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Pozor! 
Příští číslo Zrcadla vyjde už 

za týden v úterý 18. prosin-

ce i s velkou porcí zajíma-

vého čtení na svátky.   

Marta Antonínová

Jedovnice - Tradiční předvá-
noční jarmark přilákal o víkendu 
do Jedovnic stovky návštěvníků. 
Ti měli příležitost z bohaté na-
bídky vybrat dárky pro své nej-
bližší, koupit si vánoční ozdoby 
nebo dekorace. 

Prodejci, kteří rozbalili své 
stánky venku před jedovnic-
kým kulturním domem, zažívali 
krušné chvíle, protože sobotní 
dopoledne bylo skutečně hodně 
mrazivé. Návštěvníci jarmarku 
měli zájem především o specia-
lity z doubravické pštrosí farmy. 
Zejména teplý guláš nebo horká 
polévka přišly při minusových 
teplotách každému vhod. 

Při vstupu do kulturního domu 

byla k mání regionální literatura, 
zpravodaje, ale i naše Zrcadlo 
nebo noviny místní akční skupi-
ny. 

Předsálí nabízelo med, medové 
výrobky a medovinu, ale i pivní 
speciality a mnozí přijeli do Je-
dovnic právě za buchtami a ko-
láči ze sloupské pekárny. K vi-
dění byla výroba košíků, košťat 
a smetáků. Zájemci si mohli kou-
pit také jedovnický kalendář na 
příští rok. Malí keramici z místní 
školy představovali své práce.

V hlavním sále nebylo chvíle-
mi k hnutí. Poptávka byl přede-
vším o tradiční nabídku - kozí 
sýry v několika příchutích, uze-
niny z kozího masa, sýry Niva, 
tvaroh, který bude chutnat ve 

Na jarmarku bylo plno, i když mrzlo až praštělo

Začala zima, v Olešnici 
se bude lyžovat

Radim Hruška

Olešnice - Příchod mrazivých 
zimních dní potěšil vlekaře v Oleš-
nici, kteří tak mohli zahájit zasně-
žování svahu a přípravy na novou 
sezonu. Pokud studené počasí vy-
drží, přivítá ski-areál první milov-
níky zimních radovánek už tento 
pátek. 

„Otevírací doba zůstává stejná, 
tedy ve všední dny od devíti do 
jednadvaceti hodin a o víkendu od 
osmi do jednadvaceti hodin. Co 
se týče zlepšování podmínek pro 
 návštěvníky, nově bude k dispozi-
ci dětský koutek s hlídáním. Sedm 
dní v týdnu bude fungovat také ly-
žařská školka. Pro nejmenší lyžaře 

bude připravený speciální kolotoč, 
kde se budou učit základní doved-
nosti. Navíc fi nišujeme s dokončo-
váním nové restaurace,“ vypočítal 
správce areálu Pavel Hlaváček 
s tím, že v případě dostatku sněhu 
se lyžaři mohou těšit na zajímavé 
překvapení.

Další novinkou letošní sezony 
bude zdražení jízdného, které si 
vyžádalo zvyšování cen energií. 
Ceny se posunou směrem nahoru 
poprvé od roku 2006. Jedna jízda 
tak místo dřívějších deseti, přijde 
na dvanáct korun. K dispozici bude 
také časové jízdné. Levnější lyžo-
vání si mohou užít majitelé senior 
a rodinných pasů. Speciální tarify 
jsou pak připravené pro školy. 

„Kromě samotného lyžování 
připravujeme i řadu doprovodných 
akcí. Tradičně budeme mít otevře-
no na Štědrý den a na Silvestra. Bě-
hem sezony proběhnou také různé 
předváděcí akce zimního vybavení, 
tradiční karneval na svahu a další. 
Aktuální informace budou v průbě-
hu sezony dostupné na webových 
stránkách www.ski-areal.cz,“ dopl-
nil Hlaváček.

Na návštěvníky čeká v Olešni-
ci sjezdovka o délce 500 m. Dva 
velké vleky a jeden dětský zdarma. 
K dispozici je i večerní lyžování, 
snowboard park a servis lyží. Sa-
mozřejmostí je každodenní údrž-
ba svahu rolbou a půjčovna lyží, 
snowboardů a dalších pomůcek.

Hotel Dukla 
provozuje nový 

nájemce
Blansko - Ze tří zájemců vybí-

rala blanenská městská rada nové-
ho pronajímatele hotelu Dukla. 

„Zvítězila nabídka paní Jachi-
miákové. Ta hodlá pokračovat 
v provozování objektu, má s tím 
zkušenosti a vlastní potřebná 
oprávnění. Naši podmínku neu-
bytovávat nepřizpůsobivé občany 
bude akceptovat,“ uvedl blanen-
ský místostarosta Jiří Crha. Jak 
dodal, nic se ale nemění na zámě-
ru radnice do budoucna dát středu 
města novou podobu, v níž by 
Dukla nemusela třeba vůbec fun-
govat. „Vypsání architektonické 
soutěže máme v plánu už na ná-
sledující rok, v rozpočtu se s tím 
počítá,“ potvrdil.  (bh)

Vánoční koncert
na zámku Kř  ny

Křtiny - Prostory zámku ve 
Křtinách se ve středu 12. prosince 
rozezní tóny vánočního koncer-
tu. V podání trubačů ŠLP Křtiny 
a trubačů lesnické a dřevařské 
fakulty MENDELU zazní ukázky 
z díla Antonína Dyka, Josefa Sele-
menta a Petra Vacka. Na programu 
je stará lovecká hudba a nebudou 
chybět ani vánoční melodie. Svým 
vystoupením k předvánoční at-
mosféře přispěje mimo jiné také 
mužský sbor z Dolních Bojanovic. 
Součástí večerního programu, kte-
rý začne v 19 hodin, bude předsta-
vení nástěnného kalendáře ŠLP na 
příští rok.  (ama)

Blansko - Ukončení rybářské 
sezony? Zdaleka ne! Dnem 30. lis-
topadu byl ukončen pouze rybolov 
na pstruhovém revíru Svitava 3. Na 
mimopstruhových revírech pokra-
čuje rybolov nepřetržitě, neboť 
není stanoven všeobecný zákaz, 
jak je to u pstruhových revírů, který 
je od 1. 12. do 15. 4. následujícího 

roku. Takže ti skalní rybáři, kterým 
nevadí nepřízeň počasí, si mohou 
svého vánočního kapra ještě ulovit. 
„Pokud ne, tak mohou využít vá-
nočního prodeje kapra, který bude 
naše organizace opět provádět na 
svých sádkách ve Sloupečníku,“ 
láká předseda blanenského sdru-
žení Jan Pleskač. Jak uvedl, jako 

každým rokem v měsíci listopadu 
absolvovali na MRS, o.s. v Brně za 
účasti zástupce JmKÚ odbor život-
ního prostředí, kontrolu hospodaře-
ní, která byla zaměřena do oblasti 
činností místní organizace, a to 
fi nanční, hospodářské (vysazování 
a chov ryb) a organizační. 

 Pokračování na str. 2

vánočních koláčích, ale i smetana 
nebo syrovátka. V další nabídce 
byl med, zájem přilákal stánek 
s kořením a protože k Vánocům 
patří svíčky, na pultech rozhodně 
nechyběly ani ty. A k tomu vý-
robky z textilu, drátků, korálků, 
kosmetika a další. 

 „Manžel se hned vydal na 
obhlídku nabízených knížek a já 
jsem hledala něco pěkného po 
stáncích. Pak jsme se chvíli hleda-
li,“ řekla Olga Nováková z Ada-
mova. Samozřejmě, velká část 
jarmarku byla tradičně věnována 
knihám. Novým, ale především 
těm starším. Nabídka byla pes-
trá a největší zájem byl tradičně 
o dětské knížky, detektivky, sci-fi  
romány, ale také o cizojazyčnou 
literaturu. Někteří odcházeli s je-
diným úlovkem pod paží, jiní si 
odnášeli plné krabice. „Ještě jsem 
nepřečetl to, co jsem tady koupil 
loni. Dělám si zásobu,“ řekl Ra-
dim Bárta z Blanska. 

Vedení blanenské nemocnice 
nesouhlasí s peticí lékaře

Blansko - Minulý týden byla zveřejněná petice za zachování chirurgic-
ké ambulance doktora Františka Řezníka v blanenské poliklinice ve stáva-
jících prostorách u vchodu do objektu. Lékař se pomocí ní brání výpovědi, 
kterou dostal ke konci ledna příštího roku. Argumenty k vypsání této peti-
ce však ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková vnímá jako nekorekt-
ní. „V žádném případě výpověď nájemní smlouvy není pouze z důvodu 
v petici zmíněného přesunu kantýny. Nemocnice Blansko se důrazně brání 
této interpretaci,“ uvedla Danihelková. Jak řekla, skutečným důvodem je 
dlouhodobě plánovaná centralizace ambulantních provozů v přízemních 
prostorách nemocnice a vybudování informačního centra pro pacienty 
u hlavního vstupu. S tímto záměrem je srozuměno i město jako zřizovatel 
a tyto plány jednoznačně podporuje. „Těmito kroky jsme vyslyšeli opa-
kované a četné požadavky veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení orientace 
pacienta při průchodu nemocnicí. Projekt s výše uvedeným zdůvodněním, 
nutnými zásahy a návrhy na opatření pro všechny zainteresované strany 
byl schválen radou města,“ dodala ředitelka. Podle ní s doktorem Řez-
níkem byla od září tohoto roku vedena jednání, při kterých mu v rámci 
zachování jeho služeb byly nabídnuty náhradní prostory v budově polikli-
niky Nemocnice Blansko. K této nabídce se ale František Řezník dosud 
nevyjádřil a na nabízená jednání nerefl ektuje.  (bh)

Večerníček pomohl rozsvítit vánoční strom

Advent. Předvánoční čas již 
tradičně patří v řadě měst 
a obcí našeho regionu rozsvě-
cení vánočních stromů. Neji-
nak tomu bylo také v letošním 
roce. 
Nazdobený strom tak zdobí 
od první adventní neděle také 
boskovické Masarykovo ná-
městí. Rozsvítil ho Večerníček 
za vydatné pomoci všech dětí 
a rodičů.
 2x foto Vladimír Friš

Knížky. Někdo hledá čtení pro 
sebe, jiní nacházeli dárky pro své 
nejbližší. Chtělo to ale vytrvalost. 
Nabídka  tulů byla pestrá a bo-
hatá.  Foto Marta Antonínová

Rybáři připravují vánoční prodej

Ruprechtov -  K loupežné-
mu přepadení pobočky pošty 
v Ruprechtově nedaleko Jedovnic 
vyjížděli policisté v pátek 30. listo-
padu. Do objektu přišel asi tři mi-
nuty po osmé hodině ranní masko-
vaný muž oblečený celý v černém. 
V ruce měl střelnou zbraň, s níž 

ohrožoval pracovnici pošty. Ta mu 
pod pohrůžkou vydala fi nanční ho-
tovost. Výše škody je zatím v šetře-
ní. Pachatel nikoho nezranil.

