praští a na kratší trati 
hrozí hlavně náledí. Letos se běží 
v pátek 27. prosince. Start a cíl 
bude jako každý rok u penzionu, 
registrace, šatny, výdej tradiční 
polévky i vyhlášení výsledků pak 
nově v kulturním domě v Petro-
vicích. „K Hraběnce už jsme se 
poslední ročníky nemohli všichni 
vejít, obec Petrovice nám vyšla 
vstříc a nabídla nám kulturní dům. 
Také se podílí na doprovodném 
programu,“ popsal změny ředitel 
Okresní běžecké ligy Jiří Vrtílka.

Pak už čeká běžce na rozdíl 
od medvědů jen krátký zimní 
spánek.

Blanenskem se už letos pro-
hnalo sedmadvacet závodů zapo-
čítávaných do Okresní běžecké 
ligy. Plus další sympatické podni-
ky pořádané nadšenci na různých 
místech. O drtivé většině z nich 

se psalo na stránkách www.ob-
lblansko.cz. Běžci tam našli roz-
hovory s pořadateli, propozice, 
profi ly i reporty ze závodů. A sa-
mozřejmě aktuální výsledkový 
servis. Novinkou je tuto sezonu 
on-line registrace, kterou využi-
lo osm závodů. Usnadnila práci 
pořadatelům a zkrátila fronty při 
prezentaci.

Příště jinak
I letos stoupá zájem mezi bě-

žeckou veřejností, většina běhů 
překonala svoje účastnické re-
kordy, u některých komornějších 
závodů je dokonce na zváženou, 
jestli ještě zvyšovat jejich kapaci-
tu. „Jsme rádi, že jsou v termínov-
ce masové běhy i ty malé, které 
mají svou specifi ckou atmosféru, 
zaručuje to větší pestrost,“ myslí 
si Tomáš Mokrý z výboru OBL. 
Dojmy běžců spolu s ostatními 
členy sdružení celý rok trpělivě 
sbírá. V anketách i při setkáních 
na závodech, „funkcionáři“ jsou 
totiž zároveň aktivní běžci. 

Už teď je jasné, že příští ročník 

Okresní běžecké ligy bude jiný než 
letos. O tom, jak rozsáhlé změny 
to budou a jestli se povede zacho-
vat soutěž i dál, se bude mluvit i na 
valné hromadě v úterý 10. prosin-
ce. Začíná v šest hodin večer v sa-
lonku hotelu Skalní mlýn. „Zveme 
na ni všechny ředitele závodů, kte-
ré tento rok patřily do OBL nebo 
by mohly přibýt do termínovky 
příští rok, a taky všechny, kdo 
mají zájem se aktivně zapojit do 
dění v běžecké komunitě na Bla-
nensku,“ láká na pracovní setkání 
ředitel OBL Vrtílka.

Veškeré info ohledně závodů, 
propozic, výsledků, kontaktů, 
atd… na www.oblblansko.cz 

Co čeká běžce do konce 
roku?

30. 11. – Mikulášský běh 
Okrouhlá – 28. závod OBL, 2. zá-
vod BBP

10. 12. – valná hromada, Hotel 
Skalní mlýn

27. 12. – Hraběnčino běhání, 
Petrovice – 29. závod OBL, za-
končení sezony (obl)

 Foto archiv Foto archiv
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Práce z domova, informace na 
tel.: 731 938 959.
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679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

V¯ROBA A PRODEJ ¤EZIVA
HRANOLY, LATù. PRKNA, VAZBY,

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB

Prodejní doba:
Po - Ne  8 - 18 hod.

kapr

prodej od 11. 12. 2013

od 19. 12. 2013

amur
štika, pstruh
sumec
tolstolobik
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VELKÝ VÝBĚR SECOND HAND TEXTILU PRO 

CELOU RODINU ZA NÍZKÉ CENY 
 
  
 
 
 
 
 
 

CENY OD 30 Kč/ks 
 

Středa 27.11. BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 
Další akce středa 11.12. BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŠIROKOU NABÍDKU 
SORTIMETU, URČITĚ SI VYBERETE.  
 
WEAR KATTY s.r.o.  
www.wear-katty.cz, telefon: 602 608 709  

 

bundy
mikiny
svetry
rifle
kalhoty

VELKÝ VÝBĚR SECOND HAND TEXTILU PRO 
CELOU RODINU ZA NÍZKÉ CENY

CENY OD 30 Kč/ks

Středa 27.11. BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

Další akce středa 11.12. BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŠIROKOU NABÍDKU
SORTIMETU, URČITĚ SI VYBERETE.

WEAR KATTY s.r.o.
www.wear-katty.cz, telefon: 602 608 709

 halenky 
 trička 
 boty 
 bytový textil 
 a jiné 

OSKOVVVICCCE

ý

PŮJČKY

739 443 544

PRODEJ
Prodám starší obývací stě-

nu barva mahagon (lze různě 
sestavit) 4 m délka, výška 2,55 

m. Cena 3 000 Kč. Kunštát, tel. 
606 920 940.

Prodám rohovou sedací sou-
pravu, rozměr levá strana 170 
x 235 cm, součástí taburet 60 x 
45 cm, konstrukce masivní dře-
vo-dub, barva lahvově zelená. 
Velice pěkná, málo používaná, 
neprosezená. Cena 5 900 Kč. Tel.: 
725 719 917.

Prodám jablka podzimní, zim-
ní odrůdy výborné kvality z domá-
cí zahrady. Cena 5-6 Kč/kg, odběr 
od 10 kg. Tel.: 775 190 242.

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook 
zn. Dell, úhl. 36 
cm, DVD, WiFi, 
Windows XP Pro-
fessional, výborný 
stav, jen 3 900 Kč. 
I na dobírku. Tel.: 
604 961 249. 

Prodám asi 200 
různých mincí, 
Evropa a svět 20. 
stol., pouze dohro-
mady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 
723 509 549.

Prodám kla-
sický silný da-
lekohled 16x50 
za výhodnou 
cenu! Prodám 
zcela nový kva-
litní německý da-

lekohled, je určen zejména pro 
myslivce a k pozorování přírody. 
Cena jen 1 900 Kč. Na dobírku. 
Vhodné i jako pěkný dárek. Tel.: 
723 509 549.

