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Blanensko a Boskovicko - Do 
našeho okresu po letech znovu 
přijede hlava státu. Prezident 
Miloš Zeman region navštíví na 
začátku prosince letošního roku. 
Podle předběžného programu 
zavítá nejprve do Blanska, a poté 
i do Černé Hory a Boskovic.

Prezidentská kancelář a kraj-
ský úřad už potvrdily, že prezi-
dent Miloš Zeman dorazí v pon-
dělí prvního prosince do Blan-
ska. Během své návštěvy zavítá 
do některých podniků ve městě 
a setká se i s lidmi.

„Pan prezident projevil zájem 
navštívit společnost ČKD a ješ-
tě nějakou další firmu, která je 
vlastněná českými majiteli. Chce 

se setkat také se zastupiteli a pak 
s občany na náměstí Republiky,“ 
upřesnil blanenský starosta Ivo 
Polák (ČSSD).

Přesný program návštěvy pre-
zidenta na Blanensku ještě není 
známý. V úterý se Miloš Zeman 
zřejmě vydá do Židlochovic a do 
blanenského okresu se vrátí ve 
středu, aby navštívil Černou 
Horu a Boskovice. V Černé Hoře 
navštíví prezident tamní pivovar 
a z něj se přesune do Boskovic.

„Časové údaje o návštěvě jsou 
zatím tajné, ale podle plánu nav-
štíví prezident dětskou léčebnu 
pohybových poruch a společ-
nost Lanik. V plánu je i setkání 
s vedením města a zastupiteli. 
Buď před zámeckým skleníkem 
nebo na Masarykově náměstí se 
prezident setká i s veřejností,“ 

přiblížil mluvčí boskovické rad-
nice Jaroslav Parma.

Na jižní Moravu zavítal Zeman 
naposledy loni v září. Jeho pro-
gram se ale odehrával především 
v Brně, Znojmě, Vyškově, Hodo-
níně a Kyjově. Protože tehdy 
nenavštívil Blanensko a některé 
části Brněnska, rozhodl se, že se 
nyní do Jihomoravského kraje 
vrátí.

Zemanův předchůdce Václav 
Klaus blanenský okres navští-
vil hned několikrát. Do Blanska 
zavítal dvakrát po sobě v letech 
2004 a 2005. Na konci listopadu 
roku 2007 pak přijel také do Bos-
kovic a do Velkých Opatovic. 

Před pětaosmdesáti léty 
v červnu roku 1929 navštívil 
Boskovice prezident Tomáš Gar-
rique Masaryk.
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Rekonstrukce České ulice omezí dopravu 
v Letovicích, hrozí i dlouhá objížďka

Radim Hruška

Letovice - Až šest měsíců bude 
příští rok uzavřena Česká ulice 
v Letovicích. Vyžádá si to její 
kompletní rekonstrukce. Řidiče 
možná čekají velké trable. Stane 
se tak, pokud se nepodaří opravit 
silnici mezi Letovicemi, Meziříč-
kem a Lazinovem, která má sloužit 
jako nejkratší objízdná trasa.

Podle letovického starosty Vla-
dimíra Stejskala (ODS) by v opač-
ném případě motoristé museli 

Přijede Miloš Zeman, 
navš  ví Blansko, Černou 

Horu i Boskovice

Železniční most a začátek České ulice.  Foto Radim HruškaŽelezniční most a začátek České ulice.  Foto Radim Hruška

využívat asi čtrnáctikilometrovou 
objízdnou trasu přes Zábludov, 
Rudku a Sulíkov.

„Česká ulice, která umožňuje 
příjezd k přehradě Křetínce, Sulí-
kovu či Lazinovu a zároveň je 
hlavním tahem na Poličku, se bude 
opravovat v letních měsících. A to 
v úseku od železničního mostu až 
po konec Letovic. Pro řidiče je 
stěžejní náhradní trasa přes Mezi-
říčko a Lazinov. Její rekonstrukci 
by měl fi nančně podpořit i Jihomo-
ravský kraj,“ vysvětlil Stejskal.

Pokud se podaří cestu opravit, 
budou po ní moci projíždět auto-
busy a osobní auta do tří a půl 
tuny, nákladní doprava bude sve-
dena na již zmiňovanou podstatně 
delší trasu.

Rekonstrukce České ulice bude 
obnášet především obměnu povr-
chu. Město v té souvislosti zreno-
vuje kanalizaci, vodovodní potru-
bí, vybuduje nové chodníky a pro-
bíhat bude i revitalizace zeleně.

„Podle předběžných předpo-
kladů by měla oprava trvat asi 
půl roku, ale my tlačíme na to, 
aby fi rmy pracovaly intenzivněji, 
a potřebný čas byl kratší. Aby byla 
na půl roku zablokována páteřní 
trasa na Poličku, je z mého pohle-
du nepřípustné,“ uvedl starosta.

Práce v České ulici naváží na 
letošní kompletní rekonstrukci 
spojnice Letovic a Křetína. V dal-
ších letech se pak mají opravy 
dočkat i menší komunikace ve 
městě. 

Oprava se protáhne
Rekonstrukce 
komunikace 
v Lažánkách 
skončí až příští 
rok na jaře.

Více na straně 4

Obří zakázka
Velkoopatovická 
šamotka získala 
kontrakt za více 
než půl miliardy 
korun.

Více na straně 5

Blansko změnilo trenéra 
Tým mužů 
FK Blansko 
vede staronový 
trenér Michal 
Kugler.

Více na straně 7

Premiéra. Ochotnické divadlo Boskovice uvedlo v neděli premiéru konverzační komedie M. Cooneyho nájemníci 
pana Swana. Repríza je v boskovické sokolovně na programu 28. listopadu v 19 hod.  Foto Jaroslav Oldřich 

Volby ve Voděradech se budou muset opakovat
Voděrady - Obyvatelé Vodě-

rad půjdou znovu k volbám. 
Zastupitelé z kandidátky starosty 
Miroslava Opluštila (nez.) složi-
li mandáty a jejich náhradníci je 
odmítli přijmout. Počet zastupi-
telů v obci tak klesne pod zákon-
nou hranici a volby se budou 
opakovat.

Starosta Miroslav Opluštil 
složení mandátů své kandidátky 
už potvrdil v dopise rozeslaném 
všem zvoleným zastupitelům. 
K tomuto kroku jej vedly rozpo-

ry s kandidáty z konkurenčního 
sdružení. 

„Rozpory jsou tak velké, že se 
nedá s některými lidmi vůbec jed-
nat. Po složení mandátů podám 
prostřednictvím krajského úřadu 
návrh na ministerstvo vnitra na 
stanovení nových voleb v obci,“ 
vysvětlil Miroslav Opluštil, který 
je v čele Voděrad už dvanáct let.

Po rezignaci trojice z kandi-
dátky NSK obce Voděrady tak 
v sedmičlenném zastupitelstvu 
zůstanou jen čtyři zastupitelé. 

Zákonná mez je přitom pět. Až do 
nových voleb a ustanovení nové-
ho zastupitelstva obec i nadále 
povede dosavadní starosta. 

Zástupci konkurenční kandidát-
ky Sdružení SNK Voděrady všem 
rozhodnutí zastupitelů kolem sta-
rosty nechápou. I kvůli tomu, že 
jim nabízeli post starosty.

„Nabízeli jsme, že oni jako 
menšina obsadí křeslo starosty. 
My bychom měli místostarostu 
a snažili bychom se spolupracovat 
s tím, že oni mají toho lodivoda 

a my máme většinu v zastupitel-
stvu. Ale problém je podle mého 
názoru hlavně v osobní rovině,“ 
uvedl Lukáš Klika z kandidátky 
Sdružení SNK Voděrady.

Krajský soud v Brně v případě 
voleb ve Voděradech rozhodl, že 
kandidátce bývalého starosty byl 
jeden mandát přidělen neopráv-
něně  a přiřkl ho druhému kan-
didujícímu uskupení. Na soud 
se obrátil zástupce kandidátky 
Sdružení SNK Voděrady všem.
 Pokračování na str. 2

Počet lidí bez 
práce se opět 

snížil
Blanensko a Boskovicko - 

V okrese Blansko v říjnu ubylo 
lidí bez práce. Nezaměstnanost 
se meziměsíčně snížila o dvě 
desetiny procentního bodu na 
6,3 procenta. Pokračuje tak trend 
posledních měsíců, kdy počty 
nezaměstnaných klesaly.

Úřad práce v regionu ke konci 
měsíce evidoval 4 700 uchazečů o 
zaměstnání. Mírně se opět zvýšil 
počet volných pracovních míst. 
Na jedno ale i tak připadá zhruba 
deset nezaměstnaných.

Nezaměstnanost se snížila 
také v celém Jihomoravském 
kraji. Ke konci října činila 7,7 
procenta. Pokles zaznamenala 
i celorepubliková čísla, kde se 
nezaměstnanost snížila o dvě 
desetiny procentního bodu na 
7,1 procenta.  (moj)

Lupič přepadl benzinku, 
nevšiml si ale strážníka v autě

Blansko - Neuvěřitelně zpackané přepadení benzinové stanice 
v Blansku vyšetřují kriminalisté. Lupič totiž přehlédl policejní auto 
s majákem, které stálo u pumpy, a krátce po činu skončil s pouty na 
rukou. Třiadvacetiletý muž bezinku přepadl krátce před třiadvacátou 
hodinou. Na prodavačku se lupič maskovaný kapucí obořil s nožem 
ruce a dožadoval se vydání tržby. Devatenáct tisíc z pokladny nakonec 
dostal. Dlouho si ale uloupených peněz neužil. 

„Jeho počínání totiž po celou dobu přihlížel strážník městské policie, 
Jakmile to situace dovolila, strážník bez váhání zakročil,“ popsal bla-
nenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Lupiče pak strážník předal přivolaným policistům. Muž je teď ve 
vazbě a u soudu mu hrozí až desetileté vězení.  (moj)

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 
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Pro nové vedení Boskovic je 
prioritou schválení rozpočtu

K K
Řidič boural 

a ujel
Boskovice - Policisté usvědčili 

řidiče, který v opilosti v Bosko-
vicích naboural auto a ujel. Čty-
řiačtyřicetiletý muž se hájil tím, 
že alkohol pil až po nehodě. To 
teď ale vyvrátil odborný posudek 
lékařů a řidiči hrozí až vězení.

Nehoda se stala na začátku lis-
topadu v boskovické ulici K Lip-
níkům. Čtyřiačtyřicetiletý řidič 
tam při couvání narazil do zapar-
kovaného osobního auta a způ-
sobil škodu za osm tisíc korun. 
Z místa střetu ujel.

Policisté muže vypátrali za 
pomoci svědků během pár hodin. 
K nehodě se sice přiznal, odmítl 
ale, že by pil před jízdou.

„Pozitivní test s hladinou 
alkoholu dosahující bezmála 
dvě a čtvrt promile opilec obha-
joval tím, že pít začal až po 
ukončení jízdy. Během nehody, 
kterou nepopíral, byl podle své-
ho vysvětlení střízlivý,“ uvedl 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Policisté si proto vyžádali 
odborný lékařský posudek. Z jeho 
závěrů vyplývá, že řidič byl zřej-
mě opilý už v době nehody.

„Závěr lékařů, který mají poli-
cisté už k dispozici, usvědčuje 
muže ze lži. Podle sdělení odbor-
níků byl opilý již v době střetu 
vozidel,“ dodal mluvčí.

Za způsobení dopravní neho-
dy ve spojení s trestným činem 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky teď muži hrozí až tříleté 
vězení.  (moj)

Mladík se 
vymočil před 
strážníkem

Adamov - Několikahodinovou 
scénu plnou výtržností a obscén-
ních gest předvedl třiadvacetiletý 
muž v Adamově. Mladíka půvo-
dem z Kunštátu nezklidnila ani 
policejní cela. Ve svém výstupu 
pokračoval i na služebně v Blan-
sku.

Jako jeviště zprvu mladíkovi 
posloužila jedna z adamovských 
restaurací. Odmítal zaplatit útra-
tu, vyhrožoval a hosty lokálu 
vulgárně urážel. Respekt neměl 
ani před přivolaným městským 
strážníkem.

„Po výzvě, aby adamovského 
strážce pořádku následoval, vyšel 
před hospodu. Zde se nedba-
je slušných mravů ostentativně 
vymočil,“ popsal blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.

Třiadvacetiletého výtržníka 
pak přivolaná policejní hlídka 
převezla na služebnu do Blanska. 
Ani tam se ale neuklidnil.

„V cele, kam musel být poz-
ději umístěn, si schválně roztrhal 
triko na cáry, do záchodové mísy 
nacpal ručník, vymotal komplet-
ně toaletní papír a po podlaze 
rozházel lůžkoviny i písemnosti, 
které od policistů obdržel,“ dodal 
mluvčí.

Mladík se umravnil až po pří-
jezdu zdravotníků. Po lékařském 
vyšetření zůstal v policejní cele. 
Teď je podezřelý minimálně z pře-
stupků proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití.  (moj)

Granát odvezl 
policejní 

pyrotechnik
Černovice - Boskovičtí poli-

cisté museli řešit nález munice 
u Černovic. Přístrojový detek-
tor čtyřiačtyřicetiletého muže, 
jehož koníčkem je vyhledávání 
kovových předmětů v různých 
terénech a oblastech, narazil 
v odlehlé části lesa na nevybuch-
lou munici. Přivolaná hlídka si 
vyžádala na místo nálezu pyro-
technika z Brna. Ten po příjezdu 
a obhlídce detektorem odhalené-
ho předmětu konstatoval, že se 
jedná o dělostřelecký protipancé-
řový granát ráže pětasedmdesát 
milimetrů. Nález samozřejmě 
zajistil a odvezl na místo určené 
k bezpečné likvidaci obdobného 
materiálu.  (hrr)

Žena vyjela 
zfetovaná

Olomučany - Policejní hlídka 
kontrolovala v Olomučanech tři-
ačtyřicetiletou ženu za volantem 
Fordu Transit. Z jejího chování 
bylo policistům jasné, že na sil-
nici nevyrazila střízlivá. Provede-
nou zkouškou se však nepodařilo 
prokázat, že by před jízdou pila 
alkohol. Test na drogy však ve 
slinách šoférky odhalil hned dvě 
zakázané substance. Ve světle 
těchto závěrů žena policistům při-
znala, že si před jízdou nitrožilně 
aplikovala pervitin a vykouřila 
jednu marihuanovou cigaretu. 
Následoval okamžitý zákaz řízení 
a lékařské vyšetření v blanenské 
nemocnici spojené s odběrem 
krve a moči. Odebrané vzorky teď 
míří do toxikologické laboratoře. 
Pokud se potvrdí, že řídila zfeto-
vaná, dopustila se tak trestného 
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. V tomto konkrétním 
případě by jí mohl hrozit trest až 
tříletého vězení.  (hrr)

Ve sklepě 
nic nezbylo

Blansko - O velkou stolní 
i malou vodou chlazenou řezačku 
na obklad a dlažbu, průmyslový 
vysavač a drobné zednické náči-
ní přišel čtyřiačtyřicetiletý muž 
z Blanska, jehož sklep vykradl 
zatím neznámý zloděj. Do byto-
vého domu v Čapkově ulici se 
pachatel vloupal zadním vcho-
dem pomocí páčidla. Překonat 
zámek sklepní kóje pak pro něj 
nebyl problém. S věcmi v hodno-
tě minimálně šestnácti tisíc, které 
byly ve sklepě uloženy, zmizel. 
Za krádež spáchanou vloupáním 
hrozí až dvouletý trest odnětí svo-
body. V tomto konkrétním přípa-
dě se však zloděj svým jednáním 
dopustil ještě trestného činu poru-
šování domovní svobody. S ohle-
dem na způsob jeho provedení mu 
tak po dopadení hrozí trest i o rok 
vyšší.  (hrr)

Novostavba 
neodolala

Vratíkov - Zatím neznámý 
zloděj vykradl nově postavený 
rodinný domek ve Vratíkově. 
Do objektu vnikl francouzským 
oknem, které otevřel páčidlem. 
Škoda způsobená tímto násilným 
vstupem nebyla zanedbatelná. 
Následně troufalec nemovitost 
prohledal, aby nakonec z místa 
činu zmizel i s elektroinstalačním 
materiálem a vodovodními bate-
riemi. Celkem svým jednáním 
pachatel způsobil škodu ve výši 
osmapadesát tisíc korun, kdy mu 
pro trestný čin krádeže spácha-
ný vloupáním hrozí až dvouleté 
vězení.  (hrr)

Zloděje lákaly
lavičky

Rájec-Jestřebí - Policisté 
v těchto dnech řeší krádež dřeva 
z laviček v Rájci-Jestřebí. Zloděj 
se pro svou kořist vydal do vol-
ně přístupného zámeckého parku, 
kde odmontoval dřevěné sedačky 
ze tří laviček. Ústavu spravující-
mu státní zámek tak jeho počinem 
vznikla nezanedbatelná škoda ve 
výši devět tisíc korun. Zatím není 
zcela zřejmé, co konkrétně zlodě-
je ke spáchání tohoto trestného 
činu motivovalo. Jisté však je, že 
po dopadení pachateli za krádež 
hrozí až dvouleté vězení.  (hrr)

Přidal cukr
do nafty

Blansko - Škodu ve výši mini-
málně čtyřicet tisíc korun způso-
bil v Blansku devětatřicetiletému 
majiteli auta značky Honda zatím 
neznámý pachatel. 

Co neomaleného záškodníka 
vedlo k tomu, aby nasypal do 
palivové nádrže vozu poháněné-
ho naftovým motorem cukr, není 
zatím známo. Jisté však je, že se 
dopustil trestného činu poškození 
cizí věci.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Hana Nedomová 
(ČSSD) se stala první starostkou 
v historii Boskovic. V nejužším 
vedení města jí budou sekundovat 
uvolněná místostarostka Jaromíra 
Vítková (KDU-ČSL) a neuvol-
něný místostarosta Petr Malach 
(ČSSD). Mezi první úkoly nové-
ho vedení radnice bude patřit 
schválení rozpočtu na příští rok.

Podle Hany Nedomové přichá-
zí na radnici změna. „Chtěla bych 
všechny ubezpečit, že změny při-
jdou. Nemyslím tím revoluci, kdy 
budou padat hlavy a bude bořen 
fungující systém. Opatření budou 
prováděna na základě opodstat-
něných důvodů. Budeme k nim 
přistupovat až poté, co se důklad-
ně seznámíme se současným sta-
vem,“ uvedla.

Nové vedení boskovické rad-
nice si už stačilo rozdělit kom-
petence. První žena města bude 
mít na starosti sociální oblast, 
zdravotnictví, majetkové věci 
a další agendu. Petr Malach se 
bude věnovat boskovické kultuře, 
sportu a přidruženým obcím.

„Cítím, že do úřadu by měla 
přijít mladá krev a dát prostor 
mladším lidem. Udělám všechno 
proto, aby mohli na úřad přijít 
a říci, co je trápí, a jaký mají pro-
blém. Už jsem například zazna-
menal žádost o řešení výstavby 
skateparku, kterou se budu zabý-
vat,“ vysvětlil Malach.

Jaromíře Vítkové oproti minu-

Zleva D. Škvařil (tajemník), J. Vítková, H. Nedomová, P. Malach.  Foto Radim HruškaZleva D. Škvařil (tajemník), J. Vítková, H. Nedomová, P. Malach.  Foto Radim Hruška

lému volebnímu období přibude 
práce. „Moje kompetence zůsta-
ly stejné jako v minulém voleb-
ním období s tím, že se rozšířily 
o některé oblasti. Nově budu mít 
na starosti cestovní ruch a hospo-
daření v městských lesích. Jinak 
zůstává školství, životní prostře-
dí včetně vodovodů a kanalizací 
a doprava,“ popsala Jaromíra Vít-
ková.

Jako jeden z hlavních úkolů 

v nejbližší době si vedení radnice 
dalo za cíl schválení rozpočtu na 
příští rok. „Budeme intenzivně 
jednat nad konkrétním rozpoč-
tem, který je připraven. Sejde-
me se s vedoucími jednotlivých 
odborů a budeme rozpočet 
postupně rozebírat na jednotli-
vé položky, abychom se s ním 
podrobně seznámili,“ doplnila 
starostka s tím, že schvalovat by 
se měl v prosinci.

Zastupitelé na své ustavující 
schůzi zvolili také složení rady 
města. Kromě starostky Hany 
Nedomové, místostarostů Jaro-
míry Vítkové a Petra Malacha do 
ní zasednou také Milan Kolínský 
(ČSSD), Karel Ošlejšek (ČSSD), 
Dagmar Hamalová (KDU-ČSL), 
Pavel Schwarzer (ANO 2011), 
Martina Přichystalová (ANO 
2011) a Vladimír Farský (nez. na 
kandidátce KSČM).

Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - 
V prodeji už se objevily kalen-
dáře na příští rok, které tradičně 
vydávají města. Boskovice letos 
vsadily na záběry z výšky. Leto-
vice vydaly kalendář historických 
snímků a Blansko se chystá při-
pomenout výročí Karoliny Mei-
neke.

Boskovice tentokrát změnily 
formát kalendáře. Po úspěšném 
stolním, který letos srovnával his-
torické a současné pohledy, radni-
ce přichystala nástěnný kalendář. 
Jmenuje se Boskovice z nadhledu 
a k dostání je od tohoto týdne.

„V kalendáři je třináct fotogra-
fi í pořízených z balonu a pomocí 
kvadrokoptéry. Vyšel v nákladu 
tisíc pět set kusů a v prodeji je za 
devadesát korun,“ upřesnil mluv-

Boskovice mají kalendář záběrů 
z výšky, Blansko připomene výročí

čí radnice a jeden autorů snímků 
Jaroslav Parma. Druhým autorem 
fotografi í je Luboš Sušil.

Blansko pro příští rok zvolilo 

nástěnný kalendář. Jeho tématem 
budou Blanenské stopy Karoliny 
Meineke, od jejíž smrti příští rok 
uplyne rovných dvě stě let.

„Stop Karoliny Meineke 
v Blansku není přehršel, ale na-
jdou se. Chceme spíš připome-
nout její příběh a osobnost. Něk-
teré stopy tu dodnes jsou a o něk-
terých se dá vyprávět,“ upřesnil 
jeden Jiří Kučera z blanenské 
radnice.

Karolina Meineke, která se 
málem stala anglickou královnou, 
prožila část svého života na bla-
nenském zámku. V městě ji při-
pomíná rozárium u kostela svaté-
ho Martina. Kalendář věnovaný 
jejímu příběhu vyjde na přelomu 
listopadu a prosince.

V Letovicích pokřtili kalendář 
na příští rok už v říjnu. Nástěnná 
forma s historickými pohlednice 
města a okolí už je ale vyprodá-
na. Kalendáře s různými motivy 
připravily i další města a obce 
v regionu.

Ukázka z nového boskovického kalendáře.  Foto www.boskovice.czUkázka z nového boskovického kalendáře.  Foto www.boskovice.cz

Pokračování ze str. 1

Napadl způsob, kterým kon-
kurenční kandidátka NSK obce 
Voděrady získala čtyři mandá-
ty, tedy většinu v sedmičlenném 
zastupitelstvu. 

„Poukázal na to, že obě kandi-
dátní listiny získaly shodný počet 
hlasů a čtvrtý mandát tak byl při-
dělován losem. Podle navrhovate-
le byla volební komise složena ze 

zástupců vítězné strany a dokonce 
v ní zasedala manželka starosty 
a manželka dalšího protikandidá-
ta,“ píše se v odůvodnění rozsud-
ku.

Krajský soud přepočítal všechny 
hlasy, které voliči ve Voděradech 
odevzdali. Při kontrole se zjisti-
lo, že volební komise nepřipsala 
jeden hlas kandidátce Sdružení 
SNK Voděrady všem. 

„Volební komise totiž kandidá-

tovi volební strany číslo 2 na místě 
číslo 6 započítala pouze 124 hla-
sů, přestože tento kandidát obdržel 
hlasů 125. K nesprávnému výsled-
ku mohlo dojít prostou matematic-
kou chybou při sčítání. Zaměří-li 
se však soud na kvalitu provedení 
jednotlivých křížků a porovná-li 
je vzájemně, nelze vyloučit, že 
nesprávný součet hlasů mohl být 
způsoben nezapočítáním jednoho 
ne zcela zdařilého křížku právě 

u kandidáta volební strany č. 2 na 
místě č. 6,“ píše se v rozsudku.

Jakmile se ve Voděradech rozpad-
ne zastupitelstvo, vedení obce musí 
do třiceti dní zaslat prostřednictvím 
kraje ministerstvu vnitra návrh na 
vyhlášení nových voleb. Krajský 
úřad přitom zodpovídá za to, že 
návrh bude po obsahové stránce 
bezchybný. Ministr vnitra pak musí 
do dalších třiceti dní vyhlásit termín 
nových voleb.  (moj)

Volby ve Voděradech se budou muset opakovat

Vánoční výstava. Holandský fl orista v akci, vánoční ozdoby nebo slaměný betlém. To všechno bylo o víkendu k vidění v zahradnickém centru v Šeb-
rově. Probíhala tam to  ž tradiční vánoční výstava. Hlavním lákadlem byla kvě  nová show v provedení holandského fl oristy Petera Manderse, který 
tvořil originální vánoční aranžmá přímo před očima diváků. Více fotografi í a video na www.zrcadlo.net  Foto Radim Hruška
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Přejezd Floridy a Everglades – „To není krokodýl, to je aligátor!“

O své zážitky z cesty po Americe jsem se s vámi začal dělit v srpnu. Teď 
je konec listopadu a já jsem vám za  m s  hl popsat pouze první týden. 
Je to  ž úterý 13. května (pokud si vzpomínáte, v New Yorku jsme přistáli 
v úterý 6. května) a my se z Orlanda vydáváme na přejezd celé Floridy 
a po zhruba 570 kilometrech bychom měli dorazit do Miami. 

Nejedeme přímo, ale doslova křížem krážem. Z východního pobřeží 
přejíždíme napříč k západnímu pobřeží, kde Floridu neomývá Atlan  cký 
oceán, ale Mexický záliv. Posledním městem na pevnině je Tampa. Z ní 
po mostě přejíždíme na poloostrov, kde většinu území zabírá město St 
Petersburg a pak spousta malých vesniček ležících na ostrůvcích a výběž-
cích z pevniny, vzájemně pospojovaných mosty. Pokud jsme se za totality 
dozvěděli, že někteří umělci utekli na Floridu, tak to bylo právě sem. Žil 
zde i Waldemar Matuška. Mohu říci, že po tom, kdy jsem tuto část Flo-
ridy navš  vil, jsem se jim nedivil. Tady bych si - jako na jednom z mála 
míst v USA - dokázal také představit žít. První zastávka je na parkoviš   
u veřejné pláže (Municipal beach) na Treasure Island (Ostrov pokladů). 
Dostáváme deset minut na WC s  m, že odsud přejedeme most a bude 
delší přestávka. Já ale nemohu odolat a po vykonání potřeby se vydávám 
napříč veřejné pláže k oceánu, pardon, Mexickému zálivu. Řekl jsem si, že 
po cestě vyzkouším všechny oceány. Je to ale nekonečné, pořád jdu, jdu 
a nejsem u vody. Tato pláž je opravdu hodně široká. Nakonec jsem ale 
odměněn a po kolena ve vodě zjišťuji, že voda je nádherně teplá. Ještě 
nasbírat mušličky nebo škebličky – to nikdy nevím – a u  kám zpět k autu, 
kde jsem samozřejmě poslední, protože nikdo jiný se na takovou dálku 
k vodě nevydal. 

Opravdu jedeme asi jen asi dva kilometry, přejíždíme most, dostáváme 
se na další ostrov Madeira Beach a hned za mostem sjíždíme zaparkovat 
do John´s Pass Village. Je to zde jako u nás doma, tedy v Evropě (vždyť 
jsme přece Euroobčané). To, co vidíme, mně připomíná přímořskou ves-
ničku někde na jihu Evropy – Španělsko, Itálie, možná Portugalsko. Podél 
vody dřevěné molo, na něm hospůdky, obchůdky, všude lodě, racci, peli-
káni. Absolvujeme procházku zakončenou v obchůdku, kde nám předvá-
dějí, jak se balí pravé kubánské doutníky. 

Pokračujeme dále a sple   mostů, ostrůvků a objížděk se dostáváme 
na jižní cíp St Petersburgu a najíždíme na most-dálnici Sunshine Skyway 
Bridge, vedoucí přes Tampa Bay záliv. Podle naší průvodkyně se uprostřed 
tohoto přejezdu nachází nejvyšší místo Floridy. Dálnice se to  ž najednou 
zvedá, jakoby jste měli vyjet na zvednutý Tower Bridge v Londýně. Pro 

řidiče, který na to není zvyklý, je to celkem vzrušující zážitek. Toto místo se 
nazývá Skyway – volně přeloženo cesta do nebe.

Hlavním cílem dnešního dne je sice přejezd Floridy, to nám ale nebrá-
ní zastavit se u další zajímavos  . Již v jižní čás   Floridy, kdy se vracíme 
ze západního směrem k východnímu pobřeží, najednou zastavujeme za 
vesničkou Ochopee na odpočívadle. Uprostřed je nějaká malá budka, ale 
není to kadibudka! Je to nejmenší Poštovní úřad v USA – to podle prů-
vodkyně, nejmenší na světě podle pokynů od cestovky. Buď jak buď, je 
funkční, protože právě když jsme zastavili, přijel poštovní vůz se zásilkami 
pro Ochopee a odvezl zásilky z této nejmenší pošty.

Vrcholným bodem programu dnešního dne byla návštěva Everglades. 
Celá Florida byla původně bažina, močál. Dnes jsou osídlena obě pobřeží 
(východní i západní), ale vnitrozemí bylo ponecháno v původním stavu 
jako Národní park Everglades. Zde existuje mnoho turis  ckých středisek, 
která vám nabízí projížďku na vznášedlech a setkání s krokodýly – par-
don, aligátory! V Americe to  ž nemají krokodýly, ale aligátory, stejně jako 
nemají kosmonauty, ale mají astronauty. Zastavujeme tedy u jednoho ze 
středisek, kde máme domluvenou projížďku. Z parkoviště přecházíme po 
mostě na ostrov a všímáme si výstražných cedulek umístěných u vody, na 
kterých je namalovaná otevřená tlama aligátora a ukousnutá ruka. Cel-
kem výs  žné varování, ani nepotřebujete umět anglicky. Na ostrůvku nás 

jeden z rangerů v maličkém amfi teátru seznamuje s aligátory – je sám 
se třemi v kleci. Povídá nám o nich něco v plynné američ  ně a vrchol-
ným kouskem jeho drezúry je to, že aligátoři otevřou tlamu. Protože je 
to známý naší průvodkyně, dozvídáme se, že kdyby si sundal kalhoty, 
viděli bychom několik jizev od aligátořího kousnu  . Po tomto seznáme-
ní se mohou ještě zájemci za úplatu vyfotografovat s mládětem aligátora 
v náruči. Potom již nasedáme do lodi – vznášedla. Jede se to  ž močálem, 
kde je chvíli voda, chvíli tráva a pohon lodním šroubem by nebyl možný. 
Protože dva ven  látory na zádi jsou celkem hlučné, dostáváme všichni 
špunty do uší. Náš řidič-kapitán sedí na zádi na vyvýšeném místě zabalený 
jako Eskymák a pomocí pák řídí loď. Vyrážíme, nejdříve jedeme vodním 
kanálem lemovaným stromy a v jednom okamžiku před námi jen tak tak 
uskakuje aligátor. Potom se dostáváme na otevřenou plochu a vodu střídá 
tráva a zase voda. Rychlost vysoká, zážitek úžasný. Zastavujeme a pozo-
rujeme vodní ptáky (něco jako volavka). Popojíždíme do dalšího vodního 
kanálu, který je porostlý zelenými listy a zde zastavujeme a čekáme, jestli 
uvidíme nějakého aligátora. Nemáme moc štěs  , tak se vydáváme na ces-
tu zpět. Teprve až doma na fotografi i zjišťuji, že jeden ležel kousek před 
námi a z vody trčelo jen kousek hřbetu. V reálu si ho ale nikdo nevšiml. Po 
přistání dáváme každý našemu řidiči po dolaru. Jednak jsme byli cestov-
kou před odjezdem poučeni, že v Americe se pracuje na principu „  pů“, 
nebo-li spropitného (povíme si o tom podrobněji v některém dalším díle), 
ale hlavně na přídi lodi bylo upozornění: „Captain works for  ps“. Tedy že 
kapitán je živ ze spropitného. Aby opadlo naše zklamání, že jsme po cestě 
neviděli mnoho aligátorů, jdeme hlouběji do nitra ostrůvku a přicházíme 
k oplocenému prostoru, kde se na trávníku opalují aligátoři. Filmuji, fo  m 
a jak měním kameru a foťák, vypadne mně z kapsy jeden ze špuntů, které 
už samozřejmě nemám v uších a chystal jsem se je vyhodit někde na par-
koviš   do odpadkového koše. Špunt padá těsně za drátěný plot, ale asi jen 
dva metry od ležícího a zdánlivě spícího aligátora. A já mám dilema. Mám 
prostrčit ruku okem plotu, špunt podat a nebýt tak za neohleduplného 
turistu, který po sobě nechává nepořádek nebo poslechnout upozornění 
rangerů a tabulek, že strkat ruce k aligátorům se zakazuje? Ač nevypadají, 
dokáží to  ž reagovat bleskurychle. Jak myslíte, že to dopadlo? Moje hrůza 
z toho stvoření byla v ten moment taková, že jsem tam ten špunt nechal, 
ať si ho správci uklidí. Protože kdybych byl bez ruky, bylo by mně úplně 
jedno, jestli mně ji ukousl krokodýl nebo aligátor! A špunt by stejně zůstal 
za plotem.  Text a foto Jaroslav Parma

Radim Hruška

Kunštát - Kunštátští se pusti-
li do zvelebení tamního rybníka 
a jeho okolí. Cílem je vodní nádrž 
odbahnit a vytvořit v centru měs-
ta odpočinkovou zónu.

Projekt na celkovou revitali-
zaci rybníka začal jeho výlovem. 
Nyní je vypuštěný a v Kunštátě 
čekají na příchod mrazů, aby se 
mohlo začít s jeho odbahněním. 
Jako další krok bude následovat 
zpevnění břehů.

„Břehy byly v minulosti 
v důsledku vodní eroze silně nar-
ušeny, takže rybník v současné 
době zasahuje do některých sou-
kromých pozemků. Tuto situaci 
musíme napravit a v březích záro-
veň vytvořit drenáže. Součástí 
prací bude také oprava stavidla a 
vytvoření zázemí pro obojživel-
níky,“ popsal kunštátský starosta 
Zdeněk Wetter (ČSSD).

Kolem rybníka by také měla 
vzniknout jakási odpočinková 
pěší zóna, kam by mohli lidé 

Kolem kunštátského rybníka 
vznikne odpočinková zónaBlansko - V Blansku přivítali patrona města sv. Martina. Jedním 

z hlavních lákadel byl průvod se svatým Martinem na bílém koni a jeho 
družinou. Letos se k nim přidala také svatá Kateřina, která je patronkou 
italského Scandiana.

„Uvítání patrona města se zúčastnila také delegace z partnerského 
města Scandiano, a to především proto, že si právě připomínáme pade-
sáté výročí vzniku partnerství těchto dvou měst,“ upřesnil Jiří Kučera 
z blanenské radnice.

Průvod prošel Rožmitálovou ulicí, přes náměstí Republiky a Svobo-
dy do zámeckého parku. Na návštěvníky tam čekal velký řemeslný jar-
mark s ochutnávkami svatomartinských vín a s kulturním programem. 
Letošní Vítání svatého Martina zakončil tradiční ohňostroj odpálený 
z terasy zámecké sýpky. (moj)  Foto Michal Záboj

Do mar  nského průvodu letos 
přibrali i svatou Kateřinu

chodit na procházky. Revitaliza-
ce rybníku přijde na zhruba půl 
milionu korun. Městu se podařilo 
získat dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí, která pokryje 
sedmdesát procent nákladů.

Práce na odbahnění mají být 
hotové přes zimu, poté přijdou 

na řadu úpravy břehů a napuště-
ní rybníku. O nasazení některých 
druhů ryb rozhodne agentura 
ochrany přírody.

Kunštátský rybník.  Foto Radim HruškaKunštátský rybník.  Foto Radim Hruška

Černá Hora - Po vítězství Opatovic-
ké borovice v soutěži Strom roku může 
do regionu putovat další titul v podobné 
anketě. V soutěži Alej roku se o přízeň 
a hlasy veřejnosti uchází stromořadí 
z Černé Hory.

Dubová alej roste na hrázi Oborského 
rybníku pod černohorským zámkem. 

„Krásná stará alej, klasické dvouřadé 
zpevnění hráze. Místo procházek, výhle-
dů na zámek a rybářského posezení,“ 

charakterizoval stromořadí Jiří Mlejnek, 
který je do ankety nominoval.

Černohorská dubová alej se o titul 
utkává s dalšími jedenašedesáti z celé 
republiky. 

„Hledáme v České republice takové 
aleje, které jsou nejen nejkrásnější, ale 
mají i silné příběhy doplněné nejhez-
čími fotkami. Do ankety lidé přihlási-
li velmi rozmanité aleje, které stojí tu 
okolo silnice, jinde lemující stezky k 

hradům a zámkům, aleje staleté i čers-
tvě vysázené,“ přiblížila letošní ročník 
vedoucí kampaně Zachraňme stromy 
Marcela Klemensová z pořádajícího 
sdružení Arniky.

Hlasovat v aktuálním ročníku ankety 
Alej roku mohou lidé prostřednictvím 
webového formuláře až do konce roku 
na www.alejroku.cz. Loni v soutěži 
vyhrála Jedovnická alej kolem silnice 
z Jedovnic do Lažánek.  (moj)

Stromořadí na hrázi rybníku v Černé Hoře se uchází o  tul Alej roku

Alej na hrázi Oborského rybníku v Černé Hoře.  Foto alejroku.czAlej na hrázi Oborského rybníku v Černé Hoře.  Foto alejroku.cz



Valchov - Lidé ve Valchově budou mít 
k dispozici nový bezdrátový digitální roz-
hlas. Ten nejen zvýší kvalitu obecního hlá-

šení, ale také umožní varovat obyvatele Val-
chova před velkou vodou.

„Jsem přesvědčená, že nový obecní rozhlas 

bude fungovat lépe než starý, který nebyl v ně-
kterých částech obce slyšet. Náklady na akci 
činí asi jeden a půl milionu korun, přičemž 
devadesát procent potřebných fi nančních pro-
středků bude hradit dotace,“ uvedla starostka 
Valchova Jindra Brožová (BEZPP).

Nový rozhlas umožní také upozornit na při-
cházející velkou vodu. Navíc bude napojený 
na integrovaný záchranný systém a umožní 
tak při nečekaných událostech spustit varov-
ný signál. 

Další výhodou digitálního rozhlasu bude 
možnost nahrát si hlášení dopředu a pustit 
v přesně stanovanou dobu. „Hlášení bude 
komfortnější. Rozhlas navíc budeme moci 
ovládat i přes počítač nebo mobilní telefon,“ 
doplnila starostka.

Kromě bezdrátového rozhlasu plánují ve 
Valchově i další investice. Jednou z nich je 
i instalace nového digitálního dispečinku 
v tamním vodojemu. Připravuje se i rekon-
strukce dalšího úseku kanalizace.  (hrr)
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Michal Záboj
Radim Hruška

Brno, Boskovice - Vedení Ji-
homoravského kraje chce v regi-
onu vymýtit hazard. Krajští zastu-
pitelé vyzvali města a obce, aby 
výherní přístroje zakázaly nebo 
aspoň radikálně omezily. O větší 
regulaci hazardu už přemýšlejí 
například v Boskovicích.

Nově zvoleným zastupitel-
stvům měst a obcí na celé již-
ní Moravě už brzy přijde dopis 
z hejtmanství. Bude v něm výzva 
k zákazu nebo výrazné regulaci 
hazardu. Vedení kraje se navíc 
obrátí i na ministerstvo finan-
cí, aby řešilo výpadky příjmů 
v obecních rozpočtech.

„Nelze říci jen zakažte ha-
zard, ale také jakým způsobem 
pak budou následně financová-
ny některé činnosti. Jsem velmi 
rád, že návrh získal podporu na-
příč politickými kluby, chceme 
být prvním krajem bez hazardu. 
V dopise ministru financí vyzý-
vám ke koordinaci řešení problé-
mu v rámci celé republiky,“ řekl 
jihomoravský hejtman Michal 
Hašek (ČSSD).

Výzvou o zákazu, popřípadě 
omezení hazardu se bude zabý-

vat také vedení boskovické rad-
nice. Podle tamní starostky Hany 
Nedomové (ČSSD) je to pro 
město citlivá otázka.