Z místa pak odjel v černém osob-
ním autě. Pravděpodobně se jedná 
o vozidlo značky Audi, které mělo 
odjet směrem na Podomí.

Policisté žádají o pomoc svědky, 
kteří se v té době v místě pohybo-
vali, nebo cestující z autobusu, kte-
rý tam zastavoval, aby se ozvali na 
tísňovou linku 158 nebo na telefon 
974 639 356. Pomoci může jakýko-
liv detail, který by přispěl k naleze-
ní pachatele nebo vozidla.  (hrr)

Se střelnou zbraní přepadl poštu

Kontakt na 
inzerci:

777 008 399
inzerce@

zrcadlo.net

www.zrcadlo.net
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V blanenském zámku vládla 

předvánoční atmosféra
K K

Obezřetnost při 
nakupování se 

vyplatí
Blanensko a Boskovicko - 

Policistky z preventivně infor-
mační skupiny Blansko-Vyškov 
a policisté obvodních oddělení 
upozorňovali v posledních dnech 
zákazníky v obchodních domech 
i na parkovištích před nimi na ne-
bezpečí, které přináší předvánoční 
nákupy. Cílem preventivně infor-
mační kampaně „Obezřetnost se 
vyplatí“ je, aby se lidé naučili dá-
vat pozor na své osobní věci. 

Akce proběhla 28. listopadu 
v obchodních domech v Letovi-
cích a 5. prosince i ve vyškov-
ských hypermarketech. S přícho-
dem adventu u sebe lidé nosí větší 
fi nanční obnosy a toho využívají 
kapsáři. Čekají na sebemenší ne-
pozornost v podobě na chvíli odlo-
žené kabelky v nákupním vozíku 
či na sedadle auta během vykládá-
ní nákupu. Z informačních letáků 
se lidé dozvěděli, jakými způsoby 
lze zlodějům zabránit v tom, aby 
se na nich obohatili. Peněženka 
by neměla být pro zloděje snadno 
přístupná. Je dobré nosit důležité 
věci v náprsních či uzavíratel-
ných kapsách oděvů nebo v tzv. 
ledvinkách. Peněženku v kabelce 
umístěte do vnitřní kapsy kabel-
ky, kabelku zapněte na zip a nos-
te na přední části těla. Doklady 
a platební kartu raději mějte mimo 
peněženku. Nenoste u sebe větší 
fi nanční hotovost a raději využijte 
bezhotovostní platební styk. V pří-
padě krádeže platební karty kartu 
zablokujte.

Policisté také informovali řidiče, 
kteří přijeli za vánočními nákupy 
a zaparkovali před obchodním do-
mem, o nebezpečí krádeží věcí ze 
zaparkovaných vozidel. Je třeba 
nenechávat na sedadlech či ve vi-
ditelných vnitřních  prostorech nic, 
co by mohlo upoutat pozornost 
zlodějů. Ti velmi často využívají 
příležitosti, kdy řidič vyloží nákup 
z nákupního vozíku do kufru, vo-
zidlo neuzamkne a vzdálí se vrátit 
vozík.  (hrr)

Stromky se
Vánoc 

nedočkaly
Blansko - Osmnáct vzrostlých 

smrků pichlavých ukradl zatím 
neznámý zloděj z neoplocené-
ho pozemku v blízkosti Blanska. 
Stromky byly staré šest let. Ma-
jiteli vznikla škoda za více než 
sedm tisíc korun.  (hrr)

Zabil a ukradl
celkem 

pět prasat
Újezd u Černé Hory - Za-

bíjačku přímo na místě činu si 
udělal dosud nezjištěný pachatel, 
který se vloupal přes noc na pátek 
30. listopadu do vepřína v Újezdu 
u Černé Hory. Dovnitř se dostal 
poté, co vytrhl sloupek od oplo-
cení a vypáčil okénko. Pak přímo 
v jednom kotci nezjištěným způ-
sobem usmrtil pět prasat v prů-
měrné váze kolem 115 kilogramů 
a mrtvá zvířata odtáhl k odstave-
nému autu a odjel. Majiteli vepří-
na tak vznikla škoda za téměř tři-
cet tisíc korun.  (hrr)

Nabourala 
do stromu

Krhov - V neděli 2. prosince 
zaměstnala policisty na hlavním 
tahu I/43 z Brna do Svitav vážná 
havárie osobního auta. Třiatřiceti-
letá řidička osobního auta Škoda 
Felicia jela ve směru od Černé 
Hory do Letovic a v blízkosti Kr-
hova z dosud nezjištěné příčiny, 
pravděpodobně vlivem nepozor-
nosti, vyjela přes dva jízdní pruhy 
ven ze silnice a narazila do stromu. 
Při havárii utrpěla středně těžká 
zranění, s nimiž byla převezena do 
nemocnice. Na autě vznikla škoda 
za asi dvacet tisíc korun.  (hrr)

Posprejoval 
vnitřek domu
Blansko - Volně přístupné pro-

story jednoho z bytových domů 
v Blansku se staly ve čtvrtek 
29. listopadu během dne terčem 
dosud neznámého vandala. Ten 
namaloval na vstupní dveře do 
sklepních prostor, ale také ve vý-
tahu a na schodiště různé nápisy 
modrou barvou. Majitelům domu 
tak vznikla škoda za asi deset tisíc 
korun.  (hrr)

Vandal poničil 
pneumatiky

Sloup - Sedm zimních pneuma-
tik na osobních autech zaparko-
vaných ve Sloupu prořezal v noci 
na čtvrtek 29. listopadu zatím ne-
známý vandal. Čtyři gumy byly na 
autě značky Citroën, další tři pak 
na Toyotě Rav. Majitelům aut tak 
vznikla škoda za téměř osmnáct 
tisíc korun. Pachatel je nyní po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci.  (hrr)

Zloděj oloupil 
starší ženu

Boskovice - Dvaasedmdesátiletá 
žena z Boskovic, která se špatně 
pohybuje, se stala ve středu 28. lis-
topadu obětí loupežného přepade-
ní. Kolem páté hodiny odpoledne 
na její pozemek před rodinným do-
mem vešel neuzamčenou brankou 
sedmačtyřicetiletý muž, který se 
ženě snažil silou vytrhnout nákupní 
tašku. To se mu nakonec podaři-
lo a dal se na útěk. Ženino volání 
o pomoc však uslyšel jeden z míst-
ních lidí, který se vydal za pachate-
lem, vypátral ho a předal městským 
strážníkům a následně policistům. 
Pachatel se tak z lupu dlouho nera-
doval a naopak skončil v cele. Nyní 
je podezřelý ze spáchání trestného 
činu loupeže a porušování domov-
ní svobody.   (hrr)

Osmiletý hoch 
vběhl pod kola

Doubravice nad Svitavou - Os-
miletého chlapce srazilo ve středu 
28. listopadu v podvečer osobní 
auto v Doubravici nad Svitavou. 
Hoch měl podle prvotních šetření 
vběhnout z bezprostřední blízkos-
ti do jízdní dráhy osobního vozu 
značky Toyota jedoucího od Blan-
ska do Boskovic. Osmapadesátile-
tý řidič už střetu nestihl zabránit. 
Sražený chlapec byl převezen se 
zraněním do nemocnice. U řidiče 
nebylo zjištěno, že by během jízdy 
nebo před ní pil alkohol.  (hrr)

Radim Hruška

Blansko - Nemocnice Blan-
sko byla s projektem Digitalizace 
Nemocnice Blansko II zařazena 
mezi pětadvacet nominovaných 
počinů, které soutěžily o přízeň 
„vašich srdcí“ v soutěži organi-
zované Regionem soudržnosti Ji-
hovýchod (více informací o pro-
jektu na www.jihovychod.cz). 
Tažení soutěží skončilo úspěšně, 
respektive prvním místem na již-
ní Moravě.

„Vedení Nemocnice Blansko 
se obrátilo s výzvou o podporu 
při hlasování v soutěži PROJEKT 

MÉHO SRDCE na své spoluob-
čany – na veřejnost procházející 
denně nemocnicí, na spřátelené 
organizace. Právě díky vašemu 
hlasování získal projekt Digitali-
zace Nemocnice Blansko II první 
místo mezi projekty jižní Mora-
vy. Toto umístnění vnímáme ne-
jen jako velké uznání Nemocnici 
Blansko za podporu modernizace 
a stále zvyšující se úroveň po-
skytovaných zdravotnických slu-
žeb, ale také jako určité zvýšení 
prestiže celého Blanska. Jsme 
potěšeni vítězstvím, protože pro-
jekt digitalizace je opravdu smys-
luplný a pomáhá velmi výrazně 

zvyšovat kvalitu péče o naše pa-
cienty,“ uvedla mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Digitalizace Nemocnice Blan-
sko znamenala zakoupení nej-
modernějšího diagnostického 
přístrojového vybavení a jeho 
propojení do systému přesného 
zpracování výsledků, archivace 
a distribuce výsledné digitální 
obrazové informace. Proběhla ve 
dvou etapách. V první byly poří-
zeny tři rentgenologické přístroje 
s digitalizovaným výstupem rent-
genových snímků. Tím odpadlo 
zdlouhavé čekání na vyvolání 
snímků. Následovala druhá etapa, 

kdy byl zakoupen mamograf a ga-
makamera. Hlavním přínosem di-
gitalizace je zlepšení a zpřesnění 
diagnostiky, zkrácení doby vyšet-
ření pacientů a snížení doby i in-
tenzity rentgenového záření.

Slavnostní předání titulu 
„Projekt mého srdce“ proběhlo 
14. listopadu. Ocenění převzala 
ředitelka blanenské nemocnice 
Vladimíra Danihelková a starosta 
města Blanska Lubomír Toufar. 

„Velice si ceníme podpory 
všech, kteří pro nás hlasovali, 
a věříme, že podobných projektů 
bude jen přibývat,“ doplnila Ka-
teřina Ostrá.

Pokračování ze str. 1
„Kontrola neprokázala nedo-

statky v činnosti naší organizace 
a v rámci MRS, o.s. je naše orga-
nizace hodnocena mezi nejlepší-
mi,“ je spokojen.

Podle Pleskače byl letošní rok 
co do množství ulovených ryb 
velmi dobrý a sportovní rybáři si 
přišli na své, což dokazují zatím 
průběžné výsledky. „Celkové vy-
hodnocení lovné sezony na pstru-
hovém a mimopstruhovém revíru 
bude provedeno v měsíci lednu 
a únoru po odevzdání sumářů 
úlovků a docházek k vodě. Při 
této příležitosti upozorňuji všech-
ny rybáře, že termín odevzdání 
sumářů úlovků a docházek k vodě 

je pro oba revíry stejný, a to do 
15. ledna 2013,“ říká předseda.