Prodám elektrický paraly-
zér - vzhled mobilu - - výkon 
1 200 000 V - nepostradatelný 
ochránce na večerních procház-
kách, na cestě z práce apod. Nový, 
nepoužitý, s vestavěnou svítilnou. 
Orig. balení, cena 390 Kč. Zašlu i 
na dobírku. Tel.: 723 509 549.

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínající 
astronomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, stati-
vu, nový v orig. balení, cena pouze 
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

Prodám mobil NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, fotoapa-
rát/kamera, FM rádio, infraport, 

organizér, java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 100 % sta-
vu, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám pračku Zanussi, led-
ničku Ardo. Obě 100% funkč-
ní, cena 1 000 Kč pračka, 2 000 
Kč lednička. Boskovice, tel. 
608 078 613.

KOUPĚ
POTŘEBUJI rychle koupit 

menší domek v okrese Blansko, 
klidně i k rekonstrukci, ale s men-
ší zahrádkou a parkováním. Za-
stávka IDS nutností. Platím ihned. 
Hlavně rychle. Tel.: 722 344 828.

Hledám ke koupi dům se za-
hradou v Letovicích nebo okolí. 
Tel.: 728 889 952.

Koupím rodinný dům v Ráci 
nebo v Doubravici. Tel.: 722 
624 829.

Koupím RD v Černé Hoře, Bo-
řitově, Lipůvce, Lažanech nebo 
okolí. Dům může být i k opra-
vám, nabídněte prosím. Tel.: 722 
624 829.

Koupím dům na Blanen-
sku z důvodu stěhování, cena do 
2 500 000 Kč. Tel.: 739 967 377.

Hledám ke koupi byt 2+1 
(3+1) nejlépe v okolí Kotvrdovic 
okr. Blansko (Jedovnice, Sloup, 
Rájec-Jestřebí apod.). Tel.: 739 
940 808.

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v Blan-

sku. Tel.: 773 453 628.
Hledám garáž k proná-

jmu, pouze Letovice. Tel.: 774 
751 619.

Pronajmu garáž v ulici Ludví-
ka Vojtěcha v Boskovicích. Tel.: 
774 408 399.

RŮZNÉ
Potřebujete pohlídat děti nebo 

je zavést do školy a kroužků? Ozvě-
te se důchodkyni s dlouholetou pra-
xí v mateřské škole, která ráda vy-
pomůže s hlídáním. Podrobnosti na 
tel. 774 552 464, pouze Boskovice.

Prosím, hledám naléhavě do-
mov pro čtyřletou kočičku. Je 
kastrovaná, očkovaná, přítulná a 
chodí na kočičí záchod. Přišla náhle 
o svoji paní a není nikdo kdo se o ni 
postará. Mobil: 737 452 965.

Nabízím služby v domácnosti, 
úklid, nákupy, vyvenčení pejska atd. 
/pracovně vytíženým, seniorům.../ 
Jsem rodilá blanenšťačka, 44 let, 
seriózní jednání, spolehlivost, bez-
úhonnost. Blansko a okolí dostupné 
MHD. V týdnu v odpoledních ho-
dinách ,možno i víkendy. Více info 
a podrobnosti při osobním setkání. 
Tel. 725 401 291.



10 úterý 26. listopadu 2013 SPORT

Bohumil Hlaváček

Blansko - Odveta za porážku 
v prvním podzimním zápase se 
favorizovaným Rosicím povedla. 
Blansko na jejich půdě sice vedlo, 
domácí ale zápas otočili ve svůj 
prospěch.

FC Slovan Rosice – FK Blan-
sko 3:1 (1:1). Branky: 38. Živný, 
52. Malata, 54. Pšikal - 25. Trtí-
lek. Blansko: Juran - Gromský, 
Maška (C), Müller, Vágner - Da-

něk - Horáček, Presl (46. Nečas), 
Pokorný (84. Michálek), Buchta 
(57. Hepp) - Trtílek (72. Hansl). 
Trenér: Jiří Hajský. 

Zápas začal vcelku očekáva-
ným tlakem Rosických. Nicméně 
se z gólu radovali první hosté. 
Pokorný vybídl do brejku Trtílka 
a ten překonal Lengála – 0:1. Do-
mácí se snažili vyrovnat, poved-
lo se jim to ale až v 38. minutě, 
když se po Malatově přihrávce 
trefi l Živný – 1:1. Po změně stran 

bylo pro Blansko ještě hůř. Kano-
nýr Malata to vzal na sebe a v 52. 
minutě vymetl Juranovu šibenici 
– 2:1. Po chvíli bylo rozhodnuto, 
tentokrát se do listiny střelců za-
psal Pšikal – 3:1. 

Další výsledky: Líšeň – Uher-
ský Brod 1:2 (1:1). Velké Mezi-
říčí – Napajedla 1:0 (1:0). Stará 
Říše – Hodonín 2:1 (1:0). Vyškov 
– Polná 2:0 (1:0). Tasovice – Bys-
třice 2:2 (2:0). Bystrc – Bohunice 
3:0 (1:0). 

  1.  Vyškov  16  10  5  1  32:12  35
  2.  Rosice  16  10  2  4  32:19  32 
  3.  V. Meziříčí  16  9  3  4  25:16  30
  4.  Líšeň  16  8  4  4  28:15  28
  5.  Polná  16  8  4  4  30:25  28
  6.  Vrchovina  16  7  4  5  17:14  25
  7.  Bystrc  16  6  5  5  28:24  23
  8.  Pelhřimov  16  6  3  7  27:29  21
  9.  Stará Říše  16  5  6  5  19:21  21
  10.  Hodonín  16  4  8  4  16:19  20
  11.  Uh. Brod  16  5  5  6  17:24  20
  12.  Blansko  16  4  6  6  24:25  18
  13.  Tasovice  16  3  4  9  18:26  13
  14.  Napajedla  16  3  3  10  15:27  12
  15.  Bohunice  16  3  3  10  18:35  12
  16.  Bystřice  16  2  5  9  13:28  11