„Všichni v rámci koalice jsme 
tuto otázku v předvolebním pro-
gramu řešili, je to pro nás výzva 
s tím něco udělat. Nějaké změny 
určitě neproběhnou v letošním 
roce, bude to spíše otázka prv-
ních měsíců roku 2015,“ přiblí-
žila Nedomová.

Podle jejího osobního názoru 
by bylo vhodné hazard na území 
města úplně zakázat. „S proble-
matikou hazardu jsem se setkala 

i osobně. Měla jsem na starost 
mladého muže na civilní službě, 
který byl závislý na automatech. 
Jeho závislost skončila tragicky 
– skokem do propasti Macocha. 
I proto jsem rozhodně pro jeho 
úplný zákaz,“ popsala starostka.

Pro postupnou regulaci hazar-
du je boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). 
Jak uvedla, hazard je obecně zlo, 
které může ničit život jednotliv-
ců, ale i celých rodin.

„Zkušenosti i vyjádření komisí 
města ukazují, že zavedení regu-
lace není jednoduché. Můj názor 

je hazard postupně regulovat až 
zakázat. Léčba jakékoliv závis-
losti, tedy i hráčské, stojí společ-
nost také nemalé prostředky a zís-
kávat fi nance na neštěstí druhých 
je špatné,“ vysvětlila Vítková.

V regionu zatím jako jediné 
hazard úplně zakázalo Blansko. 
Vyhlášku, která měla přístro-
je vytlačit z města, zastupitelé 
schválili loni na podzim. Zatím 
se to ale radnici úplně neda-
ří. Ministerstvo financí sice už 
rozhodlo o zrušení terminálů 
v Blansku, provozovatelé ale 
proti tomu podali rozklad.

Kraj vyzval k zákazu hazardu, 
Boskovice zvažují regulaci

V Dělnickém domě připravili 
Vánoční výstavu

Blansko - Od 2. do 7. prosince bude v Dělnickém domě probíhat 
Vánoční výstava, na kterou vás zve Kulturní středisko města Blanska 
a Střední škola gastronomická. V bohatém programu budou mimo jiné 
ukázky lidových řemesel nebo třeba expozice vystřihovaných betlémů. 
Můžete se těšit na soutěž svátečních tabulí, výstavu Vánoce v obrazech 
Věry Kocmanové-Liškové, zajímavé budou i prezentace studentů na 
téma Vánoce ve světě. 

Na vlastní oči se můžete přesvědčit, jak vznikají skleněné ozdoby 
nebo třeba panensky ze šustí, malované šátky nebo košíky z papí-
rových trubiček. Školákům i veřejnosti jsou určeny tvořivé dílny se 
zaměřením na korálkování, výrobu papírových ozdob, nebude chybět 
zdobení perníčků. Pro školní kolektivy je nutní domluva na telefonním 
čísle 778 407 601. 

Výstava bude v den zahájení, tedy v úterý 2. prosince, otevřena od 
10 do 19.30 hodin, dále pak od pondělí do pátku vždy od 10 do 17 
hodin a o víkendu od 14 do 17 hodin. Podrobnosti najdete na plakátech 
i na www.gastronomicka-skola.cz. Přijďte si pochutnat na tradičním 
vánočním punči.  (ama)

A   

Z Blanska už zmizela 
čtvr  na videoloterijních 

teminálů
Blansko - Po roce od zákazu hazardu z Blan-

ska zmizely první videoloterijní terminály. Minis-
terstvo fi nancí defi nitivně zamítlo odvolání dvou 
provozovatelů. Ve městě tak ubyla skoro čtvrtina 
z asi sto dvaceti terminálů

První rozhodnutí o tom, že terminály musejí 
skončit, nabylo účinnosti v polovině října. Další 
pak následovalo minulý týden. 

„Celkově byl ukončen provoz šestadvaceti her-
ních zařízení dvou provozovatelů celkem na šesti 

adresách provozoven ve městě,“ upřesnila vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýchovy blanenské 
radnice Petra Skotáková.

Plošný zákaz hazardu v Blansku platí od listopa-
du roku 2013. Proti prvnímu rozhodnutí minister-
stva fi nancí o konci povolení pro terminály všichni 
provozovatelé podali rozklad. První teď rezort za-
mítl a zařízení musejí z města zmizet.

„Já to vnímám tak, že je to za pět minut dvanáct. 
Zákon dává možnost majitelům oddalovat a pro-
dlužovat rozhodnutí a jsem velice rád, že i když 
žádné lhůty na vyřízení neexistují, tak ministerstvo 
rozhoduje v krátkých lhůtách a ve prospěch měst,“ 
podotkl blanenský starosta Ivo Polák (ČSSD) 
s tím, že další rozhodnutí lze očekávat v nejbližší 
době.  (moj)

Opravy silnice v Lažánkách.  Foto Michal ZábojOpravy silnice v Lažánkách.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Lažánky - Oprava silnice 
v Lažánkách se protáhne až do 
příštího roku. Původně měla být 
hotová v listopadu. Kvůli problé-
mům s kanalizací a opravou mos-
tu skončí až na jaře. Přes zimu ale 
bude silnice průjezdná.

Do Vánoc má stavební fi rma 
v několika úsecích položit fi nál-
ní povrch. Kvůli tomu bude dva 
následující víkendy průtah přes 
Lažánky uzavřen pro veškerou 
dopravu a řidiči budou muset jez-
dit po objížďkách.

„Po dvacátém prosinci by měly 
být odstraněny veškeré semafory 
včetně mostního provizoria a pro-
voz by měl být veden v celé trase 
v obou směrech,“ uvedl vedoucí 
blanenské správy a údržby silnic 
Miloš Bažant s tím, že v někte-
rých úsecích se počítá se zúžením 
vozovky.

Práce pak budou pokračovat 
příští rok, jakmile to klimatic-
ké podmínky dovolí. Hotovo by 
mělo být nejpozději do konce 
května. Podle původního plánu se 
přitom o Vánocích už mělo přes 
Lažánky jezdit po nové silnici 
a zcela bez omezení. Vyskytly se 
ale nečekané problémy.

„Došlo ke komplikacím při re-
konstrukci několika úseků kana-

V zimě budou Lažánky průjezdné, 
opravy silnice ale skončí až na jaře

lizace a časově nás velmi limito-
valo založení nového mostu, kdy 
bylo na několika místech zjištěno 
neúnosné podloží a musely se 
provádět hluboké a rozsáhlé sa-
nace,“ upřesnil Miloš Bažant.

V případě kanalizace se podle 
něj ukázalo, že leží jinde, než pro-
jektant počítal. U mostu se zase 

zjistilo jiné podloží, než ukázala 
průzkumná sonda.

„Určitě to stavbu prodraží. Už 
teď víme, že tam budou víceprá-
ce, na druhou stranu se snažíme 
hledat úspory tak, aby zvýšení 
nákladů nebylo výrazné,“ dodal 
vedoucí blanenské správy a údrž-
by silnic Miloš Bažant.

Původně měly opravy průtahu 
Lažánkami stát čtyřicet dva mili-
óny korun, z nichž většinu získala 
jihomoravská správa a údržba sil-
nic jako dotaci. O kolik se nákla-
dy zvýší, zatím není jisté. Další-
mi milióny korun na vybudování 
chodníků se na stavbě podílí měs-
to Blansko.

Starý rozhlas nahradí nový.  Foto googlemapsStarý rozhlas nahradí nový.  Foto googlemaps

Valchov: nový bezdrátový rozhlas bude 
umět varovat před velkou vodou

P

Listopad, předposlední měsíc v roce, patří v myslivosti k měsíci, kdy 
začíná hlavní sezóna společných lovů na zvěř drobnou. Od 1. listopadu 
lze podle vyhlášky lovit ve volnosti zajíce a bažanta kohouta.

Z polí a lesů v blízkém i dalekém okolí se budou v tomto čase stále 
více ozývat tóny loveckých signálů, štěkot psů, hlasité pokřiky honců 
a výstřely z loveckých zbraní.

Bohužel již pominula doba, kdy na výřadu ležely desítky ulovených 
kusů drobné zvěře. I přes nemalé úsilí myslivců, je této zvěře rok od 
roku méně a méně. Proto se v mnoha honitbách tyto hony již několik 
roků nepořádají a namísto toho se plánují společné naháňky na černou 
zvěř a zvěř škodící myslivosti. 

Mysliveckého hospodáře, ale i ostatní členy stojí uspořádání takové 
akce nemalé úsilí, aby vše dopadlo ke spokojenosti všech zúčastně-
ných, ale hlavně aby se nikomu nic nestalo. 

Na dodržování předpisů po dobu společných lovů dbá i policie, která 
provádí namátkové kontroly dokladů, zbraní, ale hlavně kontroluje zda 
účastníci dbají zákazu konzumace alkoholu po celou dobu honu. 

Zima se nekontrolovatelně blíží, proto se kromě lovu myslivci in-
tenzivně věnují i péči o zvěř. Spárkaté zvěři předkládají krmnou řepu, 
obiloviny, granulovaná krmiva, kaštany, ale i sušené jeřabiny a nasuše-
né seno. Bažantům do zásypů plevy smíchané s jadrným krmivem, do 
zaječích krmelců pak seno a řepu.  Jaroslav Zelený

L   

V Jedovnicích bude opět 
knižní jarmark i veletrh

Jedovnice - První prosincová sobota bude v jedovnickém kulturním 
domě patřit už dvaadvacátému Mikulášskému knižnímu jarmarku a je-
denáctému ročníku veletrhu produktů z Moravského krasu.

Jarmark s burzou knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších 
tiskovin doplní prodej knih a další nové literatury, her, map, křížovek, 
ale i prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, 
tašky, keramika). Své zboží budou nabízet i soukromí prodejci - speci-
ální mýdla, levné knihy, dárkové zboží a další. Nebude chybět tradiční 
prezentace regionálních novin Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, dále 
prezentace ATC Olšovec s informacemi o jedovnickém kempu a pří-
padnou rezervací ubytování. K oblíbeným součástem jarmarku patří 
i ukázky řemesel. 

Ve stejný den a stejný čas, tedy od 8 do 16.30 hodin, se v kulturním 
domě v Jedovnicích už pojedenácté představí se svými výrobky i dr-
žitelé značky Moravský kras – regionální produkt nabízející originální 
zboží. Nebude chybět ani ochutnávka výrobků z medu, medovina, sýr 
Niva, tvarohové pomazánky a podobně. (ama)

Splašky z Mladkova se budou 
přečerpávat na čistírnu 

odpadních vod do Boskovic
Boskovice, Mladkov - V Mladkově začala stavba nové kanalizace. 

Splašky z této místní části Boskovic budou nově končit na čistírně od-
padních vod ve městě. Stavební práce potrvají do konce června příštího 
roku.

Obyvatelé Mladkova si budou muset nějaký čas zvyknout na roz-
kopané ulice a čilý stavební ruch. V obci se budou pokládat hlavní 
kanalizační sběrače a přípojky k jednotlivým nemovitostem.

„V Mladkově bude vybudována přečerpávací stanice a splašky pak 
půjdou výtlakem směrem do Boskovic na čistírnu odpadních vod,“ 
upřesnila boskovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

S budováním přípojek lidem fi nančně pomůže město. Radnice jim 
zaplatí projekty a také část kanalizačního potrubí k hranicím jejich po-
zemků. Majitelé nemovitostí budou muset uhradit pouze poplatek za 
vyřízení stavebního povolení a zbytek přípojky.

„Tato rozsáhlá investiční akce byla s občany Mladkova projednána 
na několika setkáních, naposledy ve středu 5. listopadu, kdy byli sezná-
meni s postupem prací, uzavírkami komunikací, prováděním přípojek, 
a to přímo dodavatelem stavby,“ podotkl mluvčí boskovická radnice 
Jaroslav Parma.

Po napojení Mladkova na kanalizaci budou téměř celé Boskovice 
čistit odpadní vody. Na území města zůstanou už jen malé části, odkud 
splašky nekončí v čistírně.

„Jedná se o menší část ulice Dukelská a Mánesova. Nicméně pro-
blém zůstává i nadále v místní části Bačov. Bohužel, na vybudování 
kanalizace tam není možné získat žádné dotace,“ dodala místostarostka 
Vítková.

Stavba nové kanalizace v Mladkově přijde na bezmála 32 milionů 
korun bez DPH. Skoro dvacet z nich činí dotace, kterou získal okresní 
svazek vodovodů a kanalizací. Zbytek zaplatí město, z toho sedm mili-
onů ze svého plusového konta v rámci členství ve svazku a zbývajících 
asi pět a půl milionu ze svého rozpočtu.  (moj)
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Kurzy pomáhají najít práci

Boskovice - Vyšší odborná ekonomická a zdravotnická a Střední škola 
v Boskovicích nabízí řadu maturitních i učebních oborů. Její doménou 
jsou ale také kurzy celoživotního vzdělávání, které často pomáhají neza-
městnaným najít uplatnění.

Jako například Haně Siverové z Boskovic, která na škole absolvova-
la vzdělávací program Pracovník v sociálních službách. „Byla jsem po 
mateřské nezaměstnaná asi tři roky. Na úřadu práce jsme si mohli vybrat 
z více kurzů. Já jsem si vybrala ten pečovatelský,“ říká paní Siverová.

K pomoci druhým podle svých slov měla vždycky blízko. Nějaký čas 
také pečovala o své příbuzné. Kurz jí na boskovické škole dal najednou 
smysl pro její další život:

„Když si představíte, že jste tři roky bez práce, tak už vás nebaví abso-
lutně nakupovat, vařit, je to pořád dokola. Pak se naskytla tato příležitost 
a najednou život dostal smysl. Člověk něco dělal pro sebe a taky začal 
pomáhat druhým lidem.“

Po absolvování kurzu si pak podala žádost o zaměstnání v Městské 
správě sociálních služeb v Boskovicích. Pak už stačilo jen přesvědčit 
svého budoucího zaměstnavatele. „Bez kurzu bych tu práci vůbec nedo-
stala, takže díky za to,“ dodává Hana Siverová, která teď pracuje bosko-
vickém Domě s pečovatelskou službou. 

Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách Vyšší odborná 
ekonomická a zdravotnická a Střední škola v Boskovicích nabízí už ně-
kolik let. Určen je pro lidi, kteří po ztrátě zaměstnání hledají nové pra-
covní uplatnění a nejen to. 

„Přemýšlejí také o tom, že oblast pomáhajících profesí a zvláště oblast 
péče o staré občany nebo o občany nesoběstačné nebo zdravotně posti-
žené by je zajímala. Tak to jsou lidé, kteří k nám do kurzu přicházejí. 
V drtivé většině jsou to ženy, protože v těchto profesích převládají,“ upo-
zorňuje garant kurzu na škole Jiří Votoček.

Rozsah kurzu Pracovník v sociálních službách je sto šedesát hodin 
včetně odborné praxe. Forma studia je denní.

„Kurz probíhá ve škole v rámci teoretické výuky i v odborné učebně, 
kde účastníci mají možnost vyzkoušet si jednotlivé postupy, nejdříve na 
sobě nebo na modelech. Až zvládnou potřebnou teorii a praktické do-
vednosti v podmínkách školních nebo modelových, tak potom přicházejí 
na čtyřicetihodinovou praxi do zařízení sociálních služeb, kde to, co se 
naučili, uplatňují přímo při poskytování péče,“ dodává Jiří Votoček.

Vyšší odborná ekonomická a zdravotnická a Střední škola v Boskovi-
cích ale nabízí i další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. V sociál-
ní a zdravotnické oblasti jsou to ještě program Rodinná péče o seniory 
a kurz první pomoci. Další mi pak jsou údržba zeleně nebo obecné země-
dělské činnosti.  Michal Záboj

Michal Záboj

Velké Opatovice - Firma P-D 
Refractories z Velkých Opatovic 
získala zatím největší kontrakt ve 
své historii. Výrobce žáruvzdor-
ných materiálů dodá dvě koksá-
renské baterie japonské ocelárně 
Nippon Steel. 

Hodnota kontraktu je téměř 
dvacet milionů eur, tedy přes 
půl miliardy korun. Do Japonska 
bude v příštích dvou letech smě-
řovat skoro jedenatřicet tisíc tun 
žáruvzdorných tvarovek. První 
dodávku bude expedovat příští 
rok od dubna do července, dru-
hou pak od října do února 2016.

Pro P-D Refractories se jedná 
o druhou významnou zakázku 
v poslední době. Nedávno firma 
podepsala asi stomilionový kon-
trakt na dodávku koksárenské 
baterie do třineckých železáren. 

Společnost v letošním roce 
také významně navýšila počty 
zaměstnanců. V lednu jich měla 
636, teď už v ní pracuje o zhruba 
stovku lidí více. 

Společnost P-D Refractories 
vyrábí šamotové, vysoce hlini-
té, dinasové a izolační kameny, 

Šamotka dodá žáruvzdorné 
tvarovky do Japonska

žáruvzdorné jíly a ostřiva, aku-
mulační magnetit, komínové 
vložky, žáruvzdorné malty, tme-
ly a betony. Výrobky jsou určeny 

pro tepelná zařízení, koksové, 
vysoké a sklářské pece. P-D Re-
fractories patří do nadnárodní 
skupiny P-D Group. Téměř 80 

procent své produkce vyváží do 
zhruba 45 zemí. Podle odhadů by 
firma letos měla vykázat obrat 
přes jednu miliardu korun.

Blansko hos  lo „dobrodružný“ fes  val Rajbas

 Ilustrační foto archiv Zrcadla Ilustrační foto archiv Zrcadla

Blansko - Šestnáctý ročník 
cestovatelského festivalu Rajbas 
2014 probíhal v pátek a o víken-
du v Blansku. První den patřil 
v kině projekci soutěžních ne-
profesionálních filmů ucházejí-
cích se o cenu Srdcaři. 

Diváci společně s porotou, 
kterou tvořil Mirek Náplava 
a Petr Kašpar, shlédli celkem 
dvanáct filmů. Vrcholem večera 
pak byl snímek Erikit Františka 
Macha o Sibiři a film francouz-
ského režiséra Stephana Piona 
Alonbe on the river o expedici 
kajakářů. Promítání bylo ně-
kolikrát přerušeno příchodem 
týmů ucházejících se o vítězství 

v tradiční ale netradiční soutěži 
NaFest. V Dělnickém domě se 
rozjela každoroční šifrovačka 
Megbolondul a vystoupení míst-
ních kapel Hovaduo a Veka.

Aktivitám jako je Grena běh 
a Rajbas pragulka pak patřil 
sobotní dopolední program fes-
tivalu. Odpolední blok byl vě-
nován mnoha filmům, prezenta-
cím a přednáškám hned ve dvou 
sálech. Posluchače nezklamal 
cyklotramp Honza Vlasák díky 
svému nezaměnitelnému smyslu 
pro humor, do chladných končin 
Severního pólu zavedl diváky 
Mirek Jakeš, který přesvědčil, 
že není „jen“ cestovatel, ale také hraje na kytaru a zpívá. 

Pozornost přítomných milovní-
ků záhad pak na sebe upoutalo 
například vyprávění Jindřich 
Böhma o tragickém osudu tra-
jektu Estonina a nevyřešených 
otázkách s ním spojených. Do 
posledního místa zaplněný vel-
ký sál ani nedutal při vyprávění 
Mnislava Zeleného Atapamy, 
který se po čtyřiceti lety vypra-
vil mezi členy indiánského kme-
ne Kofánů. 

Alena Žákovská pak vyhlásila 
vítěze soutěže Okem dobrodru-
ha, kterým se stal snímek India 
Yoga a následovala prezentace 
netradičních cest na festival Raj-

bas s vyhlášením výsledků a pře-
dáním cen. 

Také druhý sál s napětím sle-
doval cesty do Texasu nebo Bos-
ny a Hercegoviny či do Švédska. 
Škoda, že nelze být na dvou mís-
tech současně.

Nedělní program pokračoval 
v blanenském kině opět cestami 
za hranice všedních dnů a závěr 
festivalu obstaral křest knihy Mi-
lana Daňka Ti, kteří utíkají pěšky, 
a premiéra fi lmu Buďme svorní 
on the road aneb Stopy Milana 
Daňka z cyklu Živá paměť o bla-
nenských osobnostech režiséra 
Radka Popelky a produkce Jana 
Popelky.  Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Michal Záboj

Blansko - Zchátralý hotel 
Dukla z centra Blanska zmizí 
do konce srpna příštího roku. 
O jeho demolici rozhodli obyva-
telé v referendu. Teď ji potvrdili 
také radní, kteří už schválili plán, 
jak Duklu z náměstí Republiky 
odstranit.