Předpokladem pro dobré úlov-
ky je samozřejmě znalost rybářské 
techniky, trocha toho potřebného 
štěstí, ale i odpovídající zaryb-
nění stanoveným počtem a dru-
hem ryb. „V letošním roce jsme 
do pstruhového revíru Svitava 3 
vysadili celkem 2000 kusů pstru-
ha obecného, 3000 kusů pstruha 
duhového 5000 ostroretek stěho-
vavých, 3000 lipanů a 250 kaprů. 
Celková hodnota vysazených ryb 
činí 175 tisíc kourn,“ vypočetl 
Pleskač. Do mimopstruhového 
revíru Podomský potok 1, 1A 
a 1B pak bylo vysazeno celkem 
40 q kapra, 420 kg cejna, 150 kg 

amura, 50 kg lína, 200 kusů pstru-
ha obecného, 1 200 štik a 1 000 
candátů v celkové hodnotě 285 
tisíc korun. 

„Jak již jsem uvedl na začátku, 
bude naše místní organizace zajiš-
ťovat na svých sádkách ve Slou-
pečníku, prodej vánočního kapra. 
Kromě kapra bude také v prodeji 
pstruh a nově tolstolobik,“ nabí-
zí rybáři. Prodej bude zahájen ve 
středu 19. prosince od 9 do 16 
hod. do vyprodání zásob. „Ryba je 
uchovávána v průtočných sádkách 
s vodou z potoka Sloupečník. Na 
přání vám naši odborníci upraví 
rybu dle vašeho přání. Srdečně 
zveme blanenskou veřejnost na 
naše sádky. Garantujeme nejniž-

ší cenu kapra v Blansku,“ uvedl 
Pleskač.

Rybáři se chystají na jinou akci. 
„Také v příštím roce bude naše 
organizace pořádat již 18. tradič-
ní rybářský bál dne 9. února 2013 
v prostorách Dělnického domu. 
Taktéž na tuto akci srdečně zveme 
blanenskou veřejnost. Závěrem 
přeji všem čtenářům oblíbeného 
Zrcadla příjemné a ničím nerušené 
prožití svátků vánočních, veselého 
Silvestra a v novém roce 2013 pře-
devším pevné zdraví, trochu toho 
potřebného štěstí a osobní poho-
du. Rybářům navíc pěkné chvíle 
strávené u vody, dostatečné úlovky 
a někomu konečně ulovení své tro-
fejní ryby,“ dodal Pleskač.  (bh)

Rybáři připravují tradiční prodej kaprů

Marta Antonínová

Blansko - Školáci, ale i děti 
z mateřských škol a senioři tvo-
řili hlavní část návštěvníků, kteří 
si v minulém týdnu našli cestu do 
blanenského zámku na předvá-
noční akci, jejíž program připra-
vili pod vedením svých pedagogů 
žáci Střední školy gastronomické 
z Blanska. 

„Odhaduji, že se do zámku při-
šlo podívat více než sto lidí denně. 
Byly to zejména děti, včetně mimo 
blanenských školáků, například 
z Adamova, jimž jsme zabezpečili 
dopravu, a pak senioři“ řekla ředi-
telka školy Marta Truhlářová. 

Kdo pozorně poslouchal vzor-
ně připravené prezentace, dozvě-
děl se řadu novinek a zajímavos-
tí. Jak vznikl vánoční stromeček 
a jakých ozdob se využívalo dří-
ve? Co bylo inspirací pro první 
adventní věnec a proč má právě 
čtyři svíčky? Kdo a kde postavil 
první jesličky neboli betlém? Kte-
ré jsou nejznámější vánoční zvy-
ky a tradice? Na všechny otázky 
byla odpověď a navíc si každý 
mohl získané vědomosti ověřit 
v závěrečném testu při příjemném 
posezení v kavárničce při punči, 
čaji nebo jiné dobrotě.

Zatímco děti upoutala například 
strašidelná Perchta, která dříve 
často dělala společnost čertu, Mi-

kuláši a andělu, maminky a babič-
ky se zajímaly o to, co dobrého se 
v minulosti k vánocům vařívalo 
nebo co nesmělo chybět na žádném 
vánočně prostřeném stole. „Pokud 
budeme tuto akci připravovat i na 
další vánoce, nezapomeneme pro 
zájemce připravit i některé z re-
ceptů. Zájem byl velký,“ uvedla 
Marta Truhlářová.

Středa na vánočně provoněném 
zámku patřila odpoledne mimo 
jiné i členům mezigeneračního 
klubu, který při škole začal půso-
bit nedávno, ale získává si stále 
větší oblibu. „Pro nás je důležité, 
že všichni byli spokojeni. Studen-
tům se od starších návštěvníků 
dostalo mnoha slov chvály. Mno-
zí, zejména ti z prvních ročníků, 

si poprvé odzkoušeli, jaké to je 
vystupovat na veřejnosti a stu-
denti oboru cestovní ruch získali 
cenné zkušenosti,“ zhodnotila ře-
ditelka. 

Vánoce na zámku se vydařily. 
Pro mnohé z účinkujících to byla 
poslední školní akce. V příštím 
roce je čeká maturita a vstup do 
praxe.

Ochutnávka. Moderní míchané nápoje, ale i staročeské vánoční jídlo jste mohli ochutnat v blanenském 
zámku.  Foto Marta Antonínová

O  
Jiřího Crhu, místostarostu Blanska

Vaše strana neuspěla v krajských vol-
bách. Jakou práci plánujete jako člen 
krajského zastupitelstva?

Dostal jsem nabídku být v uvolněné funkci 
v čele komise pro rozvoj venkova a zeměděl-
ství. Nepřijal jsem ji. Jak jsem říkal před vol-
bami, člověk nemá kumulovat funkce. Opozice 

má podle mne jiné poslání. Dal jsem přednost pokračování ve funk-
ci blanenského místostarosty. Považoval bych za nepoctivé utíkat po 
dvou letech. Chci nadále pracovat naplno pro město. Na kraji budu jen 
členem fi nančního výboru.  (bh)

V řadě obcí se v adventní době konaly jarmarky

Křtiny. Na křtinském jarmarku to vonělo, nejen cukrovím, medovinou, ale také zabíjačkou. Co všechno umí šikovné ruce, to předvedly na-
příklad korálkářky, návštěvníci jarmarku také sledovaly jak vzniká paličkovaná krajka. Kdo chtěl, mohl si zkusit vyrobit košík nebo ošatku. 
Zájem byl velký. * Lipovec. Vánoční dekorace, nápady na dárky a mnoho dalšího nabízel tradiční jarmark v Lipovci. Svou zručnost předvá-
děly korálkářky nebo třeba košíkář. Někteří návštěvníci si na letošní stromeček pověsí i baňku se jménem.  2x foto Marta Antonínová

Nemocnice zvítězila v Projektu mého srdce
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Božena Volavá Davidová 
pokřtila svou první knihu

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena k jednání 350 000 Kč/rok Cena k jednání 350 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

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

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

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

ZAL. 1298

„Vaše vzdělání 
- váš kapitál“. To 
je fi lozofi e, kterou 
společnost oslo-
vuje široké vrstvy 
spoluobčanů. Za 
dobu své sedm-
náctileté existen-
ce vytvořila ZFP 
akademie unikát-
ní vzdělávací sys-
tém zaměřený na 
řešení rodinných 
fi nancí a odborné 
produktové zna-
losti.

„Denně naslouchám lidem růz-
ných věkových skupin a slyším, stát 
pouze říká, lide plať a mlč. Stát je 
neschopným nástrojem, který má 
snahu ovládat občany daněmi a po-
litickými proklamacemi. 

Já spíše říkám, pojď s námi, 
známe lepší variantu. Vědomosti, 
víra v sebe sama a odhodlání něco 
změnit je náš návod k aktivnímu 
přístupu a začátek cesty k fi nanč-
ní nezávislosti,“ tvrdí zakladatelka 
ZFP paní Jarmila Poliaková.

Více nám o společnosti ZFP 
GROUP pověděl ředitel struktur-
ní regionální kanceláře č. 103 Petr 
Janoušek.

Jako hlavní přínos pro širokou 
veřejnost dnes vidím fakt, že fi nanč-
ní programy obecně dnes využívá 
opravdu každý. Oslovujeme všech-

ny občany a rodiny, 
které se potřebují 
orientovat ve svě-
tě fi nancí, zajistit 
se pro případ rizik 
a zamyslet se nad 
budováním svým 
fi nančních rezerv 
do budoucna.

Majetkové po-
jištění, stavební 
spoření, životní 
pojištění, a všech-
ny ostatní, to jsou 
kompletní fi nanční 
programy, které 
dnes ať ve větší 

nebo v menší míře využívá téměř 
každý. Jestliže chce rodina dělat 
kvalitní fi nanční rozhodnutí, a tím 
pozitivně ovlivňovat svůj rodinný 
fi nanční tok, potřebuje prvořadně 
informace. Tady se dostáváme k já-
dru věci. Naše fi rma funguje v rám-
ci fi nančních zprostředkovatelů jako 
jediná, která informace poskytuje 
přímo ze zdroje. To však není vše, 
fungujeme nezávisle, což je dal-
ší přidanou hodnotou, s tím je pak 
spojena i akreditace Ministerstva 
školství, která je pro nás, ale zejmé-
na pro klienta významným opěrným 
bodem.

Našim cílem je tedy poskytnout 
vzdělání a nabídnout možnost roz-
voje fi nanční gramotnosti. Pokud 
fi nancím člověk rozumí, dělá kva-
litní fi nanční rozhodnutí. Rozhodně 
neděláme z lidí klienty jako většina 

ZFP mění lidem životy

Marta Antonínová

Blansko - Už čtrnáct let pracuje 
jako vizážistka Božena Volavá Da-
vidová z Adamova. Za tu dobu vy-
bojovala řadu předních umístění v 
soutěžích vizážistů v rámci repub-
liky. Věnuje se mimo jiné perma-
nentnímu make-upu, provádí analý-
zy pleti, barevnou typologii, věnuje 
se kosmetice, líčení, vede kurzy v 
oblasti svatebního líčení nebo foto-
make-upu a dalším aktivitám. Teď 
vydala knihu, kterou spolu s přáteli 
uvedla na trhu 30. listopadu a my 
jsme ji při této příležitosti požádali 
o rozhovor.

Jak vznikl nápad napsat o líčení 
knihu? Můžete nám ji představit?

Kniha se jmenuje Barevná ty-
pologie a líčení podle Feng-Šuej. 
Nápad vznikl před dvěma lety. 
Během mé čtrnáctileté praxe vizá-
žistky jsem měla možnost pracovat 
s celou řadou žen. Bylo obtížné ně-
které z nich zařaditelné do klasické 
barevné škály - jaro, léto, podzim 
a zima. Přemýšlela jsem, co s tím. 
Nakonec jsem se obrátila k přírodě. 
Zkusila jsem ve vizážistice využít 
východní teorii Feng-Šu. Zabývá 
se osmi světovými stranami, vyu-
žila jsem toto dělení na osm barev-
ných typů.