Předehrávkou prvního jarního kola skončila také fotbalová divize

Blansko prohrálo v Rosicích
Boskovičtí budou hrát o titul
Boskovice - Po říjnové kvalifi kaci se mistr blanenské ligy v malé 

kopané Sokol BK Sadros Boskovice účastnil v sobotu bojů o postup 
do Final Four. Nejdříve prohrál s úřadujícím mistrem RKM Brno 2:3, 
aby pak všechny následující zápasy vyhrál - s Prachárnou Jihlava 12:1, 
Kopřivnici o přímý postup porazil 3:1 a v závěrečném zápase přehrál 
celek Šenk Brno 6:1. Finále o mistra republiky se uskuteční 18. led-
na 2014 v Milovicích před televizními kamerami za účasti dvou týmů 
z Moravy a dvou z Čech.  (jo)

 Foto archiv Foto archiv

Kateřina Neumannová 
dekorovala vítěze

Sloup - V sobotu proběhl ve Sloupě sportovní galavečer s hostem 
Kateřinou Neumannovou. V rámci slavnostního večera byla vyhláše-
na anketa Sportovec Sloupu roku 2013. Široká veřejnost svými hlasy 
zvolila sportovcem Sloupu roku 2013 Vladimíra Čípka před Anto-
nínem Hebronem a Zdeňkem Vymazalem. V juniorech zvítězil Jiří 
Štěpaník před Filipem Furchem a Radkem Andrlíkem. Oceněni byli 
i zasloužilí sportovci a funkcionáři Lenka Hošková, Karel Mikulášek, 
Karel Němec a Pavel Svoboda. Největšího aplausu se dočkal Zdeněk 
Kučera, který byl uveden do Dvorany slávy. (pan)  Foto Pavel Novák Foto Pavel Novák

Úspěch. Šachisté Lipovce porazili v zápase druhé ligy Prostějov 4,5:3,5 
a jsou v tabulce tře  .  Foto Bohumil Hlaváček

Prohra. Blanenským hokejistům se za  m v krajské lize nedaří. V sobotu 
podlehli Velkému Meziříčí 2:5 a jsou předposlední. Boskovice vyhrály stej-
ným poměrem doma s Uherským Ostrohem.  Foto Bohumil Hlaváček

Velmi úspěšný víkend mají za 
sebou stolní tenisté KST Blan-
sko. 

1. liga ženy: KST GMC Blan-
sko – SKST Vlašim B 5:5, Ševčí-
ková Veronika, Jirůšková 2,5. 

KST GMC Blansko – SK JIh-
lava 10:0, Ševčíková Veronika, 
Jirůšková 3,5 Ševčíková Marké-
ta 3. 

Ženy v 1.lize sice smolně re-
mizovali s Vlašimí B, když tři 
zápasy prohrály až v koncov-
kách pátých setů, proti poslední 
Jihlavě ale potvrdily roli favorita 
a připsaly si hladké vítězství.
  1.  Bohnice  9  8  0  1  0  66:24  25
  2.  Havířov  9  7  1  1  0  62:28  24
  3.  MS Brno  9  7  0  2  0  59:31  23
  4.  Hodonín B  9  7  0  2  0  61:29  23
  5.  Hradec B  9  5  2  2  0  53:37  21
  6.  Vlašim B  9  5  1  3  0  49:41  20
  7.  Blansko  9  3  2  4  0  50:40  17
  8.  Děčín  9  4  0  5  0  40:50  17
  9.  El Nino  9  3  0  6  0  41:49  15
  10.  Slavoj B  9  1  1  7  0  25:65  12
  11.  Ústí n. O.  9  0  1  8  0  15:75  10
  12.  Jihlava  9  0  0  9  0  19:71  9

2. liga muži: Moravská Sla-
via Brno B – KST Blansko 7:10, 
Dudík 4,5, Svoboda, Veselý 2, 
Přikryl Aleš 1,5. Moravská Sla-
via Brno C – KST Blansko 2:10, 
Dudík 3,5, Přikryl 2,5, Veselý, 
Svoboda 2. 

Muži A vezou dvě velmi důle-
žitá vítězství z Moravské Slavie 
Brno, díky kterým se dostali do 
čela druholigové tabulky. Pod 
oběma výhrami je největší mě-
rou opět podepsán Luboš Dudík, 
který ani jednou nezaváhal.
  1.  Blansko  8  7  0  1  0  78:37  22
  2.  Zlín  8  6  1  1  0  74:48  21
  3.  Havířov C  8  4  2  2  0  67:59  18
  4.  Ostrava C  6  5  0  1  0  57:29  16
  5.  Hostinné  6  5  0  1  0  55:32  16
  6.  MS Brno C  8  4  0  4  0  49:66  16
  7.  MS Brno B  8  3  1  4  0  66:57  15
  8.  Jeseník  8  3  1  4  0  55:59  15
  9.  Čechovice  8  2  0  6  0  51:70  12
  10.  Orlová B  6  2  1  2  1  40:49  10
  11.  Vsetín  8  0  0  8  0  28:80  8
  12.  Pardubice  6  0  0  6  0  26:60  6

3. liga muži: KST Blansko B 
- Moravská Slavia Brno D 10:7, 
Mikula, Kvíčala Josef 3, Kutil Li-
bor, Kvíčala David 2. KST Blan-
sko B - Sokol Brno 5:10, Mikula, 
Kvíčala David 2,5. 

Muži B dokázali doma v sobotu 
přehrát poslední Moravskou Sla-
vii D, v neděli bohužel nestačili na 
druhý Sokol Brno.
  1.  Znojmo  8  7  1  0  0  79:59  23
  2.  Sokol I  8  7  0  1  0  77:47  22
  3.  Borová  8  6  0  2  0  76:45  20
  4.  Lanžhot  8  5  0  3  0  63:55  18
  5.  Tišnov  8  3  2  3  0  68:64  16
  6.  Hodonín B  8  3  1  4  0  63:68  15
  7.  Žďár  8  2  3  3  0  66:66  15
  8.  Slatina  8  3  0  5  0  51:71  14
  9.  Blansko B  8  2  1  5  0  58:72  13
  10.  Mikulčice  8  0  5  3  0  63:75  13
  11.  Studená  8  2  1  5  0  65:74  13
  12.  MS Brno D  8  0  2  6  0  45:78  10

KS I: Únanov – Zbraslavec 9:9, 
Křepela R. 3, Bezděk, Těžký 2,5, 
Křepela L. 1. Řeznovice B – Zbra-
slavec 9:9, Křepela R. 3,5, Těžký 
2,5, Bezděk, Křepela L. 1,5.