Provoz hotelu skončí k posled-
nímu březnu příštího roku. Do té 
doby se musejí vystěhovat všich-
ni nájemci, včetně šedesátky lidí, 
kteří v hotelových pokojích žijí.

„Už v tuto chvíli začínáme 
komunikovat s ubytovanými. 
Budeme s nimi jednat o uby-
tování v jiných prostorách, ať 
už v Blansku nebo například 
v Brně,“ uvedl blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS).

Samotná demolice objektu 
začne v dubnu a skončí v srpnu. 
Ještě před tím radnice vybere fir-
mu, která hotel zbourá.

„Budeme klást důraz na to, 
aby demolice omezila provoz ve 

Hotel Dukla se bude bourat příští 
rok na jaře a v létě

městě co nejméně. Odstřel nepři-
chází v úvahu. Bude to postupná 
demolice, která co nejméně naru-
ší život a bezpečnost v centrum 
města,“ podotkl místostarosta.

Na odstranění hotelu Dukla 
počítá návrh rozpočtu města na 
příští rok s částkou deset milionů 
korun. Peníze by měly stačit i na 
následné úpravy prostranství, 

které po budově mezi náměstím 
Republiky a Rožmitálovu ulicí 
vznikne.

„Bude tam vytvořena odde-
chová, klidová zóna, která bude 
navazovat na Rožmitálovu ulici 
a směrem k zámku. Do budouc-
na tam bude možnost i něco po-
stavit, pokud by se našel nějaký 
investor, nebo by byla možnost 
získat finance z nějakých dota-
cí,“ dodal Jiří Crha.

Hotel Dukla město získalo 
v září roku 2011 za třicet a půl 
miliónu korun v dražbě. Argu-
mentem pro nákup tehdy bylo 
to, že by se jinak do budovy na-
stěhovali problémoví nájemníci. 
Město pak Duklu a přilehlé po-
zemky už třikrát nabízelo inves-
torům. Zájemce se ale nenašel.

Letos v říjnu obyvatelé Blan-
ska v referendu rozhodli o demo-
lici hotelu. Hlasování se zúčast-
nilo přes sedm tisíc voličů, tři 
čtvrtiny z nich se vyslovily pro 
zbourání. Výsledek referenda je 
pro vedení města závazný.

 Foto archiv Zrcadla Foto archiv Zrcadla

Moravský kras zvítězil 
v prověrkách Top výletních cílů

Brno, Blansko - Nejlepší služby mezi destinacemi zařazenými do 
jihomoravských Top výletních cílů turistům poskytuje Moravský kras. 
Správa jeskyní zvítězila v sérii kontrol a od Centrály cestovního ruchu 
jižní Moravy získala Certifi kát kvality.

Prověrky se uskutečnily během letošního léta. Nezávislí kontroloři 
prověřili jednotlivé destinace z mnoha úhlů, od jejich značení až po pří-
větivost zaměstnanců.

„Další část kontrol kvality se zaměřila na vystupování po telefonu 
a kvalitu odpovědi na dotaz zaslaný e-mailem. Tyto kontroly probíhaly 
v německém a anglickém jazyce, aby byla ověřena schopnost porozu-
mění a dorozumění se se zahraničními návštěvníky,“ upřesnila Monika 
Hlávková z Centrály cestovního ruchu jižní Moravy.

Nejvíce bodů získala Správa jeskyní Moravského krasu spolu s Pa-
mátníkem písemnictví na Moravě, který spadá pod Muzeum Brněnska. 
Na druhém místě se umístil Památník Mohyla míru z Muzea Brněnska 
a třetí příčka patří Státnímu zámku Milotice.

„Poděkování patří především našim zaměstnancům. Ocenění si velmi 
vážíme, i kvůli tomu, že letošní sezónu v Moravském krasu komplikují 
stavby. U Punkevních jeskyní se buduje provozní budova, na Skalním 
mlýně Dům přírody a staví se také u Horního můstku Macochy,“ podotkl 
vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Pro jeskyně je to už druhé letošní ocenění. V létě získaly Certifi kát vý-
jimečnosti, který uděluje světový cestovatelský server Tripadvisor.com. 
„Cena se uděluje na základě ohlasů návštěvníků, kteří Moravský kras 
navštívili a byli spokojení. Získali jsme nejvyšší ocenění, čehož si velmi 
vážíme,“ dodal Jiří Hebelka.

Značka kvality Top výletní cíle Jižní Morava sdružuje nejlepší turistic-
ké destinace v Jihomoravském kraji již šestou sezonu. V současné době 
je na jižní Moravě třicet Top výletních cílů, v okrese Blansko kromě 
Moravského krasu ještě zámek Lysice a Western park Boskovice.  (moj)

Rozpočet počítá s vyššími příjmy
Blansko - Blansko bude příští rok hospodařit s vyšším rozpočtem než 

letos. Návrh počítá s příjmy i výdaji vyššími o zhruba třiatřicet milionů 
korun než letos. Město bude příští rok více investovat.

Podle návrhu rozpočtu bude na stránce příjmů i výdajů asi 386 milionů 
korun. Přes osmdesát procent této sumy připadne na běžné výdaje, zby-
tek na investice. Příští rok se radnice chce věnovat více opravám míst-
ních komunikací.

„Chceme zrychlit práce na opravách a rekonstrukcích komunikací, 
které jsou ve vlastnictví města. V rozpočtu jsou naplánovány silnice, 
které je třeba opravit, a stejně tak se chceme věnovat chodníkům,“ uvedl 
blanenský starosta Ivo Polák (ČSSD).

Z dalších akcí město příští rok počítá například se zateplením školních 
budov v Erbenově a Dvorské ulici nebo s další etapou regenerace sídliště 
Sever. Na místní části pak rozpočet pamatuje s částkou sedmnácti milio-
nů korun.  (moj)

Beseda. Na událos   listopadové revoluce v roce 1989 zavzpomínal na 
besedě se žáky základní školy v Boskovicích jeden z protagonistů doby 
pan Alois Čada. Rozhovor s pamětníkem sametové revoluce uveřejníme 
v prosincovém čísle Zrcadla.  Foto Jaroslav Oldřich
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Ve škole v Lipovci trhají 
rekordy ve sběru papíru

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka od svého vzniku dbá na pluralitu názorů 
a různorodost pohledů na aktuální témata. Do pestré mozaiky článků, 
které odrážejí dění v našem regionu, jsme se rozhodli nově zařadit 
příspěvky mladé generace. První číslo Studentského Zrcadla si vzali na 
staros   studen   Gymnázia v Boskovicích. Přejeme příjemné a poutavé 
počtení.  Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Již třikrát proběhla na škole ZŠ 
a MŠ Lipovec soutěž tříd ve sbě-
ru starého papíru – v roce 2011, 
2012 a 2013. Jelikož je ohlas na 
tuto akci rok od roku větší a pří-
znivější, i letos jsme se rozhodli 
soutěž zopakovat.

V termínu od 13. do října žáci 
nosili do školy starý papír, kar-
tony, časopisy apod. Vše svá-
zané nebo v krabicích, popsané 
a zvážené. Občas to byl pěkný 
fofr, neboť žáci přiváželi papír 
s pomocí rodičů, prarodičů 
i jiných rodinných příslušníků 
často a ve velkém množství. 

A jak to dopadlo? Výborně – 
pro srovnání uvádím výsledky 
i roků minulých: rok 2011 – 8 316 
kg, rok 2012 – 10 896,85 kg, rok 
2013 – 15 928,10 kg a rok 2014 
– 20 020,30 kg. Je jasně vidět, že 
děti odevzdávají stále větší a vět-
ší množství starého papíru a často 
trhají rekordy. Na prvním stupni 
jednoznačně zvítězila 4.třída, 
která odevzdala celkem 3964,60 
kg. Dále následovala třída dru-
há, třetí, pátá a první. První stu-
peň odevzdal celkem 12 553,10 
kg papíru. Druhý stupeň se také 
do soutěže zapojil, ale již méně 
aktivně, zde je vítězem třída sed-

má s  odevzdanými 4030,90 kg. 
Další místa obsadila třída šestá, 
potom devátá a osmá. Celkem 
žáci druhého stupně odevzdali 
7 467,20 kg starého papíru . 

Děkuji touto cestou všem žá-
kům za účast a jejich rodičům, 
prarodičům a rodinným přísluš-
níkům za pomoc a za spolupráci 

při této náročné akci. Také musím 
poděkovat žákům 7. třídy a chlap-
cům z 9. třídy, kteří nám s papí-
rem moc pomáhali a všech 20 tun 
jim prošlo rukama při odnášení 
a nakládání sběru.

Akce měla určitě velký smy-
sl. Děti zjistily, že se má a musí 
šetřit příroda, že vydělat penízky 

není vždy lehké a jednoduché, 
a také se projevila často síla 
a obětavost kolektivu. Žáci si 
určitě budou vážit takto získa-
ných peněz, které budou použity 
jednotlivými třídami na exkurze, 
výlety či jiné školní akce. 

Mgr. Hana Buchtová, 
zástupce ředitele

Studentka Gymnázia 
Boskovice vyhrála celostátní 

výtvarnou soutěž
První místo ve výtvarné soutěží na téma „BOUDO, BUDKO, kdo 

v tobě přebývá?“, která byla součástí podzimního festivalu „Jičín – 
město pohádky“, získala studentka boskovického gymnázia Lucie 
Šmídová.

Lucčin vítězný pastel „Žirafa s mládětem“ zaujal pořadatele svou 
jemností a zvláště se líbil herci Jiřímu Lábusovi, který předával 
ceny. 

Jedna z členek poroty napsala: „Jednotlivých i kolektivních prací 
přišlo více než 1 500. Prohlížet si všechna ta krásná zvířátka a pelíšky 
byla velká radost, inspirace, ale i starost. Vybrat vítěze mezi tolika 
nádhernými výtvory, do kterých každý vložil nejen svůj um, talent, 
ale i kus sebe a svoji momentální radost či smutek, byl pro mě i celou 
porotu téměř nesplnitelný úkol.“  Lucce gratulujeme! Jiří Šmerda

Jana Hejlová: Citový vztah 
chovám ke všem obrazům

Na řečkovické radnici v Brně se 15. listopadu konala vernisáž obrazů 
Jany Hejlové s názvem „Umění dívat se“. Rodačka z Letovic využívá veli-
ce zvláštní kombinovanou techniku, na kterou sama přišla a pyšní se jí 
jako jediná v České republice. Díky spojení pastelu a uhlu docílí neobvyklé 
struktury, která dodává dílu plas  čnost a živost. Při této příležitos   jsem 
se jí zeptala na pár otázek.

Kdy jste se začala věnovat malování?
Malovala jsem vždy ráda, jako dítě ve vyučování, spolužákům jsem kres-

lila obrázky a nedá se říci, kdy jsem začala malovat, já jsem vlastně za  m 
nepřestala. Když učím výtvarný obor a malujeme se žáky, je to jiné, než 
vlastní tvorba. S nimi jde o radost učit se novým věcem, sdílet se v hledání 
tvůrčích postupů a společně objevovat krásu třeba jen v dobře vedené 
lince. Vlastní tvorba je o předávání svého vnitřního světa, myšlenek, idejí 
na plátno, papír, nebo jiný materiál. Když dlouho nemaluji, chybí mi to.

Kde berete inspiraci?
Mohla bych říci, že inspiraci beru v přírodě, v kráse kvě  ny, lesa, vodní 

hladiny, v letu ptáka. Také v knihách, moudrých citátech, myšlenkách, nebo 
při setkání se zajímavými lidmi. Když o tom však nyní přemýšlím, myslím 
si, že inspiraci má asi každý umělec ukrytou v sobě ve svém srdci. Někdo se 
potřebuje vymalovat ze svého smutku, ze své rozervanos  , boles  , někdo 
zrcadlí na plátno odlesk dnešní doby. Já velice ráda vytvářím krásu.

Máte nějaké vzory v oblas   malířské tvorby?
Mým velkým vzorem mezi současnými malíři je paní Bedřiška Znojem-

ská z Prahy. Patří mezi světové malířské špičky. Známe se od mého mládí 
a byla i mou učitelkou. Nedávno jsem s přáteli navš  vila opět její ateliér 
a u každého jejího obrazu by se dalo strávit celý den. Všechny mají v sobě 
spoustu myšlenek, symbolů, tajemství. Přestože je paní Bedřiška již starší 
dáma, je plná vitality, vnitřní síly a má úžasné laskavé srdce.

Všimla jsem si, že často pracujete se sytými barvami. Znamenají pro 
vás něco?

Syté barvy v mých obrazech jsou již dány podkladem, což je rozcupova-
ná látka nastříkaná na papír, která působí jako semiš. Vycházím z barev-
ného podkladu a jemu přizpůsobuji námět. Při vernisáži si také povídá-
me o psychologii barev a jejich působení na člověka. Každá barva má své 
kouzlo. 
Červená je například barva lásky, energie, síly, krve a ohně. V Číně značí 

štěs  . Stalo se mi, že jedna dáma požadovala obraz laděný do červena, 
protože je lvice a tato barva je jí velice blízká. Za nějaký čas přišla znovu, 
že potřebuje i zelený obraz, aby v sobě vyrovnala sílu červené. Proto si se 
zájemci o obraz často povídáme i o barvách, nejen o námětu.

Jak dlouho vám trvá tvorba jednoho díla?
Jak dlouho trvá namalování obrazu se opravdu říci nedá. U každého 

je to trochu jiné. Některý je hned, protože jako by vše „šlo samo“ a na 
některý dlouho myslím, představuji si ho, rozkresluji, prostě si ho hýčkám 
v srdci, než spatří světlo světa.

Máte nějaký konkrétní obraz ke kterému chováte citový vztah?
Citový vztah chovám ke všem svým obrazům. Dávám do nich své srdce, 

kousek svého já, svůj vnitřní svět. V knize Malý princ Antoine de Saint - 
Exupéry slovy lišky říká: „Správně vidíme srdcem, co je důležité, je očím 
neviditelné“. Proto bych ráda, abychom se na vše kolem sebe naučili více 
dívat srdcem, než rozumem.“  Denisa Šikulová, I. C

Měsíc francouzštiny v Belgii
Je sedmého října, bude půl jedenácté večer a já sedím v autobusu Euro-

lines. Těžko říct, jestli se víc těším, nebo je mi už napřed smutno. Sedím u 
okýnka s příruční taškou, zavazadlo už mám v kufru, a loučím se se vším, 
co znám. Už je to jasné – jedu pryč, daleko a sama… a asi tak na měsíc.

Letošní říjen pro mě byl naprosto výjimečným zážitkem. Bylo to úpl-
nou náhodou, že jsem se dozvěděla o spolupráci Boskovic s belgickým 
Frasnes-lez-Anvaing. Ještě větší štěs   bylo, že leželo na jihu, ve Valonském 
regionu, kde se mluví francouzsky. Pro mě naprosto neodolatelná pří-
ležitost. Už dlouho jsem takovou hledala a žádná z předchozích cest, jak za 
svým oblíbeným jazykem vyjet, nevycházela. Až nakonec, hlavně díky vel-
ké laskavos   tamějších lidí, se to povedlo. Domluva a veškeré zařizování 
proběhlo hladce a už začátkem října jsem měla podniknout tu zdlouhavou 
dvanác  hodinovou jízdu přes celé Německo… a doputovat až do Belgie.

Abych se přiznala, nemohla jsem tomu uvěřit až do chvíle, co mě za 
hranicemi země přivítala SMSka od T-Mobilu.

V Belgii pro mě bylo všechno jiné. Za prvé, bydlela jsem na vesnici, a 
tak, kamkoliv jsme chtěly, musely jsme tam dojet - já a paní Sophie, která 
mě u sebe přijala. Frasnes se skládá z třinác   menších vesnic, má asi stej-
ný počet obyvatel jako Boskovice, ale na každého tam připadá jeden hek-
tar celkové rozlohy - to kvůli jeho silně zemědělskému zaměření. Co dále 
stojí za zmínku, je přírodní park Pays des Collines – Země kopců, ve kterém 
se Frasnes nachází. Je tak spolu se svým okolím, i díky typickým cihlovým 
domům, velmi malebné.

Krom každodenního života lidí ve Frasnes jsem okusila i život tamního 
studenta - na dva týdny se mi poštěs  lo být přijata na střední škole IPES 
ve městě Ath. To je počtem obyvatel víc než dvakrát větší a je to znát. 
Dojížděla jsem sem vždy vlakem, což mi trvalo asi osm minut, a pak už 
stačilo dojít jen kousek pěšky do jedné ze tří budov školy. Pár dní mi trvalo, 
než jsem si na její chod zvykla. Postupně jsem ale splynula s davem. Neza-
jímala jsem se už o skříňky, protože ty mají jen studen   právě na praxi. 
Nekontrolovala jsem tak úzkostlivě rozvrh, protože na učitele nečekáme 
po zazvonění ve třídě, ale na dvoře, kam si pro nás přijde a do učebny 
nás odvede. Pravidelně od 8:25 jsem byla připravená psát si poznámky do 
sešitu, jako jediná – studen   zde dostávali každou hodinu od profesorů 
vy  štěné materiály, které si zakládali do jedné velké složky.

Jsem si celkem jistá, že toto nejsou speciality pouze belgické. Přesto 
pro mě každý takový detail byl velkým překvapením a potěšením zároveň. 
Sbližoval mě s těmi, pro které to už bylo docela obyčejné.

To, mimochodem, taky není vůbec lehké. Souži   se studenty. Představ-
te si, mluvit tak spisovně, jak jen dokážete (protože to jinak ze školy ani 
neumíte), před bandou puberťáků. Buď vás nadšeně přijmou jako podiví-
na, nebo se vás jako stejného podivína budou spíš š   t. :o)

Doopravdy jsem se ale s něčím takovým nesetkala. Zato musím přiznat, 
že jsem byla, nejen pro mladé, ale i starší přátele paní Sophie, velkou 
atrakcí. Neznala jsem slávky, ústřice… neznala jsem čekankové puky nebo 
všechny druhy sýrů a vína, kterým zde v Belgii holdují snad stejně jako ve 
Francii. A tak si to užívali. Byli mi milými průvodci vlastním světem, z nichž 
nejvíce to byla právě Sophie, se kterou jsem každý den poznala někoho 
nebo aspoň něco nového.

Až do naprostého vyčerpání jsme jezdily každý den na návštěvy… proto, 
abych to poslední týden svého pobytu znovu milovala. A nezůstaly jsme jen 
ve Frasnes. Viděla jsem zde také poprvé v životě moře, to Severní, se kte-
rým má Belgie jen pár desítek kilometrů pobřeží... ale cesta k němu trvala 
hodinu a půl. Byla jsem v Bruggách, Benátkách severu, kde auto bylo jako 
výjev z jiného světa, nebo v Gentu, kde jsme naopak málem nezaparkovaly. 
A na druhé straně… vím už, kam ve Frasnes zajít na poštu, kde je lékárna a 
kde všemi oblíbený doktor. Vím, co znamená zajedeme do Colruytu. Potkala 
jsem se se starostou, kterému každý občan tyká, a oslavila s ostatními Hal-
loween, na který jsem pomáhala připravit dýňovou polévku.

To jsou, myslím, zážitky ze všeho nejkrásnější - ty, co v daný okamžik 
vypadají úplně běžně, neturis  cky. Na odjezd jsem se tak těšila i ne, přišlo 
mi, že jsem si sotva na svůj nový život zvykla… a už jsem měla zase odejít. 
Ale pak, hodně jsem se těšila domů. Chybělo mi všechno, rodinou počína-
je a testy v češ  ně konče. Dost možná mi bude rozumět každý, kdo si něco 
podobného už zažil. A ten, kdo ne… tomu bych to ze srdce přála. Návštěva 
Belgie pro mě to  ž byla velkou zkušenos   a budu na ni do konce života 
vzpomínat, stejně jako na všechny, kdo mě zde mezi sebe tak srdečně a 
starostlivě přijali. Jsem jim moc vděčná.  Katka Látalová, sep  ma

Pohled nováčků, a co si o tom 
myslí paní ředitelka

Přestože jsme za  m na gymnáziu strávili necelé tři měsíce, rozhodli 
jsme se paní ředitelky Aleny Svanovské zeptat na věci, které se nás týkají.

První věc, na kterou jsme se zeptali v naší třídě, bylo, zda by se spo-
lužáci znovu na gymnázium přihlásili. Ukázalo se, že 22 žáků ze 30 by se 
přihlásilo znovu, zbylých 8 žáků by svoji přihlášku podalo spíše na jinou 
školu. Jako vysvětlení uvedli, že opro   jejich základní škole učiva výrazně 
přibylo. Jsme zvědavi, jak spolužáci odpoví na konci roku, kdy budou mít 
za sebou plno skvělých akcí, jako například lyžařský výcvik v Alpách, ale 
také už budou vědět, jaké je pololetní zkoušení.