V čem může kniha napomoci 
v běžném životě mladé ženě?

Nejen mladé ženě. Každému. 
Každý typ má i svou určitou energii. 
Knížku jsem napsala i proto, aby si 

ženy na základě získaných poznatků 
nakonec samy dokázaly regulovat 
některé psychické potíže. Příklad. 
Žena západního typu má energii 
kovu. Negativní vlastností kovu je 
mimo jiné deprese. Když bude tato 
žena nějakou dobu pobývat v pro-
středí, v němž bude hodně zlosti, 
závisti a podobně, špatná vlastnost 
vyplave na povrch. Je potřeba ji 
zničit prostřednictvím správně zvo-
lených doplňků. Například energií 
vody, která jistým způsobem kov 
ničí. Pro jeden den, kdy se tato žena 
cítí tak zvaně pod psa, si zvolí do-
plňky vody – například sklo podle 
svého barevného typu. Jednoduše 
bych řekla, že je dobré mít v šatníku 
jeden vhodně zvolený kostým pro 

„blbou“ náladu. Teorie pracuje i se 
vzory. Například voda má vzory ku-
laté, oheň špičaté, dřevo vertikální 
proužky a podobně. 

Současná vizážistika nepočítá 
s vnějšími vlivy. Neklade si otázku, 
proč některý den vyberu ze šatníku 
jednu garderóbu a jiná nám připadá 
nevhodná. V podstatě volíme oble-
čení intuitivně právě s ohledem na 
naši momentální psychiku. Ale nej-
lépe to vysvětluje kniha sama.

Nápad vznikl před dvěma lety 
a dnes je kniha připravena pomá-
hat. Jaké to byly roky? 

V roce 2010 jsem dokončila 
školu, pak se mi narodila Stázinka. 
V období šestinedělí jsme knihu na-
psala. Měla jsem už všechno v hla-

Autorka. Prvním majitelkám nové knihy o barevné typologii a líčení na-
psala Božena Volavá Davidová i věnování.  Foto Marta Antonínová

Značku regionální produkt si 
odnesla tkadlena a malířka

Sloup - Certifi kační komise při Místní akční skupině Moravský kras, 
která uděluje značku Moravský kras-regionální produkt, zasedala koncem 
listopadu. Jednání se zúčastnila i Magda Sedmíková z Asociace regionál-
ních značek. Mimo jiné uvedla, že v republice v současné době funguje de-
vatenáct regionálních značek a další tři se připravují. Bylo už vydáno 580 
certifi kátů. 
Členové komise pak posoudili dvě žádosti o udělení značky. Ta byla nej-

dříve udělena Zdeně Zábojové ze Sebranic za vlasové koberce tkané z ovčí 
vlny na ručních stavech.

„Pracovala jsem patnáct let jako tkadlena pro dřívější prodejny Krásná 
jizba. Po revoluci jsem se osamostatnila. Hodně mi pomáhá manžel. Jsme v 
okolí snad jediní, kteří dnes tkají na ručních stavech,“ řekla nová držitelka 
certifi kátu. Dodala, že své výrobky nejčastěji nabízí na řemeslných jarmar-
cích. „Patříme do oblasti Moravského krasu a chceme, aby to bylo vidět, 
proto jsem o značku žádala. Jsem ráda, že se to podařilo,“ dodala tkadlena.

Druhý certifi kát udělila komise výtvarnici Heleně Vodičkové z Ochozu 
u Brna. Tato malířka si za téma svých obrazů vybírá především motivy 
z Moravského krasu.

Závěr jednání patřil obnově certifi kátů, o prodloužení jejich platnosti po-
žádalo osmnáct výrobců. (ama)

vě srovnané, ale potřebovala jsem se 
vymanit z každodenního pracovní-
ho kolotoče, zastavit se. Potom jsem 
se věnovala rok tvrdé práci v ateli-
éru s fotografem Laďou Nekudou. 
K textu bylo potřebné přiřadit fo-
tografi e, hledala jsem odpovídající 
typy a pokračovala typografi cká 
úprava publikace. Mezitím se naro-
dila moje druhá dcerka Alžbětka. 

Knížku jste vydala vlastním 
nákladem. Komu je určena a kde 
bude k mání?

Napsala jsem ji s myšlenkou na 
běžnou mladou ženu. Když se na-
rodí děti, začne kolotoč. Maminky 
přestávají mít čas na sebe a ke slovu 
přijdou, jak říkám, tepláky na gumu, 
aby nebylo vidět kila navíc. Žena 
přestává být tím, pro co si ji její part-
ner vzal. A ten pak často hledá jinde. 
Zdá se mi, že mnohé mladé ženy 
uvažují tak, že jim ani nestojí za to 
se o sebe starat. Jsou doma, jdou 
do obchodu a s dětmi na pískoviš-
tě. Neměly by se s něčím takovým 
spokojit. A moje knížka by jim měla 
poradit jak být stále atraktivní a při-
tažlivé. Zájemci si ji mohou koupit 
například prostřednictvím mých 
webových stránek. 

Jaké jsou vaše další plány?
Mám už napsaný druhý díl. Teď 

mne čeká zase práce v ateliéru 
a grafi cká úprava publikace. Knížka 
bude věnována praktickým ukáz-
kám a návodům se zaměřením na 
regulace běžných psychickým obtí-
ží či „nenálad“.

zprostředkovatelů, nýbrž dlouhodo-
bé obchodní partnery. Rozdíl mezi 
klientem a dlouhodobým obchod-
ním partnerem je v tom, že dlouho-
dobý obchodní partner svým pro-
gramům rozumí, umí s nimi efektiv-
ně pracovat a také zná cíle a zásady 
programů. 

A nejen tím se dostáváme k tomu 
podstatnému, což je samospotře-
bitelský model, se kterým člověk 
v rámci servisu svých programů 
i fi nančně profi tuje. Obecně tvr-
dím, že pokud člověk věnuje čas 
pouze tomu, aby dělal pro peníze 
a nevěnuje čas tomu, jak by mohly 
peníze vydělávat pro něj, tak běhá 
v jednom velkém kole jako křeček. 
V dnešní uspěchané době to vidím 
jako naprostý základ.

V drtivé většině rozhodnutí však 
rozhoduje emoční stránka v níž hra-
je zásadní roli jedna nehezká lidská 
vlastnost na „Z“.

Také vás rozčiluje, když vám ně-
kdy někdo něco závidí? Původcem 
závisti je pasivita, pasivita znamená 
být bez informací, nevědět. Nevě-
dění způsobuje strach z neznáma. 
Pokud nechcete dál šířit tyto špatné 
vlastnosti a nebát se, zkuste aktivní 
přístup. Pokuste se o svůj úspěch, 
svoji spokojenost, své fi nanční za-
bezpečení. Poradíme vám, jak na 
to. A nabídněte tuto šanci svým 
známým. Závistí a neznalostí bude 
o kousek méně.  (PR)

A kde nás najdete: 
ZFP Group Akademie, a.s., Ko-

menského 44, Boskovice

Vyhlásí ceny za kulturu
Blansko - Vyhlášení Ceny města Blanska za kulturu se letos uskuteční 

v pátek 21. prosince v 18 hodin ve velkém sále Dělnického domu. Cere-
moniál se koná vždy jednou za tři roky. Chybět nebude kulturní program, 
v němž se představí také letošní laureáti. Vyhodnocení umělci obdrží 
bronzovou sošku Blanenské Venuše, fi nanční odměnu a diplom. (bh)
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Expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, karto-
gra ického zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku.

Ústředním exponátem centra je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, 
která zaujíma cca 100 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty kartogra ického centra jsou 

faximile rukopisných topogra ických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční 
a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartogra ické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici jsou dále vystaveny faximile kartogra ických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. 

Moravské kartogra ické centrum Velké OpatoviceMoravské kartogra ické centrum Velké OpatoviceZámek 14, 679 63 Velké OpatoviceZámek 14, 679 63 Velké Opatovicetel.: 516 410 700 tel.: 516 410 700 e-mail: smvo1@seznam.cze-mail: smvo1@seznam.czwww.sluzby-velkeopatovice.czwww.sluzby-velkeopatovice.cz

Otevírací doba:
Duben - květen, víkendy a svátky 10:00 - 16:00 hod.

Červen - 15. září denně mimo pondělí - 10:00 - 17:00 hod.
Od 15. září - říjen - víkendy a svátky 10:00 - 16:00 hod.Poslední prohlídka je hodinu před uza-vřením. Pondělí: ZAVŘENO

Mimo uvedenou otevírací dobu 
je nutno se předem objednat 

na tel. č.: 516 477 303, 516 410 700 
(pouze skupiny nad 10 osob)

Radim Hruška

Velké Opatovice -
Moravské kartogra-
fi cké centrum ve 
Velkých Opatovicích 
slaví letos pět let 
od svého otevření. 
V místě, kde nyní 
stojí, mělo původně 
vyrůst víceúčelové 
kulturní zařízení. 
Více prozradil sta-
rosta Velkých Opato-
vic Jiří Bělehrádek.

Na počátku všeho dění byl 
vlastně požár čás   zámku...

V roce 1973 vypukl velký požár 
části zámku, ve které tehdy sídli-
la škola. Oheň napáchal takové 
škody, že prakticky zbylo jen ob-

vodové zdivo. Památkáři tehdy 
zvažovali, zda poničenou budovu 

opravit, či najít nějaké 
jiné řešení. Nakonec 
se všechno zbouralo. 
Následně se přemýš-
lelo o tom, co s vol-
ným prostorem. Šlo 
také o to, ucelit po-
žárem poničený areál 
zámku. V plánu bylo 
mimo jiné vybudová-
ní prostranství nebo 
atria. Chtěli jsme 

tento prostor zvelebit, protože tam 
byla vlastně ruina. Poslední vari-
antou, která se dočkala realizace, 
bylo vybudování víceúčelového 
kulturního zařízení. 

Kdy se tedy na něm začalo 
pracovat?

Budova se začala projektovat 
koncem osmdesátých let minulé-
ho století, byla vybraná ze tří ná-
vrhů. Kolem roku 1988 se začalo 
s výstavbou. Podařilo se získat 
zhruba deset milionů korun od 
Krajského národního výboru. Do 
roku 1992 se pak prostavělo zhru-
ba třináct milionů korun. Poté 
přešla stavba pod město, ale bez 
fi nančních prostředků nutných 
k jejímu dokončení. Proto se při-
stoupilo k tomu, že se dokončila 
střecha a stavba se takzvaně za-
konzervovala. 

Co následovalo?
Od roku 1992 jsme hledali 

řešení, jak ze zapeklité situace. 
V podstatě můžeme být rádi, že 
se kulturní zařízení nedostavělo, 
protože by pravděpodobně neby-

lo vůbec využívané. Hledalo se 
tedy využití nedostavěných pro-
stor. Variantami bylo například 
zbudování koupaliště nebo lezec-
ké stěny. 

Poté ale věci nabraly rychlý 
spád...