Proti favorizovanému Únanovu, 
který byl druhý v tabulce, začali 
hosté dobře. Po první sérii dvou-
her vedli 4:2. Domácí však třemi 
výhrami stav rychle srovnali. Třetí 
série opět vyšla Zbraslaveckým 
a před tou poslední to byli opět 
oni, kdo vedl o dva body. Ve zbý-
vajících čtyřech dvouhrách vyhrál 
pouze Luboš Bezděk. Na vítězný 

bod nedosáhl jak Radim Křepe-
la, který si připsal první porážku 
v tomto utkání, tak ani Pavel Těž-
ký, přestože vedl 2:0 na sety.

V nedělním utkání nastoupili 
domácí Řeznovice v nejsilnější 
možné sestavě a na jejich hře vů-
bec nebylo znát, že jsou v tabul-
ce až předposlední. Zbraslavec 
přesto začal opět lépe, tentokrát 
díky oběma vyhraným čtyřhrám. 
V první dvouhře si však Bezděk 
obnovil zranění ještě nedoléčené-
ho kolena a navíc zápas prohrál 
v pěti setech. Další dva zápasy pak 
radši vynechal, aby si odpočinul 
na svůj případný poslední zápas. 
Domácí stav v polovině dvouher, 
stejně jako o den dříve, vyrovnali. 
Pak sice hostům opět vyšla třetí 
série, v níž za stoly neprohráli, ale 
rozhodnuto ještě nebylo. Na straně 
domácích v poslední sérii dvouher 
završil plný bodový zisk. Nastou-
pil, když porazil i Radima Křepe-
lu. Bezděk musel do boje a silou 
vůle urval v pěti setech důležitou 
výhru. K desátému bodu stačilo 
opět vyhrát jednu ze dvou zbýva-
jících dvouher. Tentokrát k ní měl 
blíže Luboš Křepela. Vedl také 2:0 
na sety, navíc v tom pátém měl 
tři mečboly. Bohužel je nevyužil 
a domácí utkání vyrovnali. 
  1.  Ivančice  9  7  2  0  0  88:49  32
  2.  MS Brno E  9  7  0  2  0  85:53  30
  3.  Únanov  9  6  1  2  0  85:60  28
  4.  Vracov B  9  6  1  2  0  85:60  28
  5.  Lanžhot B  9  4  2  3  0  78:70  23
  6.  Hodonín B  9  3  2  4  0  71:68  20
  7.  Zbraslavec  9  2  5  2  0  75:73  20
  8.  Dubňany  9  3  2  4  0  65:74  20
  9.  Sokol I C  9  2  4  3  0  70:77  19
  10.  M. Prusy  9  2  2  5  0  57:72  17
  11.  Řeznovice B  9  0  2  7  0  46:88  11
  12.  Hlubočany  9  0  1  8  0  28:89  10

KS-2B: Mokrá – Zbraslavec 
B10:1, Krása ml. 1. Komořany – 
Zbraslavec B 10:0, sestava: Krása 
ml., Křepela Z., Krása st., Odehnal. 
Béčko Zbraslavce hrálo v krajské 
soutěži II. třídy také venku. Nej-
prve o týden dříve předehrávalo 
utkání v Komořanech a o posled-
ním víkendu hrálo v Mokré. Oba 
soupeři jsou v horních patrech 
tabulky, takže se k nim pro body 
nejelo. V tabulce je Zbraslavec B 
i nadále desátý.

Otnice B – KST Blansko C 
5:10, Přikryl Jiří, Procházka 3,5, 
Voráč, Polívka 2. Hlubočany B - 
KST Blansko C 0:10, Přikryl Jiří, 
Voráč, Polívka, Kutil Š. 2,5.

Po drtivé porážce od Slatiny 
z minulého kola se dokázalo otře-
pat blanenské céčko a veze dvě 
výhry ze stolů soupeřů, díky kte-
rým stále udržuje kontakt s čelem 
tabulky.

Další výsledky: Komořany – 
Boskovice 10:0. Moravské Kní-
nice – Vysočany 10:4. Slatina D – 
Šošůvka 10:1. Mokrá – Boskovice 
10:2. M. Knínice – Šošůvka 10:4. 
Slatina D – Vysočany 10:1. 
  1.  Slatina D  9  9  0  0  0  90:22  36
  2.  Mokrá  9  8  0  1  0  83:38  33
  3.  Komořany  9  8  0  1  0  87:32  33
  4.  Blansko C  9  7  0  2  0  77:36  30
  5.  M. Knínice  9  5  1  3  0  74:63  25
  6.  Kuřim  9  4  0  5  0  59:68  21
  7.  Boskovice  9  4  0  5  0  56:68  21
  8.  Otnice B  9  3  1  5  0  62:75  19
  9.  Šošůvka  9  3  0  6  0  46:79  18
  10.  Zbraslavec B  9  2  0  7  0  48:85  15
  11.  Hlubočany B  9  0  0  9  0  33:90  9
  12.  Vysočany  9  0  0  9  0  31:90  9

 (vor, jkr, bh)

S  

hokej
Krajská liga: Blansko – Velké Meziříčí 

2:5. Boskovice – Uherský Ostroh 5:2.
  1.  V. Bíteš  11  8  0  1  2  55:30  25 
  2.  V. Meziříčí  10  8  0  0  2  46:24  24 
  3.  Šternberk  10  7  0  0  3  48:30  21 
  4.  Uničov  10  6  0  2  2  45:40  20 
  5.  Kroměříž  10  6  1  0  3  48:45  20 
  6.  Brumov  10  5  1  0  4  40:33  17 
  7.  Uh. Brod  10  5  1  0  4  35:34  17 
  8.  Warrior  10  4  1  1  4  36:26  15 
  9.  Boskovice  10  3  0  1  6  30:49  10 
  10.  Uh. Hradiště  10  2  1  1  6  40:57  9 
  11.  Uh. Ostroh  11  2  0  2  7  36:52  8 
  12.  Blansko  10  1  2  0  7  33:46  7 
  13.  Rosice  10  1  1  0  8  33:59  5