Na začátku školního roku se v Obůrce u Blanska uskutečnil adaptační 
pobyt pro studenty prvních ročníků a primy. Shodli jsme se s paní ředitel-
kou, že se osvědčil. Celá naše třída byla ze společně prožitých tří dnů nad-
šená, neboť se velice zlepšila naše vzájemná komunikace a spolupráce. 
Paní ředitelka však má názor ten, že dlouhodobější význam ukáže až čas.

Dále se uskutečnila anketa, ve které žáci hodno  li obědy. Její výsledky 
jsou k naleznu   na facebookové stránce Gymnázia Boskovice. Náš názor 
je takový, že udělat anketu byl dobrý nápad a pomohlo to kuchařskému 
sboru ujasnit si, co se žákům líbí a co ne. Názor paní ředitelky je, že žáci 
mohou dále hodno  t obědy tak, že vždy při odevzdání sdělí svoje pocity 
kuchařkám. Koncem roku se anketa zopakuje na internetu.

Dále jsme se paní ředitelky zeptali na jednotné přijímací zkoušky. My, 
studen   prvního ročníku, jsme podstoupili testování od společnos   Scio, 
ale podle aktuální vlády, přesněji ministra školství Marcela Chládka by 
mělo probíhat testování od organizac MŠMT Cermat. Paní ředitelka říká: 
„Testování Cermat je dobré v tom, že by mělo spíše omezit  pování a 
pokládat více otevřených otázek.“  Naše gymnázium využívá již v letošním 
školním roce příležitost pilotně realizovat nový model přijímacích zkou-
šek. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový model přijímacího řízení, 
bude naše škola organizovat pro zájemce bezplatné přípravné kurzy.

Poslední věc, na kterou jsme se paní ředitelky zeptali, je zavedení povin-
né maturity z matema  ky. Paní ředitelka si myslí, že matema  ka je velmi 
důležitý předmět, ve kterém získáváme nejen matema  cké dovednos  , ale 
rozvíjí se logické a abstraktní myšlení dě  . „I přesto však nesouhlasím se 
zavedením povinné maturitní zkoušky z matema  ky z důvodu různorodos   
maturitních oborů a jejich výstupů. V případě, že tato situace nastane, udě-
láme maximum proto, abychom na ni naše žáky dobře připravili,“ řekla.

Na závěr bychom chtěli paní ředitelce poděkovat za to, že si na nás 
našla čas a ochotně odpovídala na všechny naše dotazy. 

 Vlas  mil Šafařík, Aleš Nečas, I. C
Další příspěvka naleznete na www.zrcadlo.net 

v sekci Studentské Zrcadlo
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V Blansku se o víkendu odehrál důležitý republikový turnaj mládeže ve stolním tenisu

Pavel Voráč: Náš oddíl funguje na úrovni
Bohumil Hlaváček

Blansko - Velká sportovní hala 
v Blansku na Údolní ulici pras-
kala o víkendu doslova ve švech. 
Odehrával se zde republikový 
bodovací turnaj mladších žáků va 
stolním tenisu. A ze všech stran 
padala jen slova chvály. Ale… 
Stále problém této haly, která je 
plně vytížená každý den zejména 
sportující mládeží. Chybí jí odpo-
vídající vstup, sociální zázemí a 
hlavně hlediště, které by ji pový-
šilo o významný „level“ výše. A 
přitom je projekt dávno zpraco-
vaný a čeká jen na realizaci. Věř-
me, že staronové vedení radnice 
již tentokrát opravdu bouchne 
pomyslnou pěstí do stolu a pení-
ze se najdou. O průběhu turnaje i 

chodu KST Blansko jsme si popo-
vídali s jeho prezidentem Pavlem 
Voráčem.

Můžeš představit tuto akci?
Republikový turnaj kategorie 

A, tedy nejvyšší. 

Jak se blanenský klub dosta-
ne k pořádání takovéto akce?

Pořádali jsem akce krajské-
ho formátu. O úrovni, na jaké to 
děláme, se samozřejmě dostaly 
informace výše. Teď již nemáme 
problém dostat znovu důvěru.

Máte zájem zkusit ještě něco 
vyššího? Ukrojit si ten krajíc 
větší?

To už by bylo mistrovství 
republiky. A to by zde muselo 

být hlediště. Ale proč ne, když to 
bude. A třeba mistrovství Evro-
py? Také proč ne. Ale to už je o 
něčem jiném. Chuť by třeba byla. 
Třeba ta republika by byla možná 
jednodušší, protože na ni se kva-
lifi kuje přesně daný počet dětí, 
ne jak teď, kdy je to, jak se říká, 
open.

Kolik účastníků má tedy tato 
akce?

V sobotu nějakých sto pade-
sát, v neděli sedmdesát až osm-
desát. Pro pořadatele to byl pro-
blém v tom, že zrovna kategorie, 
v nichž se hrálo, momentálně 
nemáme žádné favority, motiva-
ce se hledala hůř. Zahrát si ale 
s nejlepšími byla určitě pro naše 
děcka motivace. Vozit je někam 
do Prahy na odpovídající tunaj by 
asi nemělo smysl. Takto si to as-
poň zkusili, jak to může vypadat, 
když se to umí.

Pořádání takového turnaje 
je ekonomickým přínosem pro 
klub nebo jde jen o pocit něco 
udělat?

Oboje. Menší ekonomický pří-
nos to je, ale jen díky sponzorům, 
kteří nás podpořili. Když to řeknu 
otevřeně, kdyby se to nestalo, tak 
bychom nevydělali ani korunu. 
Ale to nemusím nikomu, kdo něco 
podobného dělá, vysvětlovat.

Jak se zatím osvědčuje samo-

statná existence Klubu stolního 
tenisu Blansko po zániku TJ 
ČKD Blansko?

Fungujeme tak nějak stejně, 
to řeknu upřímně. Přibyla nám 
adminstrativní práce navíc. To je 
jasné.

Vaše herna prošla rekon-
strukcí…

Vše je víceménně hotovo. 

Máme teď sociální zařízení, za 
které se nemusíme stydět. K naší 
úplné spokojenosti. Je to posun 
dopředu, bezesporu, děkujeme 
vedení města. 

Bude to znamenat, že budete 
mít nějaké vyšší výkonnostní 
cíle? Třeba extraligu žen?

To je otázka. Momentální stav 
kádru je takový, že třeba zrov-

na ta děvčata, si vedou velice 
dobře v první lize, mají jen jed-
nu prohru. Chlapi z áčka zatím 
nehrají také špatně. Zkoušíme 
na hostování do týmů v nižších 
soutěžích mladinké hráče, kte-
ří jsou v republikové špičce. Já 
myslím, že pinec v Blansku půjde 
dopředu. A věřím, že třeba na nás 
začnou chodit víc diváci, ono se 
na to dá opravdu dívat!

Bohumil Hlaváček

Blansko - Michal Kugler je 
staronovým trenérem týmu mužů 
FK Blansko. V úterý o tom roz-
hodl výkonný výbor, v pátek byl 
uveden do funkce.

Vstoupil jsi podruhé do téže 
řeky, jak se říká… Čekal jsi, že 
budeš osloven vedením poté, co 
Ludevít Grmela ukončil svoje 
působení v klubu?

Přiznám se, že ne. Ale měl jsem 
radost, to musím říct. Vždy jsem 
chtěl dál pracovat s kluky, které 
jsem již vedl. Například Davidem 
Juranem, Kubou Šplíchalem, 
Tomášem Zouharem a dalšími, 
nerad bych při vyjmenovávání 
na někoho zapomněl. To, co nás 
čeká, ale nebude jednoduché.

Kdo by měl podle tebe tvořit 
páteř týmu?

Rád bych, aby pokračoval jako 
stoper Čoupek, nevím však, jak 
to s ním bude. Pevně doufám, že 
v bráně zůstane David Juran, je 
to jeden z nejlepších, ne-li vůbec 
top gólman v divizní soutěži. 

Šplíchal, Zouhar, Trtílek. Rád 
bych dostal zpět do lepší soutěže 
Michala Šenka. Má nejlepší roky 
před sebou. Pevně doufám, že se 
vrátí v plné formě Radim Bubení-
ček. Jako kapitán a osobnost, kte-
rá potáhne tým nejen z lavičky. 
Chci stavět na Honzovi Nečasovi, 
Davidu Müllerovi, Gromský také 
není rozhodně špatný hráč, nao-
pak.

Co borci ze Zbrojovky?
Trenér Grmela přišel do týmu, 

který neznal, je ano. Nechci říct, 
že je zavrhuji. Levai třeba jde 
do přípravy do Znojma, má asi 
vyšší ambice. Naopak Ullmann 
je z našeho regionu, má to kou-
sek do Blanska, na něm by se 
dalo také něco stavět. Jinak třeba 
Šural měl problémy se zdravím, 
Jukl není soubojový fotbalista, 
musí se na něho pracovat, mohl 
být někdy střídán. 

Máš v hledáčku nějaké posi-
ly?

Samozřejmě. Třeba se docela 
zapomíná na Jandu, který je dlou-
hodobě jedním z nejlepších střel-

ců v krajském přeboru. Může hrát 
na spoustě postů, je z Jedovnic. 
Ten by se měl líbil. Marek Perni-
ca. Je to pozitivní kluk, musel by 
chtít na sobě pracovat. Je to mož-
né, šanci má.

A dál?
Samozřejmě se zajímám o Mar-

tina Sehnala, takových hráčů je 
málo. Ale v Ráječku mají předsta-
vy o jeho uvolnění takové, které 
se mi nechce akceptovat. Řeknu 
to narovinu, mají zájem o Trtíl-
ka, ale já si myslím, že speciálně 
on bude po zimní přípravě u nás 
vynikající. A já ho chci v Blan-
sku. Avšak o takových věcech 
nerozhoduji jen já.

Co další nastupující genera-
ce?

Moc stojím například o Kepr-
ta, to je kluk s budoucností. Měl 
by být u nás v přípravě. Dívám se 
i do žáků. Třeba Ševčík je vyni-
kající, ten žije fotbalem.

A těžká otázka. Není škoda 
kluků, kteří se „zakopávají“ 
v Rakousku?

Co na to říct…Těch je hodně. 
Třeba David Bednář, ten by byl 
při tom, co momentálně umí, 
pro Blansko terno. Nemůžeme 
tomu bohužel konkurovat fi nanč-
ně. I ti, co tam hrají v nejnižších 
soutěžích, mají vystaráno. Je 
to veliká škoda. Postavil bych 
z nich možná divizní jedenáctku, 
hodně by pomohli. Jsou v nejlep-
ších letech, kdo by o nich nepře-
mýšlel. A já bych určitě stál třeba 
i o Petra Crháka. To je sice podle 
občanky starší chlap, ale skvělý 
člověk a pořád vynikající fotba-
lista. Divizního formátu, byl by 
i výborný do kabiny. 

Na závěr našeho rozhovoru?
Udělám vše, co bude v mých 

silách. Jsem rád za důvěru, kterou 
jsem dostal, věřím, že nezklamu. 
Mrzelo by mne to.

MICHAL KUGLER - Trenér 
mužů FK Blansko květen 2011 
až srpen 2012. Poté trénoval 
v Bystrci, kde skončil letos na 
jaře. Po půlroční přestávce se 
vrací do angažmá v Blansku. 

Kugler: Vážím si toho, že můžu opět trénovat v Blansku

Pavel Voráč při rozhovoru s ČT. Foto Bohumil HlaváčekPavel Voráč při rozhovoru s ČT. Foto Bohumil Hlaváček

Z turnaje. Foto Bohumil HlaváčekZ turnaje. Foto Bohumil Hlaváček

Michal Kugler. Foto Bohumil HlaváčekMichal Kugler. Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Skončil tre-
nér Ludevít 
Grmela. Začí-
ná nový kouč 
a v nelehké 
pozici. Diviz-
ní fotbalové 
Blansko se 
po nadějném 
začátku octlo velmi blízko sestu-
povým pozicím. Důvěru dostal 
od nového výboru po pauze opět 
Michal Kugler. Popovídali jsme 
si o tom krátce s předsedou klu-
bu Jiřím Crhou.

Je to dobrá volba?
Dal jsem i na rady zkušených, 

věřím, že jsme vybrali dobře. 
Ke změně trenéra došlo zejmé-
na z toho důvodu, že pan Gr-
mela odešel za novým angažmá 
do druholigového Znojma. Stáli 
jsme před problémem jmenovat 
jeho nástupce. Zvažovali jsme 
několik jmen. Pro Michala Kug-
lera jsme se rozhodli z několika 
důvodů. Je to člověk, který přes 
své relativní trenérské mládí má 
dost zkušeností. Zřetel jsme brali 
na to, že je místní a spoustu klu-
ků zná. Další stránka věci byla, 
že teď půl roku byl volný a cítili 
jsme jeho obrovskou chuť tréno-
vat, pustit se do práce, na kterou 
určitě má. Myslím, že, že tým 
potřebuje zapracovat třeba na 

fyzické kondici a Michal Kugler 
je i proto správná volba.

Bude mu výbor zasahovat 
nějak do práce nebo má vaši 
plnou důvěru?

Vždy jsem zastáncem toho, 
že člověk, který se dostane do 
důležité funkce, má mít plnou 
důveru toho, kdo jej do ní jme-
noval. On předložil svoji kon-
cepci. Samozřejmě, že mu sta-
novíme mantinely, především 
finanční. Jak nám předložil svoje 
návrhy, chce pracovat přede-
vším s našimi odchovanci, což 
je i naše priorita. Samozřejmě 
se ale můžeme i dívat kolem. 
V Blansku je spousta hráčů na 

hostování, přestože jsme z nich 
fotbalisty udělali my v našich 
mládežnických týmech. Rádi by-
chom tuto skutečnost definitivně 
vyřešili přestupy. Přejí si to ve 
většině případů i dotyční hráči. 

Padají už nějaká konkrétní 
jména o posilách?

V pátek trenér nastoupil ofici-
álně do funkce. Dali jsme si pro-
zatímní termín dvou týdnů, aby-
chom se již bavili o konkrétních 
věcech. Ještě probíhají nějaké 
tréninky. Předpokládám, že se 
tým pod jeho vedením již bude 
prezentovat na halovém Memo-
riálu Dana Němce o víkendu. 

 Bohumil Hlaváček

Nový trenér dostal plnou důvěru vedení 
klubu, říká jeho předseda Jiří Crha

Memoriál Dana Němce
Blansko - Pátek večer a celá sobota bude v blanenské sportovní 

hale ve znamení závěru fotbalové sezóny v našem regionu. Již tradič-
ně se koná Memoriál Dana Němce. Letos se organizátoři ještě více 
snažili o to, aby se představilo co nejvíce týmů z našeho regionu. 
V 17. ročníku bude titul obhajovat Zrcadlo Team, který se bude pod 
patronací našich novin snažit, aby jako první v jeho historii získal 
potřetí prvenství.

Program: pátek 28. 11. 2014 - 18:00: FK Blansko – Sokol Lipo-
vec, 18:25: Sokol Černá Hora – FK Kunštát, 18:50: Zrcadlo Team – 
FK Rájec-Jestřebí, 19:15: Sokol Bořitov – SK Olympia Ráječko.

sobota 29. 11. 2014 - 08:00: KK Konfeks Legnica – FK Blansko, 
08:20: Sokol Lipovec – Sokol Černá Hora, 08:40: Mürzzuschlag – 
Zrcadlo Team, 09:00: FK Rájec-Jestřebí – Bořitov, 09:20: Slavnostní 
zahájení, 09:40: FK Kunštát – KK Konfeks Legnica, 10:20: Sokol 
Černá Hora – FK Blansko, 10:40: SK Olympia Ráječko – Mürzzu-
schlag, 11:00: Sokol Bořitov – Zrcadlo Team, 11:20: KK Konfeks 
Legnica – Sokol Lipovec, 11:40: FK Blansko – FK Kunštát, 12:00: 
Mürzzuschlag –FK Rájec-Jestřebí, 12:20: Zrcadlo Team – SK Olym-
pia Ráječko, 12:40: Sokol Černá Hora – KK Konfeks Legnica, 13:00: 
FK Kunštát – Sokol Lipovec, 13:20: Sokol Bořitov - Mürzzuschlag, 
13:40: SK Olympia Ráječko – FK Rájec-Jestřebí, 14:15: 1. semifi-
nále, 14:45: 2. semifinále, 15:15: Utkání o 5. - 6. místo, 15:45: 
Utkání o 3. - 4. místo, 16:15: Finále.  (bh)



hokej
Krajská liga: SK Minerva Boskovice 

- HK Hokej Šumperk 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), 
Matouš, Surý. Blansko – Uherský Brod 
B 6:5.
  1.  Uh. Ostroh  11  6  3  1  1  58:43  25 
  2.  Rosice  10  7  0  1  2  39:34  22 
  3.  Kroměříž  11  6  1  0  4  72:44  20 
  4.  Blansko  11  6  1  0  4  39:43  20 
  5.  Uničov  10  5  1  1  3  55:44  18 
  6.  Velká Bíteš  11  5  1  1  4  51:40  18 
  7.  Uh. Brod  11  5  1  1  4  48:47  18 
  8.  Boskovice  11  5  1  0  5  47:36  17 
  9.  Šumperk  11  4  2  0  5  54:45  16 
  10.  V. Meziříčí  12  3  0  5  4  42:47  14 
  11.  Šternberk  11  4  0  1  6  46:53  13 
  12.  Uh. Hradiště  11  3  1  1  6  50:52  12 
  13.  Uh. Brod B  11  0  0  0  11  30:103  0

Okresní přebor: Tatran Hrušky – TJ 
Šerkovice 4:3 (1:0, 1:3, 2:0), Gzela, Uher, 
Hausner, Malý – Pokorný 2, Matuška. 
Dynamiters Blansko HK B – HC Blansko 
1:3 (0:0, 0:0, 1:3), Antal – Pazdera, Anto-
nín, Snopek. TJ Rájec-Jestřebí – HC Lysice 
10:2 (5:1, 3:0, 2:1), Plhoň, Kuběna Jaromír, 
Kuběna Jan, Šváb 2, Odehnal, Lemon – 
Nádeníček. TJ Sokol Březina – TJ Sokol 
Černá Hora 6:2 (1:0, 3:1, 2:1), Jakubec, 
Havlíček – Matoušek, Kousalík Petr 2, 
Kousalík Marek, Ondráček. TJ Sloup – TJ 
Spartak Adamov 2:10 (1:5, 0:1, 1:4), Láník, 
Sedlařík – Knotek, Milfait, Kunc 2, Kubí-
ček, Kolenáč, Dvořák, Thoř.