Ano. S doslova spásnou myš-
lenkou tehdy přišli bývalý ředi-
tel boskovického muzea Přemysl 
Reibl a Jaroslav Oldřich, kteří na-
vrhli možné zbudování kartogra-
fi ckého centra. Idea byla taková, 
že hlavním exponátem by byla 
plastická mapa Moravy, která by 
se doplnila o další mapy a přístro-
je. Tato myšlenka se nám zalíbila. 
Navíc se podařilo sehnat dotace 
ve výši zhruba devíti milionů ko-
run z Ministerstva kultury a do-
stavba areálu mohla začít.

Jak probíhala samotná do-
stavba?

Práce probíhaly zhruba dva 
roky. Musela se předělat střecha, 
protože její stav už nebyl ideální. 
Samotný objekt není jednoduché 
konstrukce, jedná se spíše o umě-
lecké dílo. Původní projekt se 
proto upravoval přímo pro potře-
by muzea. Stavělo se až do roku 
2007, kdy bylo Moravské karto-
grafi cké centrum slavnostně ote-
vřeno. S vytváření expozice nám 
hodně pomohl inženýr Petr Fencl 
ze zemědělského muzea. Sehnal 
exponáty a vytvořil i expozici, 
která se neustále doplňuje. Do-
dnes také v centru zastává funkci 
jejího kurátora.

Kartografi cké centrum ve 
Velkých Opatovicích ale nena-

bízí jen stálou expozici, slouží 
také k dalším akcím...

Expozice samozřejmě není sta-
tická. Snažíme se, aby se oživova-
la dílčími výstavami nebo obmě-
nou exponátů. Prostor se využívá 
také pro další akce jako například 
tradiční celostátní výstava jiřin. 
V objektu probíhají také vánoční 
výstavy nebo se odehrávají kon-
certy. Toto je cesta, jak centrum 
udržet při životě. Do budoucna 
připravujeme například veliko-
noční výstavu s koncertem, pu-
tovní výstavu strašidel a další. 

Roční návštěvnost činí kolem 
čtyř až pěti tisíc lidí. Více asi ne-
můžeme v současné době čekat, 
i když se jedná o v tuzemsku oje-
dinělou stavbu i expozici. Velké 
Opatovice totiž bohužel neleží 
v centru dění...

Moravské kartografické centrum

Brno - Moravské 
kartografi cké centrum 
ve Velkých Opatovi-
cích není zajímavé jen 
expozicí, návštěvníky 
udivuje také architek-
tonické řešení objek-
tu. Podle původních 
záměrů měl na místě 
vyrůst „kulturák“, tedy 
vlastně jakási bedna postavená do nádvoří 
zámku. 

„O původním návrhu jsem rozhodoval jako 
vedoucí územního plánu a hlavní architekt 
Okresního národního výboru Blansko. V sou-
ladu s památkáři jsme ho zamítli. Já jsem pak 

dostal za úkol navrhnout jiné řešení. Když 
jsem se do toho pustil, tak jsem hned na po-
prvé nakreslil přímo tu budovu, která tam 
v současné době stojí. Památkáři moji studii 
schválili. Poté jsem ji rozpracoval a začala se 
řešit samotná stavba,“ přiblížil autor budovu 
kartografi ckého centra Zdeněk Fránek. 

Tehdejší vedení Velkých Opatovic nebylo 
proti, hledal se tedy pouze dodavatel, který by 
byl schopný atypickou realizaci uskutečnit. 
Práci znesnadňovala z minulosti zakonzervo-
vaná stavba, na jejímž místě nový objekt vzni-
kal. „Celé se to předělalo. Velká diskuze se 
vedla například o střešní krytině. Ta stávající 
ale nevyhovovala, proto musela dolů. Zazdil 
jsem také všechna okna, což novému účelu 

jen prospělo. Zadělaly se i další otvory, aby 
byla v interiéru úplná tma a vynikly nasvícené 
mapy,“ uvedl Fránek. 

Jeho „dítě“ je nyní známé nejen v tuzem-
sku, ale doslova po celém světě. „Takový typ 
architektury vždy vyvolává nějaký dojem. 
Někomu může připadat krásná, jinému nao-
pak. Já to tímto způsobem nevnímám. Je to 
stavba, o které nikdo neví, co si má myslet. 
Její kvalitu musí zhodnotit čas. Ale už nyní je 
jasné, že srostla s místem, kde stojí,“ vysvětlil 
Zdeněk Fránek.

Jak doplnil, i kdyby měl k dispozici větší 
množství prostředků, tak by v sále nic nemě-
nil. Určitě by ale, podle něj, stálo za to opravit 
celý zámek.  (hrr)

Expozice
Expozice je zaměřena na historický vývoj zobra-
zování zemského povrchu na mapách. Ústředním 
exponátem centra je plastická mapa historic-
kých území Moravy a Slezska. Mapa je v mě-
řítku 1:25 000 a zaujímá plochu asi sto dvaceti 
metrů čtverečných. Tento exponát, který je ma-
jetkem Moravského zemského archivu v Brně, 
vznikl na základě II. a III. vojenského mapování 
v druhé polovině devatenáctého století. Dalšími 
exponáty kartografi ckého centra jsou faksimilie 
rukopisných topografi ckých map, rukopisy les-
nické, důlní, rybniční a další tematické historické 
mapy včetně map panství a velkostatků. V ocho-
zech prvního patra expozice mohou návštěvníci 
shlédnout  geodetické a kartografi cké přístroje 
a pomůcky pro výrobu map. Celá expozice je 
doplněna unikátními přístroji pro kartografi cké 
a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek 
Národního technického muzea. Ve sbírce se na-
chází i horizontální kamera Olymplux, která je 
největší v České republice a váží zhruba sedm 
tun. V neposlední řadě si mohou návštěvníci pro-
hlédnou faksimilie plánů zámeckých parků, měst-
ských sadů a modelů možného znázorňování kra-
jiny. Součástí expozice je doprovodný vzdělávací 
program pro děti na téma výroba map a moderní 
metody kartografi e.

Architekt Zdeněk Fránek: Opatovická 
stavba je známá i ve světě

Moravské kartografické 
centrum a Národní 

zemědělské muzeum Praha
Toto na první pohled nelogické a pro mnohé neslučitelné spojení má 

několik náhodných, logických a zásadních důvodů. Tím nejdůležitějším 
byla osoba Mgr. Přemysla Reibla, který se jako Opatovičák a bývalý ře-
ditel boskovického muzea stal v roce 2004 generálním ředitelem Národ-
ního zemědělského muzea. Reibl obdivoval obří reliefní mapu uloženou 
tehdy v depozitáři Moravského zemského archivu v Kunštátě, zařídil její 
vystavení v boskovické sokolovně a v Národním zemědělském muzeu 
v Praze. To vedlo k myšlence stálé výstavy v nově budovaném objektu 
na zámku ve Velkých Opatovicích.

Druhou, alespoň pro mne šťastnou náhodou, byla nabídka práce v Ná-
rodním zemědělském muzeu, kam jsem v květnu 2006 nastoupil jako ku-
rátor sbírky map a plánů. Na jaře roku 2007 jsem byl ředitelem Reiblem 
pověřen vybudováním expozice Moravského kartografi ckého centra. Měl 
jsem k dispozici studii centra zpracovanou Doc. Mikšovským a Doc. Drá-
pelou, která předpokládala prezentaci starých topografi ckých map pře-
devším z Moravy a Slezska. Do otevření expozice zbývalo osm měsíců 
a stavba nebyla předána k realizaci expozice.  Pokračování na str. 5

 Slavnostní otevření centra Slavnostní otevření centra  Hlavní sál  Hlavní sál  Kartografi cká expozice Kartografi cká expozice
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Moravské kartografické 

centrum a Národní 
zemědělské muzeum Praha

Pokračování ze str. 4
Nebyl časový prostor na zpracování scénáře a oponentní řízení. 

V rámci kontrolních dnů stavby jsme se dohodli, že expozice je zcela 
v mé kompetenci. Osobně jsem měl problém s přívlastkem Moravské, 
chtěl jsem, aby v expozici byla zastoupena mapová tvorba a techno-
logie z celé České republiky. Dohodli jsme se, že přívlastek „Morav-
ské“ bude napovídat, kde návštěvníci centrum najdou. 

Ve snaze přiblížit návštěvníkům centra většinu oborů podílejících 
se na vzniku kartografického díla jsem rozdělil prostor centra na 
sekce, kde bude prezentováno zeměměřictví a geodezie, dále foto-
grammetrie, polygrafie a vlastní kartografie včetně technologických 
postupů při tisku map, to vše v technologiích analogového zpraco-
vání s tím, že digitální kartografie bude v budoucnu prezentována 
v objektu zámecké oranžerie. Samostatnou část expozice dále budou 
tvořit faksimile méně známých rukopisných map a plánů a odděleně 
regionální mapování. V květnu 2007 začal závod s časem jak získat, 
dopravit a instalovat vše co bylo částečně na papíře a částečně v mé 
hlavě. Většinu starých geodetických přístrojů jsem pro centrum za-
půjčil z pobočky Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství, kde 
v depozitářích máme mnoho geodetických přístrojů a pomůcek. Lesní 
hospodářství by se nikdy bez lesnické geodezie, lesnické fotogram-
metrie a lesnických map, nemohlo stát kvalitním národohospodář-
ským odvětvím. Lesnické mapy jsou tvořeny na podkladu státní topo-
grafické mapy a naopak mnohé detaily z lesnických map jsou imple-
mentovány do dalších topografických map. Z těchto důvodů vyplývá 
ono logické spojení, jak uvádím v úvodu. Lesnictví a zemědělství bez 
geodezie a kartografie by bylo jak železniční doprava bez kolejí - 
a v tom je ta zákonitost. V našich sbírkách chyběly novější analogové 
přístroje, proto jsem se rozjel po katastrálních úřadech a svážel vše 
,co byly ochotny věnovat do našich sbírek. Velmi nám pomohl Katas-
trální úřad v Plzni. Dále jsem požádal o pomoc brněnské vysoké ško-
ly VUT a MZLU, jejichž kantoři velice ochotně pomohli při realizaci 
expozice a doplnění sbírkových předmětů.

 Analogová kartografie a fotogrammetrie používala velmi robustní 
a zajímavé přístroje především z produkce VEB Carl ZEISS Jena. 
Tyto stroje a přístroje byly konstruovány na vysokou přesnost, kte-
rá byla mimo jiné zajištěna robustní konstrukcí a hmotností. Opět 
šťastná náhoda způsobila, že když jsem počátkem devadesátých let 
měl likvidovat analogovou tiskárnu lesnických map v Brandýse nad 
Labem, kterou jsem patnáct let řídil, odmítl jsem přístroje odevzdat 
do sběru a s kolegy kurátory z Národního technického muzea jsme 
přístroje rozebrali a uložili do depozitářů v Čelákovicích. Díky tomu 
jsme mohli v Opatovicích vystavit největší horizontální kameru vá-
žící šest tun, nebo takřka třítunový fotogrammetrický vyhodnocovací 
přístroj.