Okresní přebor: Sloup – Hrušky 3:5 
(0:2, 1:1, 2:1), Sedlařík, Dobrovolný, Gre-
gor – Palát, Šmerda, Holoubek, Uher, Šte-
fan. Černá Hora – HC Blansko 6:3 (1:0, 2:3, 
3:0), Jakubec, Kobla 2, Zechmeister, Reichl 
– Hoffman, Snopek, Mikulášek.
  1.  Blansko  5  4  1  0  0  0  41:11  14
  2.  Letovice  5  3  0  0  0  2  31:25  9
  3.  Adamov  5  2  1  0  0  2  15:17  8
  4.  Rájec  4  2  0  0  1  1  19:10  7
  5.  Hrušky  5  2  0  0  1  2  15:20  7
  6.  Blansko  4  2  0  0  0  2  16:13  6
  7.  Březina  4  2  0  0  0  2  16:21  6
  8.  Černá H.  3  0  0  0  0  3  4:17  0
  9.  Sloup  3  0  0  0  0  3  5:28  0

kuželky
1. liga ženy: Blansko – Jičín 5:3 

(3481:3265), Lahodová 519, Daňková 556, 
Nevřivová 608, Ševčíková 593, Musilová 
Z. 569, Kalová 636.
  1.  Slavia  9  8  1  0  53,0:19,0  17
  2.  Val. Meziříčí  10  8  0  2  52,0:28,0  16
  3.  Zlín  9  6  0  3  42,0:30,0  12
  4.  Duchcov  9  5  1  3  37,0:35,0  11
  5.  Blansko  9  5  0  4  39,0:33,0  10
  6.  Zábřeh  10  4  1  5  34,0:46,0  9
  7.  Přerov  9  4  0  5  38,0:34,0  8
  8.  Náchod  9  3  1  5  35,0:37,0  7
  9.  Konstruktiva  9  3  1  5  30,0:42,0  7
  10.  Husovice  9  1  3  5  29,0:43,0  5
  11.  Jičín  9  2  0  7  26,0:46,0  4
  12.  Spořice  9  1  2  6  25,0:47,0  4

2. liga muži: Blansko – Olomouc 4:4 
(3408:3391), Němec 615, Porubský 588, 
Flek J. 558, Havíř 543, Procházka 538, Hr-
dlička 566.
  1.  Olomouc  9  7  1  1  51,0:21,0  15
  2.  Vyškov  9  7  1  1  50,0:22,0  15
  3.  Vracov  9  6  1  2  41,0:31,0  13
  4.  Hořice  9  5  2  2  39,0:33,0  12
  5.  Zábřeh  9  5  0  4  35,5:36,5  10
  6.  Rosice  9  4  1  4  38,0:34,0  9
  7.  Č. Kostelec  9  4  0  5  36,0:36,0  8
  8.  Opava  9  4  0  5  33,0:39,0  8
  9.  Blansko  9  3  1  5  35,5:36,5  7
  10.  Prostějov  9  3  0  6  29,5:42,5  6

  11.  H. Benešov  9  1  1  7  24,0:48,0  3
  12.  Č. Třebová  9  1  0  8  19,5:52,5  2 

3. liga muži: Blansko B – Dačice B 
1,5:6,5 (3359:3377), Kotlán 544, Kolařík 
543, Musil 550, Novotný 597, Flek R. 606, 
Pliska (Šplíchal) 519. 
  1.  Husovice B  9  8  1  0  50,5:21,5  17
  2.  Kamenice  9  7  0  2  50,0:22,0  14
  3.  Ratíškovice  9  6  0  3  45,0:27,0  12
  4.  Dačice B  9  6  0  3  40,5:31,5  12
  5.  Dubňany  9  5  1  3  40,5:31,5  11
  6.  Třebíč  9  4  0  5  37,0:35,0  8
  7.  Blansko B  9  4  0  5  31,0:41,0  8
  8.  Mistřín  9  3  1  5  28,0:44,0  7
  9.  Zlín  9  2  2  5  29,5:42,5  6
  10.  Jihlava  9  2  1  6  27,0:45,0  5
  11.  Prušánky  9  2  1  6  25,5:46,5  5
  12.  MS Brno B  9  1  1  7  27,5:44,5  3

stolní tenis
RP I: Zbraslavec C – Bořitov 8:10. 

Křetín B – Jestřebí 11:7. Blansko D – Ro-
hozec 9:9. Žďárná – Voděrady 11:7. Svi-
távka – Boskovice B 10:8. Křetín – Rájec 
10:8.
  1.  Voděrady  6  4  1  1  0  68:40  19
  2.  Jestřebí  6  3  2  1  0  58:50  17
  3.  Rájec  6  3  1  2  0  60:48  16
  4.  Zbraslavec C  6  3  1  2  0  58:50  16
  5.  Křetín  6  3  1  2  0  58:50  16
  6.  Svitávka  6  3  1  2  0  57:51  16
  7.  Ždárná  6  3  1  2  0  56:52  16
  8.  Křetín B  6  3  0  3  0  51:57  15
  9.  Boskovice B  6  1  2  3  0  53:55  11
  10.  Rohozec  6  1  2  3  0  47:61  11
  11.  Blansko D  6  1  2  3  0  47:61  11
  12.  Bořitov  6  0  2  4  0  35:73  8

RP II: Voděrady B – Letovice 6:12. Rá-
jec B – Rudice 6:12. Němčice – Brumov 
15:3. Kunštát – Olešnice 8:10. Boskovice 
C – Šošůvka B 6:12. Adamov – Veselice 
7:11.
  1.  Němčice  6  5  1  0  0  76:32  22
  2.  Šošůvka B  6  5  0  1  0  64:44  21
  3.  Olešnice  6  5  0  1  0  64:44  21
  4.  Veselice  6  4  2  0  0  67:41  20
  5.  Brumov  6  4  0  2  0  59:49  18
  6.  Kunštát  6  3  1  2  0  58:50  16
  7.  Rudice  6  3  0  3  0  59:49  15
  8.  Boskovice C  6  2  0  4  0  55:53  12
  9.  Letovice  6  1  0  5  0  39:69  9
  10.  Voděrady B  6  1  0  5  0  33:75  9
  11.  Rájec B  6  0  1  5  0  39:69  7
  12.  Adamov  6  0  1  5  0  35:73  7