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – TJ Valaš-

ské Meziříčí 2:6 (3373:3451), Petrů 520, 
Musilová Z. 607, Nevřivová 554, Kalo-
vá 575, Daňová 561, Ševčíková 556. KK 
Blansko – TJ Lokomotiva Česká Třebová 
6:2 (3354:3309), Kalová 520, Musilová Z. 
(Petrů) 570, Ševčíková 588, Nevřivová 552, 
Daňková 601, Lahodová 523. 
  1.  Přerov  10  7  1  2  52,5:27,5  15
  2.  Slavia  10  6  2  2  53,0:27,0  14
  3.  Val. Meziříčí  10  7  0  3  48,0:32,0  14
  4.  Zlín  10  6  1  3  46,0:34,0  13
  5.  Náchod  10  5  0  5  45,0:35,0  10

  6.  Zábřeh  10  4  2  4  42,0:38,0  10
  7.  Duchcov  10  5  0  5  39,0:41,0  10
  8.  Konstruktiva  10  3  3  4  39,0:41,0  9
  9.  Blansko  10  4  0  6  33,0:47,0  8
  10.  Husovice  10  3  1  6  30,5:49,5  7
  11.  Č. Třebová  10  2  1  7  27,0:53,0  5
  12.  Jičín  10  2  1  7  25,0:55,0  5

2. liga muži: KK Blansko – KK PSJ Jih-
lava 5:3 (3475:3414), Flek J. 565, Flek R. 
562, Michálek 591, Havíř 597, Procházka 
602, Honc 558.
  1.  Jihlava  10  9  0  1  65,0:15,0  18
  2.  Třebíč  10  7  0  3  50,0:30,0  14
  3.  Rosice  10  6  1  3  50,5:29,5  13
  4.  Blansko  9  6  0  3  41,5:30,5  12
  5.  Vracov  10  5  1  4  40,5:39,5  11
  6.  Vyškov  10  4  2  4  42,0:38,0  10
  7.  Husovice B  10  5  0  5  40,0:40,0  10
  8.  Zábřeh  10  4  0  6  35,0:45,0  8
  9.  H. Benešov  10  3  2  5  34,5:45,5  8
  10.  Přemyslovice  10  3  0  7  25,0:55,0  6
  11.  Opava  9  2  0  7  20,0:52,0  4
  12.  Přerov  10  1  2  7  28,0:52,0  4

3. liga muži: SK Baník Ratíškovice 
– KK Blansko B 6:2 (3183:3139), Kotlán 
537, Pliska 541, Hlavinka 557, Šplíchal 
485, Kolařík 507, Novotný 512. 
  1.  Ratíškovice  10  7  1  2  48,0:32,0  15
  2.  MS Brno B  10  6  1  3  47,0:33,0  13
  3.  Dubňany  10  6  1  3  45,0:35,0  13
  4.  Mistřín  10  6  1  3  44,0:36,0  13
  5.  Kamenice  10  6  0  4  46,0:34,0  12
  6.  Prušánky  9  4  2  3  35,0:37,0  10
  7.  Prostějov  10  5  0  5  43,0:37,0  10
  8.  Dačice  10  4  1  5  37,0:43,0  9
  9.  BOPO Třebíč  10  3  1  6  33,5:46,5  7
  10.  Valtice  9  3  0  6  32,0:40,0  6
  11.  Přerov B  10  3  0  7  31,0:49,0  6
  12.  Blansko B  10  2  0  8  30,5:49,5  4

Okresní podniková liga, extraliga: 
Catering – VVR A 1259:1290, Skoupý 290, 
Volf R. 260 - Flek 281, Stloukal 276. VVR B 
- A je to 1345:1315, Semrád J. 286, Semrád 
M. 281 - Šmerda 288, Pařil 284. ČKD Hol-
ding - VB Leasing 1263:1337 Vymazal 263, 
Kučera 262 - Malits 298, Nezval 285. ČBE 
A – BATI 1281:1323, Šváb 275, Nesrsta 
257 - Nesvadba 279, Buchta 275. Stavba 

krbů – Kadeřnictví ES 1315:1256, Mokrý 
279, Klimeš 276 - Žitník 262, Král 260.
  1.  A je to  6  5  0  1  1337,67  10
  2.  VVR A  6  5  0  1  1310,33  10
  3.  VB Leasing  6  4  0  2  1319,33  8
  4.  ČKD Holding  6  4  0  2  1310,33  8
  5.  VVR B  6  3  0  3  1290,17  6
  6.  BATI  6  2  0  4  1270,83  4
  7.  Kadeřnictví ES  6  2  0  4  1260,17  4
  8.  Catering  5  2  0  3  1245,00  4
  9.  ČBE A  5  1  0  4  1298,00  2
  10.  Stavba krbů  6  1  0  5  1254,67  2

1. liga: Rapid – Blanzek 1250:1275, 
Růžička ml. 282, Hrazdíra 278 - Uhlíř 303, 
Nejezchleb 254. Eko System – BODOS 
1206:1218 Zouhar M. 269, Zouhar J. 255 
- Mareček 262, Učeň 253. RWE – Turbo 
Technics 1247:1257, Podrabský 272, Žá-
ček 267 - Motl 272, Špaček 264. AKK 
– KSK 1241:1298 Barša 268, Šíbl 258 - 
Valášek P. 282, Kolář 280. KSK – RWE 
1296:1252, Valášek P. 283, Neubauer 
267 - Petlach 278, Navrátil 264. BODOS 
– AKK 1191:1275, Učeň 269, Závodník 
246 - Kunc 273, Barša 270. Turbo – Orel 
1174:1167, Maška 254, Motl 249 - Hének 
274, Dvořák 229. Blanzek – Eko System 
1249:1038, Kratochvíl 282, Grim 252 - 
Zouhar J. 229, Zouhar M. 224. 
  1.  KSK  7  5  0  2  1273,00  10
  2.  Rapid  6  5  0  1  1256,33  10
  3.  Turbo  7  5  0  2  1197,57  10
  4.  Blanzek  7  4  0  3  1235,71  8
  5.  Orel  7  4  0  3  1223,86  8
  6.  AKK  7  3  0  4  1232,14  6
  7.  JEZAT  6  3  0  3  1227,83  6
  8.  EKO Systém  7  3  0  4  1160,14  6
  9.  RWE  7  1  0  6  1197,29  2
  10.  BODOS  7  1  0  6  1143,43  2

2. liga: Splávci – ČBE B 1226:1152, 
Kocourek ml. 254, Kocourek st. 254 - Trou-
bil 265, Šlezinger 244. Nemocnice – Hasiči 
1173:1158, Zavadil 257, Tichý 251 - Majer 
263, Smíšek 253.
  1.  Splávci  6  6  0  0  1200,33  12
  2.  Hasiči  6  4  0  2  1170,17  8
  3.  Nemocnice  6  4  0  2  1111,17  8
  4.  ČBE B  5  2  0  3  1123,40  4
  5.  Relax Club  5  2  0  3  1113,60  4
  6.  Lachtani  4  1  0  3  1054,75  2
  7.  KD 5  6  0  0  6  921,50  0
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Blanenští plavci se neztratili ani na Velké ceně města Brna

Závod měl špičkové obsazení

T   2014

Věra Vencelová 
Bohumil Hlaváček

Brno, Hodonín, Blansko - 
Šestačtyřicátý ročník Velké ceny 
města Brna v plavání se uskuteč-
nil o minulém víkendu v brněn-
ském bazénu Tesly na Lesné. 
Mítink je součástí Českého 
poháru a v pětadvacetimetrovém 
bazénu se každoročně schází 
kompletní česká plavecká špič-
ka a kvalitní mezinárodní pole. 
Akce má pověst nejlepšího závo-
du v Česku, a to nejen výkony, 
ale i atmosférou. Ve své historii 
patřil letošní ročník k nejkva-
litněji obsazenému, co se týká 
mezinárodní účasti. 

Do Brna se sjeli plavci z cel-
kem jedenácti evropských zemí 
včetně Česka. Konkrétně to bylo 
pětasedmdesát klubů z toho 
osmadvacet ze zahraničí. Hlav-
ní ozdobou mítinku byl elit-
ní americký motýlkář Eugene 
Godsoe, stříbrný medailista na 
padesát metrů motýlek z loň-
ského mistrovství světa. Přijeli 
i stříbrný olympijský medailis-
ta z prsařské dvoustovky Brit 
Michael Jamieson a také maďar-

ští, rakouští a slovenští olympi-
onici. Zastoupení špičkovými 
plavci zde také měli Švýcarsko, 

Německo, Chorvatsko, Ukrajina 
a Lucembursko. Pro české plav-
ce byl brněnský závod posled-
ní možností kvalifi kovat se na 
prosincové mistrovství světa v 
Dauhá. Zahraniční hvězdy bořily 
rekordy mítinku jeden za druhým 
a pro české plavce bylo velmi 
těžké se probojovat do šestičlen-
ného odpoledního fi nále. Zvládli 
to většinou jen čeští reprezentan-
ti. V této konkurenci, která nemá 
pro blanenské plavání obdoby, se 
představila šestice plavců z bla-
nenského oddílu, a to Veronika 
Zamazalová, Petra Pokorná, Hana 
Kopřivová, Michal Vencel, Jan 
Vencel a Adam Přikryl. Blanen-
ští si zaplavali několik osobních 
rekordů, které se jim budou hodit 
při kvalifi kaci na prosincové 
mistrovství ČR v Plzni. Nejlepší 
výsledek zaznamenala blanenská 
mistryně republiky na padesátce 
prsa z letního šampionátu Vero-
nika Zamazalová, která na stejné 
trati doplavala v Brně s novým 
osobním rekordem na devátém 
místě a na dvojnásobné trati opět 
s osobním rekordem skončila 
desátá. Druhý adept na solidní 
umístění Jan Vencel skončil na 
dvoustovce prsa až za desítkou 
třináctý.

Blanenský oddíl absolvoval 
o víkendu ještě jednu akci, a tou 
byly Svatomartinské sprinty 
v Hodoníně. Blanenští změřili 

síly s plavci z deseti oddílů Jiho-
moravského kraje a přivezli si 
domů celkem pětadvacet medailí. 
Ty nejcennější si pověsili na krk 
Milan Kučera, Anna Kučerová, 
Viktorie Grmelová a Tomáš Che-
mčuk.

Blanenským plavcům se na ten-
to víkend, kdy se konala v brněn-
ské pětadvacítce na Lesné krajská 
republiková kvalifi kace žactva, 
nakupila řada zdravotních kom-
plikací, a proto se zde představilo 
pouze šest zástupců blanenského 
oddílu z patnácti přihlášených. To 
se bohužel projeví také v menší 
účasti na letošním zimním MČR 
mladšího a staršího žactva. 

Nejlepší výsledky si v Brně 
vyplavala dvanáctiletá Barbora 
Sedláková. Na startu jednotlivých 
disciplín změřila síly s plavkyně-
mi ze dvanácti klubů Jihomorav-
ského kraje a výsledkem bylo 
sedm medailí z toho jedna zlatá, 
pět stříbrných a jedna bronzo-
vá. V kategorii dvanáctiletých 
bodovala také Kateřina Demová, 
která vylovila z brněnského bazé-
nu jedno stříbro a dva bronzy. 
V kategorii staršího žactva se na 
stupně vítězů probojovala pouze 
Viktorie Grmelová. Ze stovky 
motýlkem si odnesla stříbro a na 
dvojnásobné trati brala bronz. 
Tyto úspěšné blanenské medailis-
ty čeká v prosinci Mistrovství ČR 
v Trutnově a Kopřivnici.Barbora Sedláková.  Foto Věra VencelováBarbora Sedláková.  Foto Věra Vencelová

Sestava ASKBL.  Foto Věra VencelováSestava ASKBL.  Foto Věra Vencelová

Letošní pořadí ovládla rodina Stehlíkova z Kotvrdovic, redakce 
upřímně gratuluje k jejich znalostem, jak v našem regionu kopou do 
míče fotbalisté!!!

Konečné pořadí: 1: Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice) 142, 2. Stará Dani-
ela (Jedovnice) 138, 3. Stehlík David (Kotvrdovice) 130, 4. Stehlík Jiří 
ml. (Kotvrdovice) 123, 5. Škaroupková Lucie (Ráječko) 105, 6. Ševčík 
Josef (Ráječko) 102, 7. Nečas Michal (Lipovec) 101, 8. Strážnický Bře-
tislav (Blansko) 97, 9. Vondra Jan (Blansko) 96, 10. Šenk Antonín (Dolní 
Lhota) 94, 11.-12. Horák Zdeněk ml. (Ostrov), Škaroupka Jiří (Ráječko) 
89, 13. Dobiašová Dana (Kotvrdovice) 87, 14. Galuška Vladimír (Kot-
vrdovice) 84, 15. Všianský Karel (Blansko) 82, 16.-17. Adamcová Lucie 
(Kotvrdovice), Zuzák Emil (Blansko) 81, 18. Viška Roman (Letovice) 
79, 19. Nečasová Hanna (Lipovec) 78, 20. Škaroupka Martin (Olomu-
čany) 75, 21. Klimešová Hana (Blansko) 70, 22.-23. Červenka Štefan 
(Blansko), Klimeš Karel (Blansko) 68, 24. Musil Miroslav st. (Křtiny) 
65, 25. Musil Petr (Křtiny) 64, 26. Sekanina Zdeněk (Skalice) 62, 27.-
28. Králíková Růžena (Blansko), Svánovský Břetislav (Lipůvka) 59, 
29. Ťoupek Karel (Blansko) 58, 30. Růžička Jiří (Blansko) 56, 31. Šváb 
Josef (Blansko) 53, 32.-33. Dostal Štefan (Blansko), Horák Zdeněk st. 
(Ostrov) 47, 34. Hasoň Pavel (Sloup) 40, 35. Němec František (Ráječko) 
36, 36. Hrdlička Daneš (Blansko) 34, 37. Hloušek Zdeněk (Lipovec) 32, 
38. Mažňák Petr (Blansko) 30, 39. Jašík Radim (Blansko) 23, 40.-41. 
Hamerský Jiří (Březina), Musil Miroslav ml. (Křtiny) 19, 42. Štrof Miro-
slav (Blansko) 18, 43. Šebela Václav (Blansko) 16, 44. Ševčík Martin 
(Ráječko) 12, 45. Marušák Stanislav ml. (Blansko) 9, 46. Jirůšek Vladi-
mír (Blansko) 8, 47. Nečas Pavel (Holešín) 6, 48. Vavřín Aleš (Blansko) 
5, 49.-50. Navrkal Josef (Blansko), Pernica Zdeněk (Blansko) –3.  (bh)

V Mostě sehráli poslední kolo 1. ligy družstev Boskovičtí Orli. Body 
se zde rozdávaly spravedlivě, všichni si odnesli do prvoligové tabulky po 
dvou. Domácí hned v úvodu přehráli Boskovice po vyrovnaném průběhu 
10:8. Boskovice pak doslova vlétly na Stochov a po úvodním kole 5:0, 
udržely náskok až do konce. Konečné skóre se zastavilo na výsledku 
13:9. Zápas Stochov – Most skončilo výsledkem 11:9.

O titul si to na dálku rozdali Šprtmejkři Ostrava a hráči Dobré Vody. 
I přesto, že ostravští hráči v Brně Modřicích nezaváhali a oba své zápasy 
zvládli, přesto jim to k titulu nestačilo. Dobrá Voda u Českých Budějovic 
porazila v domácím prostředí tým Doudeen a po velkém boji i celek SHL 
Brno (10:9) a mohla začít slavit titul. Druhé místo patří jen z důvodu 
horšího vzájemného zápasu Šprtmejkrům, bronz bere celek SHL Brno. 
Ve vyrovnaném středu prvoligové tabulky, kde třetího od osmého dělily 
pouze dva body, se umístily i Boskovice - na konečné 7. příčce.

Oporou Boskovického celku byl v průběhu celé sezony Jakub David, 
kterému ve statistikách prvoligových hráčů (kterých v letošním ročníku 
v 11 týmech startovala rovná stovka) patří pěkná 5. příčka.

Ve druhé lize měla Boskovická záloha volno a tak jen sledovala 
výsledky zápasů v Ostravě, kam se sjelo 5 druholigových týmů. Vítěz-
ství ve 2. lize si vybojovali hráči z Bohunic, Boskovicím letos patří osmá 
příčka.  (fer)

S  

Boskovické družstvo.  Foto archivBoskovické družstvo.  Foto archiv

Stolní tenisté KST Blansko 
měli o minulém víkendu na 
programu kolo dvojic, všech-
ny týmy tak hrály pouze jedno 
utkání. A všechny ligové týmy 
blanenského klubu byly sto-
procentně úspěšné. Nedařilo 
se pouze C týmu v KS II, který 
v kombinované sestavě nestačil 
na druhou Kuřim. Ženy v 1.lize 
nastoupily v nejsilnější možné 
sestavě a s přehledem si pora-
dily se Sokolem Líšeň. Ve 2. 
lize se museli muži obejít bez 
stále nemocného Lukáše Svobo-
dy, kterého nahradil mladší žák 
Filip Vybíral. Ten má v Blansku 
střídavý start z Lanškrouna a na 
svůj věk si nevedl vůbec špat-
ně, k vítězství dokázal přispět 
jedním bodem. Tým opět táhl 
Luboš Dudík, který ani jednou 
nepoznal hořkost porážky. B tým 
mužů poprvé v sezoně nastoupil 
v nejsilnější možné sestavě a 
na výsledku to bylo hned znát. 
Skvěle se předvedl osmnáctiletý 
Jan Toufar, jenž má v Blansku 
střídavý start z MS Brno, který 
společně s Davidem Kvíčalou 
dovedl tým k důležitému vítěz-
ství.

Zbraslavec v KS I změřil síly 
s vedoucím celkem Holáskami. 
Začátek byl vyrovnaný, když se 
oběma celkům podařilo vyhrát 
po jedné čtyřhře a dvou dvou-
hrách. Poté se ovšem začala pře-
vaha favorizovaných domácích 
přece jen bodově projevovat. 

Zbraslavečtí měli těžkou úlohu 
v tom, že body získávali pouze 
na dvojici slabších soupeřových 
hráčů. Žádný z nich totiž nesta-
čil na elitní dvojici domácích 
Babák a Palbuchta. Když se dvě-
mi výhrami přidali i další domá-
cí hráči, skončilo utkání podle 
papírových předpokladů. Zbra-
slavec se nachází ve vyrovnaném 
středu tabulky. 

1. liga ženy: TJ Sokol Líšeň 
– KST GMC Blansko 2:8. Body: 
Pavlicová 3,5, Chajda 3, Ševčí-
ková 1,5. 
  1.  Hodonín B  7  7  0  0  0  61:9  21
  2.  El Niňo Praha  7  7  0  0  0  53:17  21
  3.  Blansko  7  6  0  1  0  48:22  19
  4.  Dubňany  7  4  1  2  0  37:33  16
  5.  Bohnice  7  4  0  3  0  41:29  15
  6.  Vlašim B  7  3  1  3  0  34:36  14
  7.  Slavoj  7  2  2  3  0  33:37  13
  8.  Nusle B  7  2  1  4  0  28:42  12
  9.  Hradec B  7  2  0  5  0  34:36  11
  10.  Líšeň  7  2  0  5  0  27:43  11
  11.  Děčín  7  0  1  6  0  18:52  8
  12.  Ústí n/O  7  0  0  7  0  6:64  7

2. liga muži: TJ Sokol Vracov 
– KST Blansko 7:10. Body: Dudík 
4,5, Přikryl Aleš 2,5, Čák 2, Vybí-
ral 1. 
  1.  Hostinné  7  6  1  0  0  69:31  20
  2.  Borová  7  6  0  1  0  68:39  19
  3.  Havířov C  7  5  1  1  0  63:36  18
  4.  Ostrava C  7  5  0  2  0  58:34  17
  5.  Blansko  7  4  0  3  0  51:48  15
  6.  Nový Jičín  7  3  0  4  0  56:52  13
  7.  Orlová B  7  3  0  4  0  48:46  13
  8.  MS Brno C  7  3  0  4  0  56:59  13
  9.  Jeseník  7  3  0  4  0  45:58  13
  10.  MS Brno B  7  2  0  5  0  35:63  11
  11.  Choceň B  7  0  1  6  0  28:69  8
  12.  Vracov  7  0  1  6  0  27:69  8

3. liga muži: KST Blansko B – 

Sokol Brno I 10:4. Body: Kvíčala 
David, Toufar 3,5, Mikula, Kvíča-
la J. 1,5. 
  1.  Hustopeče  7  6  0  1  0  63:33  19
  2.  Mikulčice  7  6  0  1  0  64:38  19
  3.  Řeznovice  7  4  3  0  0  67:46  18
  4.  Znojmo  7  5  1  1  0  65:38  18
  5.  Lanžhot  7  4  0  3  0  50:48  15
  6.  Žďár  7  3  1  3  0  58:58  14
  7.  Šarovy  7  2  2  3  0  53:58  13
  8.  Strážnice  7  1  3  3  0  53:63  12
  9.  Tišnov  7  2  0  5  0  46:58  11
  10.  Blansko B  7  1  1  5  0  27:63  10
  11.  Sokol I  7  1  1  5  0  42:66  10
  12.  Hodonín B  7  0  2  5  0  49:68  9

KS I muži: Holásky – Zbrasla-
vec 10:5. Body: Kutil L. 2, Křepe-
la R. 1,5, Těžký 1,Bezděk 0,5. 
  1.  Holásky  7  7  0  0  0  70:26  28
  2.  Slatina B  7  4  0  3  0  56:45  19
  3.  Vracov B  7  4  0  3  0  58:53  19
  4.  Hodonín  7  3  2  2  0  57:53  18
  5.  Zbraslavec  7  3  2  2  0  61:50  18
  6.  Vranovice  7  3  1  3  0  57:57  17
  7.  Ivančice  7  3  1  3  0  53:49  17
  8.  Bystrc  7  2  3  2  0  53:55  16
  9.  Únanov  7  2  2  3  0  58:60  15
  10.  Lanžhot B  7  2  2  2  1  49:64  14
  11.  M. Prusy  7  1  1  5  0  38:67  11
  12.  Slatina C  7  0  2  5  0  37:68  9

KS II muži: SK Kuřim – KST 
Blansko C 10:4. Body: Polívka 
Martin, Kutil Šimon 1,5 Procház-
ka 1. Zbraslavec B – Moravské 
Knínice 9:9. Body: Krása st. 3,5, 
Krása ml., Křepela L. 2,5, Cetkov-
ský 0,5.  (bh)
  1.  Komořany  7  7  0  0  0  70:28  28
  2.  Kuřim  7  5  1  1  0  65:47  23
  3.  Drnovice  7  4  1  2  0  60:52  20
  4.  Hlubočany B  7  4  0  3  0  60:54  19
  5.  Mokrá  7  3  2  2  0  57:55  18
  6.  Blansko C  7  3  1  3  0  56:57  17
  7.  Boskovice  7  3  1  3  0  54:56  17
  8.  Zbraslavec B  7  2  3  2  0  59:58  16
  9.  Židenice  7  2  1  4  0  49:60  14
  10.  Ždárná  7  2  0  5  0  52:62  13
  11.  Otnice B 7  1  1  5  0  40:67  11
  12.  M. Knínice  7  0  1  6  0  43:69  8

S  
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inzerce

Fa Focus Brno hledá zájemce 
o přivýdělek – formou dpp 
nebo ŽL 
– vhodné i pro seniory tak pro 
maminky na MD či studenty. 
Jedná se o sociologický prů-
zkum 
– získání názoru obyvatel na 
různá témata. Naše agentura 
preferuje dotazování s note-
bookem formou dotazovacího 
programu, jednoduchá insta-
lace do vašeho ntb, je nutné 
připojení k internetu z důvodu 
odeslání a přijímání dat jedno-
rázově ke každému projektu.
Kontakt: 774 094 491

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

smrk od 45 Kã /ks
borovice od 55 Kã/ks
jedle
smrk stfiíbrn˘

   

prodej 
 

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

PRODEJ OD 10. 12.