 Vlastní realizace a hlavně dokončovací práce byly velmi hektické 
a nezapomenutelné. Mně osobně pomáhala celá rodina a mnoho dnů 
se mnou v centru strávila. Velice oceňuji přístup města, kdy všichni 
pracovníci městského úřadu pomáhali a v noci před vernisáží tam 
bylo tolik pracantů, že byl problém práci zorganizovat, končili jsme 
ve čtyři ráno. Na dokreslení situace jenom dva krátké příběhy, které 
vykolejily dva z hlavních aktérů.

 Ředitel Reibl byl k nám jako zaměstnancům muzea velmi nekom-
promisní a trpěl ředitelskou nectností vstupovat do vyřešených pro-
blémů na poslední chvíli. Když jsme odpoledne den před vernisáží 
začali lepit grafiku, nezklamal a vstoupil do práce s tím, že je třeba 
jiné lepidlo, musí se to předělat a ..... Nějak už jsem nebyl schopen 
toto akceptovat a před kolegy jsem ho vyzval, ať jde radši na pivo 
a nepřekáží nám v práci. Beze slova odešel a kolegy jsem byl ubez-
pečen, že to bude mít dohru. Nemělo. Ředitel se vrátil po čtyřech 
hodinách s výbornou večeří, kterou mezi tím s maminkou uvařil a mě 
koupil bednu piva - tedy nealko, a to bylo víc než posypání si hlavy 
popelem.

Pana architekta Fránka, tak jak ho známe, málo co vyvede z míry. 
Měsíc po otevření centra byl v Jihomoravském kraji na návštěvě pre-
zident Klaus. Hejtman Juránek se samozřejmě chtěl pochlubit nově 
otevřeným centrem, a tak jsme 26. listopadu čekali na příjezd pana 
prezidenta uvnitř centra mimo jiné s architektem Fránkem. Dlužno 
připomenout, že v té době vrcholily debaty okolo realizace Kaplic-
kého knihovny a pan prezident se vyjádřil jak se vyjádřil. Už nevím, 
kdo s tím začal, ale debata se zvrhla v myšlenku, že až prezident při-
jede a uvidí budovu Moravského kartografického centra řekne: „tak 
tohle ne, tam mě nikdo nedostane“. Pravdou je, že pan architekt znač-
ně znervózněl a dal se dohromady až, když ho pan prezident chválil.

Tolik asi vzpomínka na vytvoření expozice Moravského kartogra-
fického centra. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, že mi tuto 
práci umožnili a že mám možnost dění v centru ovlivňovat i nadále 
a spolupracovat s městem Velké Opatovice a s pracovníky MKC.

 Ing. Petr Fencl, kurátor expozice MKC

Radim Hruška

Velké Opatovice - Ústředním 
exponátem Moravského karto-
grafického centra ve Velkých 
Opatovicích je unikátní obří 
mapa Moravy, kterou znovuob-
jevili Přemysl Reibl a Jaroslav 
Oldřich z Boskovic. Jaroslava 
Oldřicha jsme se zeptali na his-
torii objevu.

Kde a kdy vlastně začal váš 
příběh s mapou Moravy?

V Boskovicích se již dvacet let 
koná v létě hudební festival Uni-
jazz, který vznikl na podporu zá-
chrany místního židovského ghet-
ta. V rámci festivalu je pořádána 
řada doprovodných akcí a jednou 
z nich byl i cyklovýlet, jehož se 
dne 15. července 2000 zúčastni-
lo pět cyklistů. Mimo jiné jsme 
navštívili kunštátský zámek, kde 
tehdy sídlila pobočka zemského 
archivu. Kastelán nám ukázal 
malou část plastické mapy, která 
byla umístěna v zaprášené míst-
nosti. O mapě jsme něco slyšeli 
z dřívějška, ale když řekl kaste-
lán, že na půdě má celou Moravu, 
hned jsme to museli vidět. V re-
gálech nebo opřené o stěny byla 
v několika půdních prostorách 
umístěna úžasná podívaná. Moje 
oko vystudovaného geografa ne-
zůstalo suché, zejména pohled na 
hřebeny hor Jeseníků a Beskyd 
byl úchvatný.

Co bylo dál, kdy jsme mapu 
poprvé složili celou?

Já i Přemek jsme měli každý 
jiné civilní povolání, ale téměř 
denně jsme se setkávali a řešili, 
co by se s mapou mohlo dělat. 
Shodli jsme se na tom, že ji ně-
kde musíme celou složit a uká-
zat veřejnosti. Začali jsme proto 
jednat s vedením archivu. Hlavně 
jsme ale hledali velký sál, pro-
tože rozměry mapy (cca 12x18 
metrů) jsou impozantní. Nakonec 
se nám věc podařilo uskutečnit 
v září roku 2001 v boskovické 
sokolovně. Vernisáže výstavy se 
zúčastnilo několik významných 
hostů, zejména nás potěšila ná-
vštěva tehdejších ministrů vnitra 
a fi nancí. V mediích i na celo-
státní úrovni jsme udělali velkou 
reklamu, pozvali jsme školy, od-
borné ústavy a širokou veřejnost. 
Výstava měla obrovský úspěch, 

za dva týdny ji navštívilo více než 
pět tisíc návštěvníků.

Výstava skončila, mapa 
se tedy vrá  la zpět na 
kunštátský zámek a pří-
běh mohl skončit...

Jenže neskončil. Naše 
diskuze s Přemkem se 
posunula na řešení 
dalšího kroku.

Začali jsme 
pro mapu hledat 
trvalé umís-
tění. Padaly 
různé návrhy 
– tělocvičny, 
sály, opuštěné 
p r ům y s l o v é 
objekty apod. 
Proběhlo také 
několik jednání 
na úrovni zástupců 
různých měst, po-
slanců, úředníků..., 
ale výsledek žádný. 
Mapa byla příliš velká a vhod-
né prostory nebyly. Prožili jsme 
další dva roky. Mezitím se Pře-
mek Reibl stal generálním ředi-
telem Národního zemědělského 
muzea a mapa byla podruhé slo-
žena a vystavena v „jeho“ muzeu 
v Praze. Bohužel, ani tam nebyl 
k dispozici vhodný sál a mapa 
musela být rozložena do dvou 
útvarů rozdělených pilířem mu-
zea. Po skončení výstavy opět 
následoval přesun na půdu kun-
štátského zámku.

Nakonec ale všechno dobře 
dopadlo...

Doslova úžasně, jak 
v nějakém laciném 

americkém filmu. 
Jednoho květno-
vého dne roku 
2003 jsme opět 

seděli a me-
d i -

tovali, co dál, jestli se pohneme 
z mrtvého bodu. Už nevím koho 
to napadlo, ale najednou se pří-
běhy mapy a zámku ve Velkých 
Opatovicích setkaly. Rodák 
z Velkých Opatovic Přemek a já, 
který psal svou diplomovou prá-
ci o Velkých Opatovicích, jsme 
samozřejmě znali dispozici vy-
hořelého zámeckého křídla, kde 
stálo již téměř patnáct let torzo 
původně víceúčelového objektu. 
Vnitřní prostory stavby jsme oba 
znali a nastal další zlom. Našli 

jsme ideální objekt nejen pro 
umístění mapy, ale obrovské 

prostory v ochozech nabáda-
ly k vytvoření komplexní 
expozice, kde naše mapa 
bude sice ústředním, ale 
ne jediným z množství 
umístěných exponátů. Ten 
samý den padlo rozhod-

nutí i o názvu. Ne-
chtěli jsme, aby 
to bylo muzeum 
(chtěli jsme více 
interaktivitu – 
proto centrum), 
Morava je jas-
ná a kartografie 
v názvu také 
musí být. S ná-
vrhem koncep-
ce Moravského 
kartografického 
centra v zámku 
jsme 29. května 
2003 seznámili 
starostu Velkých 

Opatovic Jiřího Bělehrádka, 
a tím se oba příběhy definitivně 
potkaly. Trvalo sice ještě dal-
ších více než tři a půl roku než 
se expozice otevřela, ale to je 
zase další velký příběh. Ten už 
je spojen více s mým kamarádem 
Přemkem, který expozici dovedl 
až do úplného závěru. Jednou mi 
řekl, že je to jeho největší profes-
ní i životní úspěch. Škoda, že se 
již nemůže těšit na další, neboť 
před více než dvěma roky odešel 
z našich řad...

Mapa Moravy našla domov 
ve Velkých Opatovicích

 Jaroslav Oldřich (vlevo) a Přemysl Reibl Jaroslav Oldřich (vlevo) a Přemysl Reibl

Pokračování ze str. 6

Od r. 1990 
k současnosti

Sametová revoluce z roku 1989 
přinesla nejen zásadní politické 
změny, ale velmi rychle docháze-
lo i ke změnám ve sféře ekono-

mické, sociální, byly přehodno-
ceny principy zahraniční politiky, 
měnily se společenské priority. 
To vše se odráželo různým způso-
bem také do výrobní sféry, do jed-
notlivých průmyslových oborů. 
Rázem zmizel celostátní systém 
plánovaného hospodářství a byl 
ze dne na den nahrazen ve světě 
od nás na západ dlouhodobě za-Šamotka patří mezi největší 

svého druhu ve střední Evropě
Dokončení ze str. 6
Poslední desetiletí již jednoznačně převažují pozitiva ve všech 

sférách naší podnikatelské činnosti a neberte to, prosím, jako ne-
místnou samochválu. Dokladem jsou jednak získaná ocenění – již 
3x titul „Nejlepší výrobce stavebních hmot“, přidělení AAA ratingu 
agenturou Čekia a podobně, jednak statistiky ekonomických uka-
zatelů. 

Naše společnost svoji investiční politiku úspěšně vylepšila v po-
sledních letech participací na dotačních programech především ze 
zdrojů EU. Na jednotlivé akce, ať již v programu Inovace, Ekoener-
gie či Potenciál včetně dotovaných školících projektů, jsme získali 
dotační zdroje k dnešku v sumě 85 mil.  Kč a na dalších asi 30 mil. 
Kč ještě čekáme. 

Samozřejmě i my se setkáváme s problémy, které život ve vý-
robním podniku našeho typu přináší. Ale ty řešíme ve vedení firmy 
a v jejich orgánech a mohu rád konstatovat, že zatím nebyly ta-
kového charakteru, aby jakkoli ohrozily naši stabilitu nebo pověst 
důvěryhodného dodavatele.

V naší žárokeramické výrobě, kde pracujeme s přírodními často 
nevyzpytatelnými materiály a živly jako je voda a především oheň, 
je ze všeho nejdůležitější to známé know-how. 