RP III: Okrouhlá – Rohozec B 10:8. 
Petrovice B – Svitávka B 12:6. Šošůvka 
C – Kunštát B 5:13. Žďárná B – Vanovice 
9:9. Vysočany B – Borotín 4:14. Petrovice 
– Křetín C 13:5.
  1.  Vanovice  6  5  1  0  0  74:34  22
  2.  Borotín  6  5  0  1  0  70:38  21
  3.  Okrouhlá  6  4  1  1  0  59:49  19
  4.  Vysočany B  6  4  0  2  0  56:52  18

Z    5.  Petrovice  6  4  0  2  0  63:45  18
  6.  Ždárná B  6  3  1  2  0  59:49  16
  7.  Křetín C  6  3  0  3  0  52:56  15
  8.  Svitávka B  6  2  1  3  0 48:60  13
  9.  Kunštát B  6  2  1  3  0  49:59  13
  10.  Petrovice B  6  1  0  5  0  46:62  9
  11.  Rohozec B  6  0  1  5  0  39:69  7
  12.  Šošůvka C  6  0  0  6  0  33:75  6

RP IV: Žďárná C – Křetín D 3:15. Zbra-
slavec D – Velenov 9:9. Rohozec C – Oleš-
nice B nehl. Vysočany C – Veselice B 12:6. 
Vanovice B – Němčice B 9:9. Kuničky – 
Rájec C nehl.
  1.  Vysočany C  6  6  0  0  0  77:31  24
  2.  Velenov  6  4  1  1  0  71:37  19
  3.  Křetín D  6  3  1  2  0  53:55  16
  4.  Veselice B  6  3  0  3  0  50:58  15
  5.  Olešnice B  5  3  0  2  0  56:34  14
  6.  Rájec C  5  3  0  2  0  52:38  14
  7.  Zbraslavec D  6  2  1  3  0  51:57  13
  8.  Rohozec C  5  2  1  2  0  43:47  12
  9.  Kuničky  5  2  1  2  0  46:44  12
  10.  Vanovice B  6  1  1  4  0  47:61  10
  11.  Ždárná C  6  1  0  5  0  21:87  9
  12.  Němčice B  6  0  2  4  0  45:63  8

RS I: Okrouhlá B – Letovice B 9:9. 
Rájec D – Vísky 11:7. Boskovice D – Orel 
Blansko 0:18. Kunštát C – Petrovice C 8:10. 
Voděrady C – Vysočany D nehl. Bořitov B – 
Lhota Rapotina 13:5.
  1.  Orel  6  6  0  0  0  92:16  24
  2.  Petrovice C  6  5  0  1  0  64:44  21

  3.  Bořitov B  6  4  1  1  0  68:40  19
  4.  Voděrady C  5  4  0  1  0  52:38  17
  5.  Vysočany D  5  4  0  1  0  47:43  17
  6.  Okrouhlá B  6  2  2  2  0  55:53  14
  7.  Letovice B  6  2  2  2  0  54:54  14
  8.  Lh. Rapotina  6  1  2  3  0  46:62  11
  9.  Rájec D  6  1  1  4  0  32:76  10
  10.  Kunštát C  6  1  0  5  0  50:58  9
  11.  Boskovice D  6  1  0  5  0  36:72  9
  12.  Vísky  6  0  0  6  0  34:74  6

RS II A: Brumov B – Zbraslavec E 12:6. 
Jasinov – Vanovice C nehl. Křetín E – Kun-
štát D 3:15. Kunice – Olešnice C 5:13.
  1.  Brumov B  6  6  0  0  0  74:34  24
  2.  Zbraslavec E  6  4  1  1  0  60:48  19
  3.  Olešnice C  6  3  2  1  0  67:41  17
  4.  Kunštát D  6  3  1  2  0  68:40  16
  5.  Kunice  6  3  0  3  0  53:55  15
  6.  Křetín  6  1  1  4  0  38:70  10
  7.  Jasinov  5  0  1  4  0  33:57  6
  8.  Vanovice C  5  0  0  5  0  21:69  5

RS II B: Okrouhlá C – Petrovice D 13:5. 
Šošůvka D – Kunice B 11:7. Velenov B – Br-
ťov 12:6. Bořitov C – Orel Blansko B 17:1.
  1.  Velenov B  6  6  0  0  0  82:26  24
  2.  Bořitov C  6  5  0  1  0  70:38  21
  3.  Šošůvka D  6  4  0  2  0  66:42  18
  4.  Brťov  6  4  0  2  0  80:28  18
  5.  Okrouhlá C  6  2  0  4  0  42:66  12
  6.  Petrovice D  6  1  1  4  0  38:70  10
  7.  Orel B  6  1  0  5  0  23:85  9
  8.  Kunice B  6  0  1  5  0  31:77  7

Tarokáři. Vítězem 14. ročníku tarokového turnaje v blanské restatauraci 
Punkva se stal Ivan Velc z Litomyšle, celkové prvenství v seriálu patří Jiří-
mu Doleželovi z Jevíčka.  Foto Bohumil Hlaváček

A



úterý 26. listopadu 2013 SERVIS / Z REDAKČNÍ POŠTY11
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 26. listopaduúterý 26. listopadu

AKCEAKCE
Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 9 hod.: Vyrábíme adventní 
věnce s babičkami.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: První pomoc pro kojen-
ce a batolata – 1. část.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Karel Svoboda, hu-
dební beseda.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J. A. 
Náhlovským.
Boskovice – Klub seniorů ve 14.30 hod.: Koncert žáků ZUŠ.
Kunštát – Kulturní dům v 18 hod.: Vraždy na kunštátském zámku, pokus 
o objasnění zločinu z léta 1948.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Křídla Vánoc.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Vražedná pomsta.

středa 27. listopadustředa 27. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 16 hod.: Začínáme s počítačem, kurz.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Divadelní večer, účinkují Voice 
Band (SPgŠ Boskovice) a Divadelní spolek Rájec-Jestřebí s komedií Na 
správné adrese - M. Camole   .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kapitán Philips.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Vražedná pomsta.