PRODEJ OD 
21. 12. 2014

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY! 

S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA

NA HOKEJ

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás tvary ostrými jako čerstvě 
nabroušená brusle, spoustou prostoru pro váš rodinný tým a nabídkou komfortu a techniky 
z vyšší ligy. Navíc můžete soutěžit o dvě vstupenky na utkání Kanada – Česká republika 
na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu nová ŠKODA Fabia s plnou nádrží 
na 4 dny! Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

Přijďte se seznámit s vozem nová ŠKODA Fabia a vyhrajte 
účast na hokejové události roku 2015!

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

TOP AUTOSALON BLANSKO, Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

29. 11. 2014, Vánoční trhy, nám. Republiky, Blansko

Rybolov Havelka Orca se sídlem  Sudice 
u Boskovic nabízí všem občanům 

vánoční prodej chuťově vynikajících kaprů. 

Jednotná cena kapra 
výběr je 70 Kč za 

kilogram!
Obsluha kapry zdarma zabije i vykuchá! 

Bližší informace na telefonu: 607 505 277.

Zajímam se o nemovitost na 
Blanensku. 
Koupím RD do 4 mil. Popřípadě 
zajímavý byt 2+1, v případě za-
jímavé polohy a ceny i byt 3+1.
Kontaktujte mne na tel. +420 
606 170 085.

PRODEJ
Prodám obleky do tanečních 

a pod. Vel. 50, na výšku 173 cm, 
téměř nenošeno, jako nové. Cena 
300-500 Kč. Tel.: 737 622 786.

Prodej belgický ovčák-ter-
vueren, stříbrná/rezavá štěňata, 

vyrovnaná povaha, vhodná 
pro výcvik, psí sporty, dal-
ší chov, do rodiny k dětem, 
odběr: 10/2014, návštěvy 
po domluvě vítány, cena 
dohodou. Kontakt: www.
zhenrisaru.cz, zhenrisa-
ru@seznam.cz, 603 306 
020, Blansko-Klepačov.

Prodám nové nepouži-
té sklepní plastové okno 
bílé jednoduché, zasklení 
5 mm, do stavebního ot-
voru 80x50 cm, výrobce 
Ronn Drain complet. Cena 
900 Kč. Odvoz vlast-
ní (Boskovice). Tel. 724 
362 712.

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

Prodám elektrickou 
kytaru Epiphone a kom-
bo. Cena 5 500 Kč. Tel.: 
602 819 828.

Prodám funkční prač-
ku 40/60, horní plnění. 
Levně. Tel.: 739 642 070.

KOUPĚ
Koupím min. 100 kg 

padaných jablek k moš-
tování. Pouze vyzrálá, 
kvalitní. Boskovicko. Tel.: 
728 121 373.

Koupím dům v Bos-
kovicích nebo poblíž Boskovic. 
Tel.: 607 458 508.

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

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

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

Hledám ke koupi byt v Blan-
sku 1+1 nebo 2+1. Stěhování. 
Tel.: 722 481 754.

Koupím skútr ČZ 175 i 
díly a příslušenství, Jawa Sport 
250/350 a malou Jawa 550. Tel.: 
608 503 954.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
kále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zařízené 

garsonce v přízemí RD ve Spešo-
vě pro dvě osoby. Tel.: 724 362 
438, sbedanova@seznam.cz.

Pronajmu byt 3+1 v Boskovi-
cích k dlouhodobému pronájmu 
v dostupné lokalitě u nemocnice. 
Volný v měsíci listopadu. Výše 
pronájmu 9 600 Kč vč. inkasa. 
Tel.: 608 132 837.

Nabízím ubytování v zařízené 
garsonce v přízemí RD ve Spešo-
vě pro dvě osoby. Tel.: 724 362 
438, e-mail: sbedanova@seznam.
cz.

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

Slušná žena hledá slušnou 
ubytovnu či pronájem za nižší 
cenu. Nejlépe wc a koupelnu pro 
sebe. Okolí Brna, Blanska a Bo-
skovic či vesnice... Prozatím do 
konce ledna, února 2015. Tel.: 
737 749 239.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u rybní-
ka s krásným výhledem. Možno i 
dlouhodobě, velmi výhodná cena. 
Volejte na mobil 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Rád se seznámím se ženou 

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

Muž 33let, 174, 73, hledá váž-
ný vztah. Rád bych v budoucnu 
založil rodinu. Hledám obyč. 
holku, nejlépe okres Blansko, 
Brno venkov. Mám rád turistiku, 
přírodu. Tel.: 732 166 858.

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

RŮZNÉ
Daruji plynový bojler 120 l. 

Tel.: 739 905 450, 732 877 538.
Přenechám za odvoz a mír-

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

Hledáme seriózní paní/ná-
hradní babičku pro občasné 
hlídání dcery (3 roky) a pravi-
delnou výpomoc v domácnos-
ti. Ivančice. Volejte prosím po 
dvacáté hodině. Mobilní telefon 
777 003 321.

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

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

Nabízím doučování z českého 
jazyka pro žáky ZŠ, SŠ. Černá 
Hora a okolí. Studuji bohemisti-
ku na FF MU. Více informací na 
tel.: 602 819 828.

Hledám práci na úklid bytu, 
nebo rodinného domu. Tel.: 607 
229 449.

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

Kontakt na 
inzerci:

telefon:
774 408 399

Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net
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Svatojánský pěvecký sbor zpíval 
na Slovensku

O druhé listopadové sobotě zavítal svitávecký pěvecký sbor na Slo-
vensko. Přijal pozvání do malebného západoslovenského městečka Ska-
lica. Hned při dojezdu se nás ujala ředitelka tamního muzea paní Věra 
Drahošová. 

Jak v prvé budově, tak ve druhé Jurkovičově budově všechny dopo-
drobna seznámila se všemi exponáty vystavenými v obou budovách. 
Poté následovala procházka městem. Zde se čelnové sboru zajímali 
o kulturní a historické pamětihodnosti města. Po dobrém obědě sbor 
pokračoval v prohlídce rotundy svatého Juraje. Ta stojí na významném 
vyvýšeném místě nas městem. Ředitelka muzea se sboru věnovala po 
celý den. Nadešel však podvečer a celý sbor se přesunul do kostela 
a kláštera františkánů. 

V tomto kostele začala v 18 hodin slavná mše svatá, jejímž hlavním 
celebrantem byl děkan P. Roman Stachovič. V průběhu mše sbor zpíval 
skladby „Vodo života“, „Alleluja“, „Ave Maria“, „Sanctus“ a „Agnus“ 
ze mše od Jiřího Pavlici, „Magnifi cat“, „Ubi Caritas“. V kázání P. Sta-
chovič hovořil o výročí posvěcení lateránského chrámu v Římě, které 
právě připadalo na ty dny. Po skončení mše svaté následoval vlastní var-
hanní varhanní koncert svitáveckého rodáka Miroslava Maňouška, t.č. 
studujícího na VŠMU v Bratislavě. Na koncertě zazněly skladby Luboše 
Bernáta, Felixe Mendelsschna Bartholdyho, Fantasia super, Jesu meine 
Freude, Alma redemptoris mater v podání Mirky Vávrové a Hany Kloso-
vé od J. Kopřivy. Závěrečnou skladbu zapěl celý svatojánský sbor. Byla 
to skladba „Chvalte radostně krále“. Neutuchajícím potleskem si kostel 
plný věřících ještě vynutil přídavek. Byla to sonáta pro varhany C moll. 
Závěr koncertu provedl sámděkan Stachovič. Poděkoval co nejsrdečněji 
hlavní organizátorce všeho paní Koryčánkové, varhaníku Maňouškovi, 
sólistkám, sólistům, všem zpěvákům i všem věřícím, kteří v tak hojném 
počtu kostel zaplnili. Při krátké besedě ve farním sále popřál pan děkan 
zpěvákům svatojánského sboru dobré zdraví, hodně úspěchů a stále více 
zpěváků s dobrými hlasivkami! Miroslav Holík

Z  

šachy
2. liga: ŠK Garde Lipovec – ŠK Husto-

peče 6:2, Kratochvíl, Kopřiva, Sekanina, 
Chládek V. 1, David, Handl, Chládek Vl., 
Fojtík 0,5.
  1.  Prušánky  2  1  1  0  10,5  4
  2.  MS Brno  2  1  1  0  10  4
  3.  Lipovec  2  1  1  0  10  4
  4.  Lokomotiva B  2  1  1  0  9,5  4
  5.  Staré Město B  2  1  1  0  8,5  4
  6.  Ořechov  2  1  1  0  8,5  4
  7.  Dalešice  2  1  0  1  8,5  3
  8.  Postoupky  2  1  0  1  8  3
  9.  Zlín B  2  1  0  1  8  3
  10.  Kroměříž B  2  0  0  2  5,5  0
  11.  Hustopeče  2  0  0  2  4,5  0
  12.  Vinohrady  2  0  0  2  4,5  0

KP I: MKS Vyškov – Spartak Adamov 
5,5:2,5, Švehla, Masák 1, Handl 0,5. ŠK 
Garde Lipovec B – ŠK Lokomotiva Brno 
C 2,5:5,5.
  1.  Lokomotiva C  3  3  0  0  16,5  9
  2.  Jundrov  3  3  0  0  15,5  9
  3.  Kuřim  3  3  0  0  14,5  9
  4.  Adamov  3  2  0  1  13  6
  5.  Universita  3  2  0  1  11,5  6
  6.  Bystrc  3  1  0  2  13,5  3

  7.  Tetčice  3  1  0  2  11,5  3
  8.  Vyškov  3  1  0  2  11  3
  9.  Veselí  3  1  0  2  10,5  3
  10.  Duras C  3  1  0  2  10,5  3
  11.  Lipovec B  3  0  0  3  8,5  0
  12.  Znojmo  3  0  0  3  7,5  0

KP II: ŠK Garde Lipovec C – MKS 
Vyškov B 3,5:4,5, Ševčík Milan 1, Mižák, 
Machek, Ševčík Miloš, Ševčík D., Kunc 
0,5. Sokol Rudice – TJ Sloup 3,0:5,0, 
Polách, Nejezchleb 1, Loubal, Hnilička 0,5 
– Pokladník, Drochytka, Němec, Baláž 1, 
Špičák, Baránek 0,5. ŠK Lokomotiva Brno 
D – Makkabi Boskovice 6,0:2,0. Veselý 1, 
Ševčík L., Boháček 0,5. ŠK Kuřim B – ASK 
Blansko 3,5:4,5, Saida, Senáši, Buš 1, Moc 
R., Slouka, Látal 0,5.
  1.  Lokomotiva D  2  2  0  0  11,0  6
  2.  Vyškov B  2  2  0  0  10,5  6
  3.  Tišnov  2  2  0  0  10,0  6
  4.  Boskovice  2  1  0  1  8,5  3
  5.  Lipovec C  2  1  0  1  8,5  3
  6.  Blansko  2  1  0  1  7,5  3
  7.  Sloup  2  1  0  1  7,0  3
  8.  Kuřim B  2  0  0  2  6,5  0
  9.  Rudice  2  0  0  2  6,0  0
  10.  Jevíčko  2  0  0  2  4,5  0 

Z  

V uších mi zní Brahmsovo 
requiem 

Je listopadové dopoledne, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko 
nasedá do autobusu a odjíždí na turné do německých měst Wiesbadenu 
a Waldsassenu. Na programu je Německé requiem od J. Brahmse. Jedu 
poprvé s nimi a jsem plná očekávání – provedení dvou dirigentů, dvou 
sborů, dvou různých orchestrů…. 

Po příjezdu do Waldsassenu a večeři nás čeká zkouška se sborem Basi-
likachor Waldsassen, který diriguje Andreas Sagstetter. Přijetí německé-
ho sboru je velice vřelé, všem se zpívá dobře a při následném přátelském 
posezení i s německým dirigentem, se probere spousta věcí. 

Ráno vyrážíme do Wiesbadenu, abychom se secvičili s Filharmonií 
Hradec Králové a sólisty Qiu Ying Du – soprán, Joachim Goltz – bary-
ton. Zpěváci sboru z Wiesbadenu jsou v projevu více temperamentněj-
ší než waldsassenští a k mému překvapení si dirigent Thomas J. Frank 
vyžádá, že některé části requiem bude zpívat jen sbor Rastislav a pouze 
vybraní členové sboru z Wiesbadenu. 

Další den následuje znovu zkouška a nácvik nástupu sboru – wiesba-
denští jsou velice důkladní, co se organizace vystupujících týče.  Večer 
otevírá „Tragická overtura, Op. 81“ taktéž J. Brahmse. Následuje samot-
né requiem. 

Jak napsal deník Wiesbadener Kurier: „ Plný a celistvý český zvuk 
prodchnul chrám. Frank dirigoval s nejvyšší rytmickou precizností, 
zároveň byla interpretace plynulá. Velmi čistě byly provedeny nástupy 
hlasů, na klidných místech posluchače mrazilo. Prosebně zpíval baryton 
Joachim Goltz v „Andante moderato“ nazývající třetí část, silný a jemný 
soprán přestavila Qui Ying Du v páté části, která pojednává o koneč-
nosti žití. Provedení poskytlo romantickou atmosféru svitu měsíce. Na 
konci všechny mrazilo, když umírání došlo v akt rozloučení. Obrovský 
aplaus…“. Netřeba nic dodávat - byl to nezapomenutelný zážitek. 

Ještě v noci se Rastislav přesouvá zpět do Waldsassenu, aby hned 
dopoledne usedl ke zkoušce s Festivalovým orchestrem Waldsassenu, 
sólisty Norou Lentner – soprán, Thomasem Stimmelem – baryton a sbo-
rem Basilikachor Waldsassen. Dirigent Andreas Sagstetter i celý sbor se 
zdá být umírněnější a v projevu více kultivovaný. 

A stejný je i vlastní koncert. Atmosféra v barokní waldsassenské bazi-
lice je velice slavnostní. 

Smrt a úvahy o ní. Deník Oberpfalznetz uvedl: „ Hned na začátku 
posluchači vědí, že je čeká nevšední hudební zážitek. „Selig sind, die 
da Leid tragen“ - „Blahoslavení jsou, kteří trpí“, je od sboru a orchestru 
niterně a s výrazem předáno. Zvláště působivé pomalu a v pochodovém 
rytmu „Denn alles Fleisch ist wie Gras“ (Neboť veškeré tělo je jak tráva), 
je provedené výtečně unisono v hlubokých hlasech sboru. Skvělé dyna-
mické vyjádření vytváří Sagstetter minimalistickými gesty až k nástupu 
sopránů, které dovede do zářivého vícehlasu. Oba sólisté Nora Lentner 
(soprán) und Thomas Stimmel (bas) se vyznačují dobrou artikulací a čis-
tým zpěvem. S velkou hlasitostí a přesto citlivě zpívá Thomas Stimmel 
„Herr, lehre doch mich“ (Pane, dej mi vědět). Nora Lentner nechává sly-
šet utrpení, naději a radost v části“Ihr habt nun Traurigkeit“ (Nyní máte 
trápení). Sagstetter krásně vsazuje sbor do sólových hlasů. Jemné zvuky 
harfy a precizní tympány, také žestě a fl étny tvoří přesvědčivé melodie. 
Smyčce a dobře znějící čela přispívají k harmonickému obrazu.“ Smrt je 
překonána. Následuje opět obrovský aplaus...

Velké poděkování patří všem účastníkům zájezdu. 
Speciální poděkování za trpělivou přípravu pak dirigentu Jaroslavu 

Martináskovi.  Irena Petrželová

Zvěstování Josefa Hejče ve 
studentských recenzích

V pátek 31. 10. 2014 studenti 4. ročníku rájeckého gymnázia navští-
vili výstavu z děl Josefa Hejče instalovanou ve Výstavní síni Městské 
knihovny Rájec-Jestřebí. Cílem návštěvy nazvané Doteky zvěstování 
však neměl být jen chvilkový požitek z umění rájeckého výtvarníka či 
z toho, že na malou úlevnou chvíli opustili školní lavice. Úkolem stu-
dentů bylo napsat recenzi na danou výstavu. Maturita se kvapem blíží a 
recenze je jedním z žánrů, které mohou být k výběru při písemné části 
zkoušky. A jak se studenti s nelehkou tématikou výstavy poprali? Z níže 
uvedených úryvků si můžete udělat obrázek sami. 

„… ve výběru barvy a techniky kresby jsou patrné nálady autora (…) 
autor si je vědom, že kombinací černé barvy a abstraktní kresby vznikne 
něco tajemného (…) hlavním tématem je dle mého názoru komunika-
ce mezi dílem a divákem, kdy autor chce navázat kontakt a přimět lidi 
k přemýšlení nad smyslem díla.“ (Jan Kotas) „Ve svých obrazech ztvár-
nil střet dvou světů a jejich následné vzájemné propojení. Už při prvním 
pohledu si těchto dvou energií všimneme a vycítíme z obrazů plných čar 
a linií obrovské vypětí.“ (Michaela Medunová) „Autor ztvárnil rozhovor 
(…) v nekonečném vesmíru. Už to, že obrazy jsou bez rámů, je zvětšuje 
a potvrzuje jejich nekonečno.“ (Jakub Černošek) „Výstava je věnována 
rozhovoru, dialogu až meditativnímu zvnitřnění. (…) Téma Zvěstování 
je rozšířeno na základní princip komunikace, setkání, předání i splynutí 
energií, proudění sil. (…) Kresba působí chaotickým dojmem, ve kterém 
se vše ztrácí. Je to něco, co vás jednou provždy pohltí, a už navždy zůsta-
nete ve spárech síly pavučin…“ (Anna Nečasová) „Dílo jako celek nevy-
zařuje žádné negativní energie, spíš v tom vidím mysterióznost a něco 
záhadného a tajemného. (…) To, že obraz nemá zarámování, nám dává 
možnost představit si, jak by obraz asi dál pokračoval. (…) Možná si 
taky zkusím namalovat nějaké abstraktní dílo.“ (Karel Kocůrek) 

Děkujeme organizátorům výstavy, zejména pak všem představitelům 
knihovny, za nápadité výstavy, programy a pořady – určené nejen žáč-
kům či studentům – a za vždy příjemné a vstřícné prostředí.

 Petr Jančík, Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Světla a stíny éry rájeckého 
knížete

Nekonečné právní reparáty šlechtické rodiny Salmů o nabytí českoslo-
venského občanství jejich předka, a tím i o miliardy restitucí na Blanen-
sku  přinesly i boj odpůrců a obhájců rodu o protektorátní éru rájeckého 
knížete. Na jedné straně se neustále poukazuje na  na „hory dobra přine-
sené Salmy jejich okolí“, na druhé straně se ukazují nezvratné doklady 
o kolaboraci s III. říší za okupace republiky. Lze to hyperbolicky nazvat 
boj o světla a stíny rájeckého knížete.