Na otázku, co je nejsilnější stránkou naší společnosti si dovolím 
konstatovat, že to nejcennější co  máme, je těch zmíněných cca 600 
zaměstnanců, kteří za sebou mají tu letos připomínanou 160tiletou  
tradici a také výsledky, které jasně dokazují, že naše know-how není 
jen klišé, ale že ve Velkých Opatovicích víme, jak na to.

 redakčně kráceno

Milníky těžby a výroby šamotu v regionu...
kotveným tržním hospodářstvím. 
Politickou prioritou se stalo od-
státnění národního majetku.

Také pro podnik toto nové 
období začalo přinášet mnoho 
změn. Pro následnou privatizaci 
byl zpracován vedením společ-
nosti privatizační projekt, který 
předpokládal privatizaci společ-
nosti jako celku formou kupo-
nové privatizace, a to v první 
vlně. V konečné fázi však do něj 
byly zapracovány i zakladatelem 
schválené konkurenční privati-
zační projekty.

Výsledkem následné privatiza-
ce, která proběhla v letech 1992 až 
1993 ve třech kolech, bylo, že na-
bízených 757 400 akcií o jmenovi-
té hodnotě 1 000 ,- Kč na 1 akcii 
bylo převedeno na nové vlastníky. 
Největší díl, 58,5 % z celkového 
počtu akcií připadl privatizačním 
fondům. Vlastnictví majoritního 
podílu akcií v rukou investičních 
fondů se odráželo v obsazování 
postů jak v představenstvu, tak 
i dozorčí radě a nebylo pro společ-
nost příliš přínosné.

Snahou vedení bylo získat tzv. 
strategického vlastníka z oboru 
výroby žárovzdorných materiálů, 
který by oboru rozuměl a pomo-
hl naší fi rmě v získávání nových 
trhů. Z následných jednání vzešel 
konečně budoucí majoritní vlast-
ník strategického typu a stala se 
jím německá fi rma P-D Glas-und 
Feuerfestwerke Wetro GmbH, pa-
třící do Firmengruppe Preiss-Dai-
mler. Vlastnictví majoritního balí-

ku 83,1 % akcií přešlo na nového 
vlastníka 3. 12. 2000. Dále byla 
schválena změna názvu fi rmy na 
P-D Refractories CZ a.s., Velké 
Opatovice. Tento vlastnický stav 
z pohledu majoritního vlastníka 
trvá až do současnosti.

Byla provedena změna organi-
začního uspořádání, závody byly 
přeskupeny na divize, byla prove-
dena restrukturalizace vedlejších 
činností, strategicky významným 
počinem bylo zakoupení 50 % 
podílu ve slovinské fi rmě P-D 
Kremen Dolenje Mokropolje. To 
umožnilo fi rmě zajistit přístup 
k mimořádně kvalitní surovině 
pro výrobu dinasu.

Všechna tato rozhodnutí vytvo-
řila v surovinové oblasti stav, kte-
rý je v podstatě i nyní. Těžby jílů 
probíhají pouze v lokalitě Březin-
ka. Dne 16. října 2009, kdy byl 
slavnostně vyvezen symbolický 
poslední vůz naložený žárovzdor-
ným jílem z dolu Březinka, byla 
po 157 letech ukončena v naší fi r-
mě hlubinná těžba, nyní zůstává 
funkční pouze lom Březinka. 

Výpal lupků probíhá pouze na 
šachtových pecích na Anně, znač-
ná pozornost je věnována výsled-
né kvalitě pálených lupků, která je 
rozhodující pro kvalitu fi nálních 
výrobků - šamotových kamenů. 
Dostavily se i úspěchy obchodní-
ho rázu, ty se pozitivně promítaly 
do ekonomiky a fi nanční oblasti. 
Nebývale stoupla prestiž fi rmy 
mezi odběrateli i v celém oboru 
žárovýroby.

 Plas  cká mapa Moravy Plas  cká mapa Moravy

 Stavba I. tunelové pece v šamotce Stavba I. tunelové pece v šamotce



Šamotka ve Velkých Opatovicích slaví 
160 let od zahájení těžby a 120 let od 

zahájení výroby šamotu
„Letošní dvě výročí jsou pro nás příležitostí jednak k určitému zamyšlení se nejen nad 
úspěchy i těžkostmi, kterými podnik v minulosti procházel, ale i nad další perspektivou.“

Milníky těžby 
a výroby šamotu 
v regionu 
Velkoopatovicka

Historie počátků výroby kerami-
ky a žáruvzdorného zboží v regionu 
začíná v období končící rakousko-
uherské monarchie, ale také v ob-
dobí mohutného rozvoje průmyslu 
a podnikání. Specifi čnost podniká-
ní v tomto boru je však dána také 
přímou závislostí na surovinových 
zdrojích a s tím souvisejícími těžeb-
ními aktivitami. Hlavně v minulosti 
to byla záležitost vítězství a porážek 
při konfrontaci s přírodou, která ne-
vydává svá bohatství snadno.

Od počátků do 
roku 1945

Za počátky dolování v naší ob-
lasti jsou označovány nahodilé pro-
spektorské aktivity v okolí Březiny, 
Letovic a Jevíčka, kde se v místech 
výchozů slojí a žil křídového sou-
vrství objevovaly nálezy železné, 
manganové a galenitové rudy. Poté, 
z 11. století, jsou zmínky o dobývání 
železných limonitických rud v oko-
lí Kunštátu a Letovic z křídového 
podloží. Těžba a zpracování železné 
rudy zde dosáhlo vrcholu v 19. sto-
letí. Další v minulosti důležitou tě-
ženou surovinou byly kyzové břid-
lice, z nichž získávaný krystalický 
pyrit byl vyhledávanou surovinou 
pro výrobu kyseliny sírové. To se 
týká již období 17. a 18. století.

Přesné datum počátků těžby uhlí 
v naší oblasti není známo. Nejstarší 
písemné záznamy o těžbě v sedi-
mentech hřebečského návrší se váží 
na období kolem roku 1770. Zásad-
ní dochovanou zmínkou o těžbě je 
záznam z roku 1852 o udělení ku-
tacího práva na žárovzdorné jílovce 
a uhelné lupky panu Ignáci Meislovi 
z Březin. Od tohoto časového mez-
níku je odvozován začátek historii 
těžby současného výrobního pod-
niku.

 V poli Werner pan Meisel založil 
a do dvou let vyrazil štolu, která ote-

vřela ložisko jílovců k první, dá se 
říci cíleně plánované a řízené těžbě. 
Vyhloubením šachty Charlotte pak 
otevřel nové dobývací pole, a to již 
pod hlavičkou nově vzniklé společ-
nosti Kohlen und Tonbergbau.

Podnikatelské úspěchy Meislo-
vy fi rmy a stále vyšší poptávka po 
žárovzdorných jílech přivedly do 
oblasti další podnikatele. Velkým 
konkurentem se jim po odkoupe-
ní těžební společnosti Kohlen und 
Tonbergbau od Ignáce Meisla stal 
pan Eduard Gessner z Mohelnice, 
který vzápětí založil těžební společ-
nost Gessner a Pohl. Noví majitelé 
si byli vědomi vynikajících vlast-
ností žárovzdorných jílovců a také 
vysoké rentability těžby, a proto si 
postupně zajišťovali těžební práva 
v okolí, v obcích od Křenova, přes 
Březinku až po Velké Opatovice.

V roce 1904 koupil doly Wen-
zel-Theodor na Hřebči a těžbu uhlí 
rovněž vyměnil za těžbu jílů. Pro 
snazší dopravu byla vybudována 
úzkokolejná železniční dráha, která 
spojila provoz na Hřebči, důl Hugo-
Karl a lanovku pod dolem Rochus. 
Po následném zrušení lanovky byla 

úzkokolejka prodloužena až do 
Mladějova. Tato trať pak sloužila od 
roku 1920 až do ukončení těžeb hře-
bečských jílů v závěru 80. let, načež 
se z ní stala díky nadšencům histo-
rických parních železnic technická 
památka. 

V březinské oblasti koncem 
19. století se kolem šachet i štol po-
čaly následně hromadit haldy drob-
ného, jako suroviny neprodejného 
jílovce, stále však velmi dobrých 
žárotechnických vlastností. Nápad 
na jejich zužitkování ve výrobě 
šamotových tvarovek byl historic-
kým podnikatelským počinem fi r-
my Gessner a Pohl. Ta se rozhodla 
v roce 1892 postavit ve Velkých 
Opatovicích továrnu pro výrobu 
šamotových cihel a malt. Asi tehdy 
fi rma Gessner a Pohl netušila, že 
zrealizování tohoto jejich podnika-
telského záměru položila základy 
k následnému velkolepému rozvoji 
výroby žárovzdorných výrobků, ale 
také k rozvoji malohanáckého regi-
onu. Důležitým momentem bylo, že 
1. září 1889 byl otevřen provoz na 
Moravské západní železniční dráze, 
včetně odbočky z Chornic do Vel-
kých Opatovic a právě do blízkosti 
velkoopatovického nádraží byla ša-
motová továrna umístěna.

Potřeba žárovzdorných výrobků 
se díky prudkému rozvoji průmyslu 
v počátku 20. století nadále zvyšo-
vala. Navíc přichází doba, kdy se 
celá Evropa připravuje na válečný 
konfl ikt. Těžký průmysl, který se 
převážnou měrou podílí na zbrojení, 
vyžaduje stále více žárovzdorných 
materiálů. 

V šamotce Velké Opatovice byly 
rozvojové plány ovlivněny vypuk-
nutím I. světové války a vlastní 
chod šamotky přešel pod vojenský 
dohled. Válkou rozvrácený průmysl 
a ekonomika zapříčinily pokles ob-
jednávek na šamot. V této době bylo 

složité zabývat se otázkami dalšího 
rozvoje. Těžkou situaci ještě znáso-
bil požár, který vypukl 19. listopadu 
1919, trval 3 dny a zničil celou to-
várnu, kromě kotelny a obytné bu-
dovy. Tato pohroma však paradoxně 
vyřešila předchozí dilema, jakým 
směrem orientovat budoucnost ša-
motky. Již v roce 1921 byla továrna 
znovuobnovena po stavební stránce 
do své původní podoby. Převratnou 
změnou byla následná elektrifi kace, 

parní stroj byl nahrazen elektromo-
tory, bylo instalováno elektrické 
osvětlení. 

Před požárem pracovalo v šamot-
ce 180 lidí, v obnovených provo-
zech byl stav kolem 160 lidí.

Ceny životních potřeb naopak 
rostly, to způsobovalo růst nespoko-
jenosti mezi dělníky, což vyvrcholi-
lo v roce 1927 stávkou. Ta skončila 
prohrou stávkujících, mzdy zvýšeny 
nebyly, naopak vůdcové stávky byli 
propuštěni. Situace se ještě zhoršila 
s příchodem velké světové hospo-
dářské krize. 

Zhoršení situace na trhu s šamo-
tem nutilo vedení továrny rozšiřovat 

stále více výrobní sortiment, a tím 
zvýšit šance na získání nových trhů. 
Tyto aspekty postupně začaly oteví-
rat odbytové možnosti i v zahraničí, 
dodávky směřovaly do Jugoslávie, 
Polska, Maďarska, Rakouska, Ně-
mecka, Itálie, Francie, Rumunska, 
ale také do SSSR či Sýrie.