čtvrtek 28. listopadučtvrtek 28. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zdravé vaření – zdravé vánoční cuk-
roví, odborná beseda.
Blansko – Kino v 17 hod.: Sur les traces des légionnaires tchéques aneb 
Cesta v prostoru a čase. Projekt studentů Gymnázia Blansko o blanen-
ských vojácích Československých legií ve Francii v čase „Velké války“. 
Promítání dokumentu a vernisáž výstavy.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Hoochie Coochie Band, kon-
cert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kapitán Philips.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Život Adele.
Doubravice v 18 hod. Revival.

pátek 29. listopadupátek 29. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky ve 14 hod.: Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu, více na str. 3.
Blansko – Galerie Jonáš v 16 hod.: Začínáme s počítačem, kurz.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Slavnostní křest knihy Jaroslava Kočího 
O Starém Blansku.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Komorní Hudební Trio, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 19.30 hod.: Mamzelle Nitouche, hraje Hudební 
divadlo Karlín.
Jedovnice – Kulturní dům v 19 hod.: Na správné adrese, divadelní před-
stavení v podání společnos   Háta Praha.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Vražedná pomsta.
Boskovice v 17 hod. Husi  .
Boskovice v 19.30 hod. Insidious 2.
Šebetov v 19.30 hod. Rychle a zběsile 6.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Riddick: Jeho pomsta je přežít.

sobota 30. listopadusobota 30. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Hry pro dě   a dospělé, více na 
str. 3.
Blansko – Kino v 10 hod.: Fran  škovo čarování s Majdou, dětské před-
stavení.
Blansko – Dům dě   a mládeže ve 12.30 hod.: Výlet do jeskyně Výpus-
tek.
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Den pro dětskou knihu.
Blansko – Skalní mlýn v 17 hod.: Čaj o páté s živou hudbou.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.55 hod.: Požehnání rodinných advent-
ních věnců.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Vánoční koncert: Petr Bende 
a hosté.
Boskovice – Westernové městečko v 19 hod.: 4. Mul  žánrový fes  vá-
lek.
Lhota Rapo  na – Před budovou obecního úřadu v 16 hod.: Rozsvícení 
vánočního stromu. V programu se představí lhotecké dě   vedené Idou 
Horňovou. Pro návštěvníky je připraveno teplé občerstvení a na památ-
ku malá pozornost.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 9 hod.: Vánoční prodej 
u mapy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cesta za vánoční hvězdou.
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Vražedná pomsta.
Boskovice v 17 hod. Husi  .
Boskovice v 19.30 hod. Bella Mia.

neděle 1. prosinceneděle 1. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 a 8.45 hod.: Požehnání rodinných ad-
ventních věnců.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Adventní věnce, předvánoční 
tvoření a Vánoční perníčky a chaloupky, pro milovníky pečení.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 1. neděle adventní – liturgie, žehná-
ní adventních věnců, v 17.30 hod.: Adventní varhanní koncert Jaroslava 
Nepilého.
Boskovice – Mikulášská jízda parního vlaku, více na str. 1.
Boskovice – Kafe za rohem ve 14 hod.: Výstava snových obrazů Evy du 
Raten Laveur - Masque z Francie, vernisáž.
Boskovice – Muzeum v 19 hod.: Adventní koncert.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: První adventní koncert: Karel Fleischlinger 
– Roman  cká kytara.

Letovice – Masarykovo náměs   v 16 hod.: Zpívání u vánočního stromu.
Lysice – Zámek v 10 hod.: Advent na zámku.
Lysice – Náměs   v 16 hod.: Veřejné společenské rozsvícení vánočního 
stromu.
Olešnice – Náměs   ve 13 hod.: Adventní trhy, adventní a vánoční dílnič-
ky ve farním centru Rafael, přehlídka dravých ptáků záchranné stanice 
Seiferos, občerstvení, zabíjačkové pochoutky.
Rájec-Jestřebí – Náměs   Míru v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu.
Valchov – Sokolovna v 10 hod.: VII. Adventní rukodělná dílna a velký 
jarmark řemesel.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 15 hod.: Setkání s Mikulášem v kostele 
a rozsvícení vánočního stromu.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Cesta za vánoční hvězdou.
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Vražedná pomsta.
Boskovice v 17 hod. Husi  .
Boskovice v 19.30 hod. Bella Mia.
Doubravice v 17 hod. O myšce a medvědovi.

pondělí 2. prosincepondělí 2. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Mikuláš pro nejmenší.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 14 hod.: Literární kavárna – Největší mi-
lostný příběh na dvoře Habsburském.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mafi ánovi.

úterý 3. prosinceúterý 3. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 5.30 hod.: Adventní roráty.
Blansko – Dělnický dům v 10 až 20 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Pokorná – malování na sklo.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: První pomoc pro kojen-
ce a batolata – 2. část.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Uusmaailm, promítání fi lmu.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš PERNICA a hosté – Vladimír 
Merta a Komorní orchestr města Blanska, koncert.
Boskovice – Knihovna v 15.30 hod.: Dě  , které se rodí v srdci, autorské 
čtení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mafi ánovi.

středa 4. prosincestředa 4. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 8 hod.: Kouzlíme s barvami – HEDVÁBÍ, výtvarný 
projekt a Nebojte se PC, kurz, v 9.30 hod.: Vánoční zpívánky.
Blansko – Dělnický dům v 10 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Roučková – výroba korálků.
Blansko – Klub Ratolest v 15.30 hod.: Den zdraví s Mikulášem s VZP, 
mikulášská dílna, 16 hod. divadelní představení od Divadlo VĚŽ Brno 
Příběhy včelích medvídků, 17.15 hod. příchod sv. Mikuláše s andělem 
a s dárky.
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Pevnos   v mysli a jak z nich 
uniknout 1, přednáška, v 19 hod.: Trauma  zující Mikuláš, přednáška.
Boskovice – Kafe za rohem v 10 hod.: Mikulášské tvoření pro dě  .
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Pějme píseň dokola s Mi-
lošem Krejsou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bella Mia.