Z hlediska  přesné faktografi cké historie lze  poslednímu rájeckému 
knížeti přiznat jak určité klady, tak ovšem také těžké zápory ve vztahu 
nejen k okolí,ale především k republice. Především je reálný fakt, že 
kníže sloužil kratičkou dobu v nové československé armádě roku 1919, 
a tím prokázal mladé republice vojenskou službu. Na druhé straně však 
nikdy nesloužil jako legionář a nebyl ve svazku bojových oddílů proti 
Maďarům a bolševikům na Slovensku při obraně mladé ČSR. Po slibu 
čs.armádě kníže sloužil nejdříve jako vojenský kurýr u Vysokého Mýta 
a na Slovensko a do Užhorodu se dostal až po hlavních bojích proti 
Uhrům. Přesně to popisuje jeho vojenský kmenový list,který uchovává 

Vojenský ústřední archiv v Praze. Předtím však sloužil v armádě moc-
nářství na srbské a mariborské frontě a dostal i válečná vyznamenání. 
Tato  monarchistická vojenská vyznamenání však armádě republiky v 
kmenovém listě zatajil. Uvedli je později až nacisté v jeho protektorátní 
dokumentaci. Byl to podle tehdejší terminologie „srbobijec“ I.války“. 
Konec války pak trávil v habsburské panské sněmovně. Toto vše dosvěd-
čuje jeho vojenský kmenový list, který kníže osobně podepsal. Službou 
v čs. armádě však jeho kladný poměr k republice končí a později násle-
duje zjevný odpor k novému republikánskému zřízení. Kníže trpěl na 
panství jen německé a maďarské úředníky,jak si na to stěžoval v interpe-
laci na nepořádky a tunelářství na rájeckém panství poslanec Národního 
shromáždění Marcha-Nejezchleb. Kníže zakazoval na svém panství v 
jeskyních název Masarykova dómu, který se pak prosadil i přes jeho 
odpor - jak  o tom opět zpravoval poslanec Marcha.  Je to zapsáno v kni-
ze protokolů poslanecké sněmovny ČSR, a publikoval to docent Benda 
ve své osmisetstránkové knize o šlechtických restitucích roku 2010 a 
2014. Nezávisle tyto záznamy objevil legionář Jan Hříbek, dnes para-
doxně souzený Salmy pro ochranu osobnosti.Němečtí úředníci panství, 
trpění knížetem pak ovládli již za republiky všechny funkce na panství 
a většina z nich se již tehdy začala tajně hlásit k henleinovcům. Přitom 
proti německé správě protestoval nejen poslanec Marcha,ale mnohem 
později, v roce 1938, delegace pracujících žádaly knížecího plnomoc-
níka panství, aby němečtí úředníci byli odstraněni. Bylo slíbeno, k 
odstranění však nikdy nedošlo. Němečtí úředníci Augustin, Benischko 
Chwatik-Tugemann,Weselka, Gördl, Kraus,Obenrauch, Zeiner,Zahn, 
ovládali knížecí podniky a velkostatek jak za I.ČSR,tak za okupace. Za 
okupace všichni sloužili nacistům a byli nacisty, přičemž někteří byli 
nacisty  a henleinovci již za ČSR.Nikdy nebyli propuštěni. To také po 
osvobození vyšetřovatelé ministerstva vnitra vytkli knížeti jako majiteli. 
Je to zapsáno ve vyšetřovacích zprávách šamotové továrny a elektrárny 
knížete.

Kladem knížete za republiky byla trvalá podpora vědeckého výzkum 
krasu a přízeň věnovaná profesoru Absolonovi. Kníže měl též velké 
akcie ve společnosti Moravský kras. Knížete uznával monarchisticky 
zaměřený rájecký starosta, (tvrdící že „Masaryka měli zastřelit jako 
prvního“),ale město bylo s panstvím ve sporu několikrát za I.ČSR, když 
například  kníže na protest proti motorové dani zakázal přístup do lesů 
pro dříví.

Kníže sám pak za I.republiky provedl ilegální vývoz 25 milionů korun 
do zahraničí (Rakouska a Itálie), přičemž se dopustil kriminálního činu 
- sumu nedal ani zdanit ani proclít. Stal se tak ideovým předkem dneš-
ních tunelářů. Toto vše doložil poslanec Marcha v interpelaci a dále uve-
dl, že na žádost berního úřadu,aby kníže předložil účetní knihy, kníže 
odpověděl,že nejsou k dispozici,poněvadž jsou mimo území státu (!) v 
rakouské centrále jeho podniků(!!) Toto potvrdil i sám ministr fi nancí 
Engliš v odpovědi na interpelaci pana poslance Marchy. Poslanec při-
rozeně žádal dopravení účetních knih do republiky a postih knížete za 
daňový a celní tunel. Pro úřední byrokracii se případ táhl až do okupace, 
kdy pochopitelně skončil. Kníže tak daňové dluhy ve výši několika mili-
onů korun z jeho podniků a z velkostatku nikdy státu nesplatil. Zesnul po 
osvobození s těmito dluhy a má je zapsány i ve svém úmrtním listu.

 Celé znění naleznete na www.zrcadlo.net
 PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Studenti Gymnázia Boskovice v 
televizním vysílání

Po více než měsíční přípravě se pětice vybraných studentů nižšího 
gymnázia zúčastnila televizní soutěže U6-úžasný svět techniky, kterou 
natáčí studio ČT v Ostravě. Tento ,,výlet‘‘ žáci zahájili sedmihodinovu 
cestou do Ostravy již v neděli 9. 11., aby měli plno sil na pondělní sou-
těž.

Její natáčení bylo docela náročné a v jisté míře i chaotické. Našimi 
soupeři byli žáci z Gymnázia Kojetín, se kterými jsme navázali velice 
dobrý kamarádský vztah. My jsme oblékli trička týmu Omega, naši sou-
peři dresy týmu Alfa. Ze začátku jsme vedli vyrovnaný boj, avšak hned 
po druhé soutěži jsme ztráceli osm bodů. Tuto ztrátu jsme postupně sta-
hovali až na konečné čtyři body. Po tomto velmi vyrovnaném a napína-
vém souboji přišla poslední disciplina - hádání osobností vědy. Tou byl 
pro náš díl zvolen biolog Převalsky. Zabojovali jsme a rázem se dostali 
do vedení 22 : 4, což pro nás znamenalo i celkové vítězství a místo v tzv. 
Lize výjimečných mozků.

Po výhře jsme mohli jít hledat odměny - kufry a boxy s termoskami, 
sladkostmi apod. Našli jsme také cenu nejvyšší, což byly tablety.

Byl to pěkný den, ale natáčení trvalo velmi dlouho, od 8.30 do 20.00. 
Musíme říce, že se o nás v televizi moc dobře starali a tento den jsme si 
všichni náramně užili. Byla to pro nás příjemná a zajímavá zkušenost. 
Naši školu reprezentovali vybraní studenti tercie - Veronika Lebišová, 
Ondra Novák, Ondra Vlach, Jakub Kouřil a Vítek Hrdlička.

Za studenty napsali J. Kouřil a V. Hrdlička
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úterý 25. listopaduúterý 25. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16.30 hod.: Kurz první pomoci 
dětem.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš PERNICA a hosté Lukáš 
Sommer – kytara, Adam Pavlíček – kytara.
Rájec-Jestřebí – Kino K-áčko v 18 hod.: Austrálie - přednáška Karla 
Kocůrka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona.
Boskovice v 19.30 hod. Zimní spánek.

středa 26. listopadustředa 26. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Homeopa  e, před-
náška.
Blansko – ZUŠ – Kollárova v 17 hod.: Rusko se musí zažít!, prezentace 
studentského projektu.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Mexiko 1968: Revoluční sny, naděje 
a zklamání, přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Krajíček & Šuranská & Friedl, 
koncert.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Konstan  n Tyshko - klavírní reci-
tál.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Divoké historky.
Boskovice v 19.30 hod. Leviatan.

čtvrtek 27. listopadučtvrtek 27. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Metoda Ludmily Mojžíšové, před-
náška.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákovský koncert.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 16 hod.: Vánoční věnečky, svícny 
a ozdoby, tvořivá dílna.
Rájec-Jestřebí – Kino K-áčko v 17.30 hod.: Tajemství brněnského pod-
zemí III, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Divoké historky.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Boskovice v 19.30 hod. John Wick.
Doubravice v 18 hod. Grace, kněžna monacká.

pátek 28. listopadupátek 28. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu, 9 hod.: Vánoční trhy, program na podiu - 14:00 Soutěže s 
Broněm / Břeťa sound, 14:50 Zpívání / Maruška Formánková, Joha-
na Vávrová a Veronika Sekaninová, 15:20 Vánoční pásmo Drahánek / 
SZUŠ Blansko, 15:40 Saxofonové prelude / Aleš Průcha, 16:00 Zapekli-
tá pohádka / divadlo Tramtarie, 16:50 Adventní slovo / jáhen Oldřich 
Němec, 17:00 Pozdravení občanů Blanska / starosta města Blanska, 
17:05 Rozsvícení vánočního stromu / starosta města Blanska, 17:06 
Trumpetová koleda / SZUŠ Blansko, 17:10 Rozdávání odměn dětem 
převlečeným za čerty nebo andílky, 17:15 Vánoční čas je tu zas / 
Dechová hudba Blansko.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Ochotnické divadlo Boskovice: 
Nájemníci pana Swana.
Jedovnice – Kino v 19 hod.: DS Háta: Klíče na neděli.
Kř  ny – Barokní chrám v 19 hod.: Charita  vní koncert Marty Kubišo-
vé.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 12 hod.. Malování a prodej perníčků.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 15.30 hod.: 20 minut čtení od hodné 
babičky.
Rudka – Hotel v 17.30 hod.: Snow Film Fest, celovečerní pásmo doku-
mentárních fi lmů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tučňáci z Madagaskaru. (3D)
Blansko ve 20 hod. Železná srdce.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Boskovice v 19.30 hod. Jessabelle.
Šebetov v 19.30 hod. Transformers: Zánik.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Nymfomanka, část I.

sobota 29. listopadusobota 29. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, program u vánočního stromu - 09:00 h Namaluj nebo vytvoř 
Sněhuláka / zahájení soutěže o ceny pro dě   i dospělé a další tvořivé 
dílničky, tvoření přáníček Ježíškovi a společné vypouštění s heliovým 
balónkem, balení dárečků, modelování medových svíček ze včelího 
vosku, zdobení „voňavých“ jablíček, focení u stromečku. Program na 
podiu - 09:05 WORSHIP / WORSHIP Roubanina, 10:00 Vánoční pásmo 
/ ZUŠ Blansko, 11:00 Broňova vánoční diskotéka a soutěže / Břeťa sou-
nd, 12:00 kouzlení a žonglování s kouzelníkem Mišuge, 12:40 Vyhlá-
šení výsledků Sněhulácké soutěže a vypuštění balonků s přáníčkem 
Ježíškovi. Program v knihovně - 09:00 Vánoční dekorace – dílnička pro 
dě   i dospělé, 10:00 Vystoupení dě   z drama  ckého kroužku ZŠ T. G. 
M. Blansko pod vedením Mgr. Ivany Kunderové.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Adventní sobota.
Blansko – Katolický dům v 16 hod.: FESTKAŤÁK - fes  val amatérské 
hudby, tanců, jam session a jiných žánrů. Přehlídka mladých blanen-
ských talentů převážně z řad skautů.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Igor Korpaczewski – KW + 
Q: Kapitoly, vernisáž výstavy, následovat bude koncert.
Lipovec – Sokolovna od 10 do 17 hod.: Tradiční vánoční prodejní výsta-
va. 
Lhota Rapo  na – U obecního úřadu v 16 hod.: Rozsvícení vánočního 
stromu.
Lysice – Zámek od 10 do 17 hod.: Advent na zámku, v renesančním salon-
ku vedle návštěvnické pokladny prodejní vánoční výstava a dílna, na vnitř-
ním nádvoří přehlídka různě nazdobených vánočních stromečků.

kalendář akcíkalendář akcí
Světlá – Náves v 16.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Vanovice – Záložna v 18 hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 11 hod.: Adventní trhy - 
azby s vánoční téma  kou, perníkové zboží, výrobky z medu, šperky, 
svíčky, keramika, koření a další dárkové zboží; vánoční punč, teplá 
medovina a různé (nejen) vánoční pokrmy, bohatý kulturní program – 
vystoupení dě   z 2 MŠ, vystoupení břišních tanečnic, divadlo pro dě   
a vystoupení Malohanačky.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Tučňáci z Madagaskaru. (3D)
Blansko ve 20 hod. Železná srdce.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jessabelle.

neděle 30. listopaduneděle 30. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Liturgiie 1. neděle adventní.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Advent s Komorním orchest-
rem města Blanska.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Vánoční koncert: Petr Bende a hosté.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Divadlo MALÉhRY: Sněhová 
královna.
Boskovice – Kostel Všech svatých v 16 hod.: Vernum Ensemble: Anto-
nín Dvořák - Svatební košile.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Trio Bel Canto, první adventní koncert.
Lipovec – Sokolovna od 10 do 17 hod.: Tradiční vánoční prodejní výsta-
va. 
Letovice – Masarykovo náměs   v 16 hod.: Zpívání u vánočního stro-
mu.
Lysice – Zámek od 10 do 17 hod.: Advent na zámku, v renesančním 
salonku vedle návštěvnické pokladny prodejní vánoční výstava a dílna, 
na vnitřním nádvoří přehlídka různě nazdobených vánočních stromeč-
ků.
Olešnice – Náměs   ve 13 hod.: Adventní trhy.
Rájec-Jestřebí – Náměs   v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu.
Sycho  n – Na Prádle v 16 hod.: Tradiční mikulášská besídka, v 18 hod.: 
rozsvícení vánočního stromu u kapličky.
Valchov – Sokolovna od 10 do 17 hod.: Rukodělná dílna a Velký jar-
mark řemesel.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 15.30 hod.: Žehnání adventních věn-
ců a rozsvícení vánočního stromu.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 16 hod.: Adventní koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Blansko v 17.30 hod. Tučňáci z Madagaskaru. (3D)
Blansko ve 20 hod. Železná srdce.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Boskovice v 19.30 hod. Get On Up – Příběh Jamese Browna.
Jedovnice v 17 hod. Yves Saint Laurent.

pondělí 1. prosincepondělí 1. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 15.30 hod.: Mikuláš pro 
nejmenší.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jessabelle: V tváři démona.

úterý 2. prosinceúterý 2. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Městský klub důchodců v 15 hod.: Kouzlíme s barvami – 
Snění na hedvábí, vernisáž výstavy.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16.30 hod.: Kurz první pomoci 
dětem.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Divadelní představení Vyhazova-
či, hraje Divadlo Radka Brzobohatého - Ondřej Brzobohatý / Přemysl 
Pálek, Ernesto Čekan, Petr Vágner, Vojtěch Hájek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jessabelle: V tváři démona.

středa 3. prosincestředa 3. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak posilovat imunitu v zimě, odbor-
ná beseda.
Blansko – ZUŠ – Zámek v 17 hod.: Mikulášská besídka.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Mikuláš bez čerta?, beseda.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Vánoční dílna – dřevěné ozdoby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Get On Up – Příběh Jamese Browna.

čtvrtek 4. prosincečtvrtek 4. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak se neztra  t na trhu práce, bese-
da.
Blansko – Katolický dům v 15.30 hod.: Den zdraví s Mikulášem v Kato-
lickém domě.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 16.30 hod.: S čerty DDM jsou žerty.
Boskovice – Sokolovna v 15 hod.: Ocenění bezpříspěvkových dárců 
krve. Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko ocení stříbrné 
a zlaté dárce.
Boskovice – Muzeum Boskovicka v 17 hod.: Uvedení 3. svazku Vlas  -
vědy Boskovicka Pravěk Boskovicka.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 15.30 hod.: Čertoviny, mikulášská 
tvořivá dílna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část.
Doubravice v 18 hod. Rukojmí.

pátek 5. prosincepátek 5. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Jitka Trefná – Fantazie podruhé..., 
vernisáž výstavy. 
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Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Adventní těšení s klienty 
Domova Olga.
Blansko – Kino v 17.30 hod.: Kouzelná planeta – Keňa a Gorily (diashow).
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Návštěva svatého Mikuláše.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Křest knihy Ing. Luďka Půlpitla, CSc. 
Školní léta ve Žlebu (1943–1948).
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Ivana Dohnalová – harfa, Milan Vaněček 
– fl étna, 19. ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku.
Letovice – Hasičská zbrojnice v 16 hod.: Tradiční mikulášská nadílka.
Šebetov – Zámecký park v 17 hod.: Mikulášská nadílka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část.

sobota 6. prosincesobota 6. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou snídaní.
Jedovnice – Kulturní dům v 8 hod.: 22. Mikulášský knižní jarmark a 11. 
Veletrh produktů z Moravského krasu.
Sloup – Kulturní dům v 18 hod.: Zpíváme pro Veroniku, dobročinný koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část.

neděle 7. prosinceneděle 7. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Liturgiie 2. neděle adventní.
Blansko – ZUŠ – Kollárova v 10.30 hod.: MiniCirkoTheater: Vánoční manéž.
Blansko – Kino v 17 hod.: Vánoční koncert ROCKFÓR (Kaštánci).
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Adventní koncert p. Fleischlin-
gera a jeho hostů.
Knínice – Kulturní dům v 15.30 hod.: Adventní koncert.
Letovice – Kostel sv. Václava v 16 hod.: Adventní koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.

pondělí 8. prosincepondělí 8. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 8.30 hod.: Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání ve zkoušení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pohádkář.
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JARMARK

PÁ 12. a SO 13. 12. 

MASARYKOVO NÁM. BOSKOVICE

www.kulturaboskovice.cz

Peníze 

Kontakt na 
inzerci:

774 408 399
oldrich@zrcadlo.net

www.zrcadlo.net

„Prosím tě, Karle, myslíš také na něco jiného, než na ten sex?“ „Jó, dost (tajenka).“

PLÁTĚNÉ 
OBYDLÍ

DVA LESNÍ 
PLODY

SPZ OKR. 
OSTRAVA

STROJ NA 
LISOVÁNÍ

ČÁSTI 
MOLEKUL

SOLM.
SLABIKA PŘEDLOŽKA

PŘIVOLÁVATI 
PÁNA OD 

VEDLE
SARMATI MOUČKA 

Z KURKUMY
ZNAČKA 

KOSMETIKY
ŽENSKÉ
JMÉNO OKOLKY POSEČENÁ 

LUČINA
ZAST. VZT. 
ZÁJMENO

PRYSKYŘICE NOČNÍ  
DRAVEC

EGYPTSKÝ 
DŽBÁN

ROZTAVOVAT
ZN. ÚSTNÍ 

VODY
PŘEDLOŽKA

KRÁL  
ELFŮ

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

ZNAČKA 
HLINÍKU

PODSTAVEC
PALIVO

KVĚTENSTVÍ
VRBA

SUD
PLÁŽ

NIKDO
(SLOV.)

SPZ OKR. 
MĚLNÍK

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ODLIŠNÁ

LADISLAV 
(SLOV. DOM.)

VESNICE
JMÉNO 
PSÍKA

HUDEBNÍ 
ZNAČKY

V PRAVOU 
CHVÍLI

KRÁČETI
KILOGRAMY

ZNAČKA 
KŘEMÍKU

BEČKY

VYSOKÉ 
KARTY

MŽIKNUTÍ

ZAVAZADLA
PTÁK  

BĚŽEC
OSADY

ČÍSLOVKA 
ZÁKLADNÍ
PODNIK V 

OLOMOUCI

ŘÍMSKY 50 
(FON.)
STÁTNÍ 

POKLADNA

TAJENKA

CITOSL.  
PODIVENÍ

ZAOBLENÁ
SOPOUCH

OLDŘICH 
(DOM.)

PŘIDÁVAT 
SŮL

ARABSKÝ 
STÁT

ZVRAT

RYBÁŘSKÁ 
POTŘEBA

ZNAČKA 
VÁPNÍKU
HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

ČÁSTKY
PŘEDLOŽKA

VELKÉ 
OKO

PŘEDLOŽKA
VÁPENCOVÉ 

ÚZEMÍ

TYČE
ČÁST  

PŘÍSTAVU

ŽACÍ 
NÁSTROJ
STOVKY

ZNAČKA 
OLOVA
ŠPATNÉ

JEDNOTKA 
ČASU

ČISTÍCÍ 
PRÁŠEK

BARÁKY PRASÁTKO
K (LAT.)

JITŘENKA
ST. ZN. ČS. 
LETADEL

SUMERSKÉ 
MĚSTO

EVROPAN

OLUPOVAT MODLA
NÁSTAVBA  

NAD 
ŘÍMSOU

SEVEROAME-
RICKÝ STÁT ROVNĚŽ NÁSEP
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