čtvrtek 5. prosincečtvrtek 5. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 10 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Dostálová – skleněné fi gurky.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční pro studenty – diskotéka.
Blansko – Centrum sv. Mar  na v 19 hod.: Společné zahájení Adventní 
doby.
Blansko – Sál ZUŠ Kollárova v 19.30 hod.: Divadlo Kolárka – Byla cesta 
ušlapaná, repríza autorské hry.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Mikulášská jízda na koni, 
v 16 hod.: Mikuláši, co máš v koši...?, pochod večerním městem zakon-
čený nadílkou na Masarykově náměs  .
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Autorské čtení Pavla Kolmačky.
Velké Opatovice – Hasičská zbrojnice v 17 hod.: Setkání dě   s Mikulá-
šem a čerty.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bella Mia.
Doubravice v 18 hod. Příběh kmotra.

pátek 6. prosincepátek 6. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Parmová – slámové ozdoby.
Blansko – Galerie Jonáš v 16 hod.: Začínáme s počítačem, kurz.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Poslechové odpoledne – vše o Vá-
nocích ve světě, v 18 hod.: Šperky, knižní vazby a fotografi e, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Adventní těšení s klienty Do-
mova Olga.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Návštěva svatého Mikuláše, 
dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kos-
tele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Vánoční výstava Betlémů ze 
sbírky Naděždy Parmové, vánoční výzdoba a obrazy se zimní téma  kou, 
vernisáž výstavy. V kulturním programu zazpívá vánoční koledy dětský 
pěvecký sbor Carmina ZUŠ Letovice pod vedením Mgr. Marie Nečasové 
za doprovodu Dagmar Lžičařové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Konzultant.
Šebetov v 19.30 hod. Star Trek: Do temnoty.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 6.

sobota 7. prosincesobota 7. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou sní-
daní.

Blansko – Dělnický dům ve 14 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Fremelová – drátkování, šperky.
Boro  n – Hasičský sklípek v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka.
Jedovnice – Kulturní dům v 8 až 16.30 hod.: Předvánoční knižní jarmark 
a veletrh produktů označených – Moravský kras – regionální produkt.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Vánoční koncert Janka Ledeckého.
Šebetov – Zámecký park v 17 hod.: Mikulášská nadílka.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 15 hod.: Adventní koncert, 
vystoupí smíšený pěvecký sbor Can  lo z Jevíčka a host Tomáš Zápeca. 
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Worship - zpívaná 
bohoslužba.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Ledové království. (3D)
Blansko ve 20 hod. Konzultant.

neděle 8. prosinceneděle 8. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 2. neděle adventní – liturgie, pří-
chod Mikuláše s družinou, v 17.30 hod.: Advent s Komorním orchestrem 
města Blanska.
Blansko – Dělnický dům ve 14 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Hřebíčková – výroba šperku.
Blansko – Kino v 17 hod.: Vánoční koncert: Kaštánci.
Cetkovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Zpívání u vánočního stromu a vá-
noční jarmark.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Druhý adventní koncert: Ensemble Versus - 
Zpívané adventní rozjímání.
Vanovice – Sál záložny ve 14 hod.: Adventní koncert, vystoupí pěvecký 
soubor Vlas  mil.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 16 hod.: Adventní koncert, vystoupí 
učitelé ZUŠ a hosté.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Konzultant.

pondělí 9. prosincepondělí 9. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Partyková – vizovické pečivo.
Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: Zdravě na vánočním stole, odbor-
ná beseda.
kina
Blansko ve 20 hod. Příběh kmotra.

Pozvání do Jedovnic
Divadelní společnost Háta Praha uvádí v pátek 29. listopadu v 19 ho-

din v kinosále kulturního domu v Jedovnicích obnovenou premiéru ko-
medie Na správné adrese. Účinkují : Lucie Zedníčková, Adéla Gondíková, 
Jana Zenáhlíková,  Ivana Andrlová,  Veronika Jeníková,  Ludmila Molíno-
vá, Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová, Daniel Rous,  Mar  n Zounar, 
Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra, Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka, Mar  n 
Sobotka. Předprodej vstupenek byl zahájen v informačním středisku na 
náměs  , zbylé vstupenky zakoupíte před představením.

Olšovec Jedovnice připravuje Předvánoční knižní jarmark a veletrh 
produktů označených – Moravský kras – regionální produkt. Akce se 
odehraje v sobotu 7. prosince v sále jedovnického kulturního domu od 8 
do 16.30 hodin. Prezentovat se bude většina prodejců, kteří nesou ozna-
čení svých výrobků. Ke koupi budou nové knihy, regionální literatura, ne-
bude chybět doprovodný program. Přijděte ochutnat, poznat a nakoupit 
to, co v Moravském krasu vzniká.

V Boskovicích se představí 
Hudební divadlo Karlín

TJ Sokol Boskovice zve na klasickou operetu Mamzelle Nitouche v podání 
herců z Hudebního divadla Karlín. Představení se uskuteční v boskovické 
sokolovně v pátek 29. listopadu v 19.30 hod. Vstupné: 250 Kč. Předpro-
dej: Sokolovna Boskovice, tel.: 516 452 291, 737 843 518, e-mail: sokol.
boskovice@99maxprogres.cz.

Z  
Čajový dýchánek 

v Hastrmánku v Olešnici
Je krásná slunečná neděle 17. listopadu. Čas vhodný pro rodinnou 

procházku nebo také návštěvu centra Hastrmánek v Olešnici, kde se 
konala ochutnávka kvalitních čajů spojená s ukázkou deskových her. 
Kdo přišel, určitě neprohloupil. Každého při vstupu uvítala libá vůně 
linoucí se z čajových pohárků. Rodiče rádi využili možnost praktic-
kého vyzkoušení her. Každý, kdo tuto akci navštívil, si pochvaloval 
krásně strávený nedělní čas nejen se svoji rodinou, ale i v příjemné 
a harmonické atmosféře. A za nás organizátory velké díky za slova 
chvály.  Za Hastrmánek Iveta Kovářová



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Prodej stavebních pozemků 
v Lipovci - cca 800 m2.
Rozvody NN, veřejné osvětlení, 
plynovod, vodovod, jednotná ka-
nalizace, komunikace. Cca 150 
m od MŠ a ZŠ, zdravotního stře-
diska. Nádherný pohled do okolí, 
obec patří k oblastem  s nejčist-
ším vzduchem v ČR.

  Cena za 1m  Cena za 1m22: 450 Kč + provize: 450 Kč + provize
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investoraProdej stavebního pozemku 

ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích v přízemí rekonstruovaného obchodního centra KRAS, nacháze-
jícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po 
dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá 
spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna s příručním skladem,  sociální zařízení 
společné.

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

Užitkové
vozy

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO
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