Po roce 1933, v době po nástupu 
fašismu v Německu a sílící hrozby 
nového válečného konfl iktu, zača-
lo ve většině států Evropy v zájmu 
zvýšení své obranyschopnosti ho-
rečné zbrojení. To vyvolalo zvýšené 
požadavky na hutní a strojírenský 
průmysl, a tím i na obor výroby 
žáromateriálů. I v Šamotce Velké 
Opatovice nastalo opět období kon-
junktury. Ředitel Schmalz prosadil 
svůj návrh na rozšíření stávajícího 
závodu ve Velkých Opatovicích. 
Toto rozhodnutí bylo vskutku histo-
rické a je nutno ho ocenit i dnes po 
tolika letech, neboť rozhodlo nejen 
o uchování výroby žáromateriálu 
v šamotce ve Velkých Opatovicích, 
ale i budoucím rozvoji obce samé.

Po záboru Sudet přišla dočasně 
šamotka ve Velkých Opatovicích 
o surovinové zdroje v březinské 
oblasti. Probíhající rekonstrukce 
podniku před koncem války byla 
pozastavena, uváděním nových 
pecních kapacit do provozu se 
však výroba šamotu přesto po-
stupně zvyšovala. 

Rokem 1945 končí pro šamotku 
Velké Opatovice první období její 

historie, kdy se z primitivní ma-
nufaktury stala moderní, vyspělou 
a uznávanou fi rmou ve svém oboru. 
Na zmodernizovaném technologic-
kém vybavení byly vyráběny i díky 
kvalitní surovině vysoce jakostní 
výrobky, které si nacházely odbytiš-
tě nejen v tuzemsku, ale i jinde ve 
světě.

Období let 1945 
až 1989

Již těsně po II. světové válce, 
v rozjitřené poválečné a revoluční 
atmosféře, přichází do ČSR znárod-
ňování, týkající se nejdříve větších 

podniků. Výroba šamotu v šamotce 
Velké Opatovice se za velkých ob-
tíží díky elánu a vysokému pracov-
nímu nasazení všech zaměstnanců 
postupně obnovovala. Tak jako 
v celém národním hospodářství, 
byl i pro šamotku stanoven na roky 
1947-1948 dvouletý hospodářský 
plán.

V polovině roku 1948 dochází 
k organizační změně, na Moravě byl 
utvořen samostatný subjekt s ná-
zvem Moravskoslezské keramické 
závody, národní podnik a v roce 
1950 další reorganizací průmyslu 
vznikly Moravské šamotové a lup-
kové závody, n. p. Velké Opatovice, 
došlo bezprostředně poté ke slou-
čení původních malých těžebních 
závodů.

Poválečná hospodářská politika 
předurčila uskutečnění zásadních 
změn do struktury československé-
ho průmyslu. Preference rozvoje 
všech odvětví hutního a těžkého 
průmyslu znamenala rapidní nárůst 
potřeby žárovzdorných výrobků. To 
se samozřejmě již v počátku 50. let 
odrazilo i v prudkém nárůstu těžeb 
jílů a výroby šamotu. 

Velkou modernizací prošla těžeb-
ní březinská oblast. Důlní těžba na 
dole Anna, a podobně i na dole Pro-
kop, postupně přešla na těžbu povr-
chovou. Od roku 1956 probíhal geo-
logický průzkum k ověření zásob na 
území Chvalka – Březinka – Horní 
Smržov, který pak vyústil v zahájení 
těžeb na dole a lomu Březinka. Jíly 
z Březinky se pak staly hlavní suro-
vinovou základnou pro budovanou 
Novou šamotku. Ta byla v polovině 
60. let již v plném provozu a výroba 
se postupně zvyšovala.

Vznik Nové šamotky byl oprav-
du nejvýznamnější milník v životě 
továrny. Šamoty z Nové šamotky 
brzy získaly vynikající renomé ne-
jen mezi tuzemskými odběrateli, 
ale postupně i v zahraničí. Ovlivněn 
však nebyl pouze svět šamotu, ale 
také život a poměry v našem regio-
nu. Jen v šamotce ve Velkých Opa-
tovicích našlo zaměstnání více než 
dvanáct set lidí. 

Šamotka vybudovala pro své za-
městnance několik sídlišť, odborné 
učiliště a dvě mateřské školy s jes-
lemi. Počet obyvatel se ve Velkých 
Opatovicích, hlavně díky šamotce, 
oproti poválečným létům ztrojnáso-
bil. Rozvoj šamotky přispěl rozho-
dující měrou k přeměně zemědělské 
obce v průmyslové městečko, a tím 
také k získání statutu města v roce 
1969.

Změny však začaly pomalu ale 
jistě koncem 80. nazrávat i v ce-
lém Československu. Bylo stále 
více jasné, že centrálně a direktivně 
plánované hospodářství bez respek-
tování tržních principů začíná více 
a více ztrácet dech, a také konkuren-
ceschopnost vůči Západu. 

 Dokončení na str. 5

Z úvodního 
slova předsedy 
představenstva 
a.s. ing. Tomá-
še Kožouška na 
slavnostním za-
sedání k výročí 
fi rmy. 

Letošní dvě 
výroční jsou pro 
nás příležitostí 
jednak k určité-
mu zamyšlení se 
nejen nad úspě-
chy nebo ně-
kdy i těžkostmi, 
kterými podnik 
v minulosti procházel, ale i nad dal-
ší perspektivou, nad tím, jaké nové 
cíle si vytýčit a jakými cestami se 
vydat k dalšímu posílení pozic, 
které naše společnost na světových 
trzích zaujímá.

A o tom se sa-
mozřejmě rádi 
chceme bavit pře-
devším s vámi, 
kteří v náročné 
konkurenci vo-
líte nejvhodnější 
druhy materiálů 
pro svoje pro-
jekty a nejschop-
nější partnery, 
kteří vám tyto 
 materiály mohou 
nabídnout.

Dovolili jsme 
si vás pozvat také 
proto, abychom 

vám představili lidi, kteří v součas-
né době vedou a řídí kolektiv cca 
600 zaměstnanců a společně usilují 
o maximální spokojenost vás zá-
kazníků. A rádi bychom vám bě-
hem dnešního neformálního setká-

ní připomněli, co vše jsme schopni 
nabídnout pro jednotlivé stavby, 
projekty a podobné účely, kterými 
se zabýváte nebo v budoucnu zabý-
vat budete.

Pro některé z vás pak, věřím, 
může být zajímavé nahlédnout do 
výrobny aluminosilikátů – kon-
krétně do Nové šamotky zde ve 
Velkých Opatovicích, která pat-
ří mezi největší svého druhu ve 
střední Evropě. Škoda, že vám 
nemůžeme nabídnout i návštěvu 
Dinasky Svitavy, která je bezespo-
ru po stránce vybavenosti a moder-
nosti tím nejlepším provozem ale-
spoň z hlediska prezentace fabriky 
 návštěvníkům.

Jsme samozřejmě českou fi r-
mou, ale již 12. rok náležíme do 
nadnárodní skupiny Preiss-Dai-
mler Group. A dlužno říct – bylo 
to veskrze 12 dobrých let. Post-

privatizační krizi, kdy jsme přišli 
nejen o kvantum zakázek hlavně 
u českých a slovenských hutních 
a strojírenských podniků, ale díky 
jejich problémům i o značně fi -
nanční částky, jsme si odbyli již na 
konci 90. let. Německý investor 
nám sice nepřinesl žádné fi nanč-
ní zdroje, jak to známe např. ze 
Škodovky či jiných učebnicových 
investičních vstupů. Ale samotná 
příslušnost k vyššímu podnikatel-
skému celku nám bezesporu po-
mohla rychleji se vymanit z určité 
zadluženosti, která naštěstí nebyla 
fatální. 

Se sesterskými německými závo-
dy dnes spojenými do P-D Refrac-
tories GmbH, t.j. závody Feuerfes-
twerke Wetro, Dr.C.Otto Bochum, 
Dyko Glas Düsseldorf a Wester-
walde Tonindustrie Breitscheid 
spolupracujeme na všech frontách 

– jedná se o vzájemné subdodáv-
ky, naše dodávky forem, některé 
společné nákupy surovin i určitou 
spolupráci v oblasti vývoje. Za do-
davatelskou spolehlivost, kvalitu 

i produktivitu se před svými kolegy 
již zdaleka nemusíme stydět, do-
hnat je ještě musíme v pořádku na 
pracovištích a v areálech.

 Dokončení na str. 5

Šamotka patří mezi největší svého druhu ve střední Evropě

Letecký pohled na areál šamotkyLetecký pohled na areál šamotky

Hřebeč - horník s koněm v dole Václav TheodorHřebeč - horník s koněm v dole Václav Theodor

Úzkorozchodná železnice  Hřebeč - Mladějov v roce 1979Úzkorozchodná železnice  Hřebeč - Mladějov v roce 1979

Vozy s šamotem a magne  tem po výpaluVozy s šamotem a magne  tem po výpalu

Ing. Tomáš KožoušekIng. Tomáš Kožoušek
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Pozvánka
Šachový turnaj pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií se uskuteční 
v úterý 11. prosince od 9 do 15 hodin v učebnách ZŠ a MŠ 
Blansko Salmova v Blansku. Na soutěži se žáci mohou přihlá-
sit do šachového kroužku vedeného mezinárodním šachovým 
mistrem Petrem Piskem, který bude následně pod patronací 
školy a ing. Vlas  mila Chládka zřízen, eventuálně pak na zákla-
dě telefonického kontaktu.  (bh)

Jan Kohut triumfoval
na běhu v Okrouhlé

Bohumil Hlaváček

Okrouhlá - Celkem 562 startujících v součtu všech 
kategorií. To je rekordní bilance letošního Mikuláš-
ského běhu na Okrouhlé. Absolutním vítězem se le-
tos stal blanenský Jan Kohut, který časem rovných 
30 minut porazil svého velkého rivala Dana Orálka 
a oplatil mu tak loňskou prohru. Kopcovitá trať mu 

sedla a zaútočil tak na celkové prvenství v Okresní 
běžecké lize. 

Od rána se běhaly dětské kategorie. Žáků a žákyň 
se na startu objevilo 54, v šesti kategoriích přípravek 
pak neuvěřitelných 93 malých atletů. Mikuláš s čertem 
a andělem je po právu v cíli odměnili. V juniorech do-
sáhl na prvenství na 4,3 km dlouhé trati v čase 18:00 
Jakub Smetana před domácím Petrem Konečným. Při 
těsném doběhu žen byla na stejné distanci lepší v cíli 
o sekundu Patrícia Gánovská před Lucií Kolkovou, 
loňská vítězka Ivana Martincová odstoupila.

Hlavní závod na 8,3 km vedl po krátkém výbě-
hu pod Kudlinkou (638 m.n.m.) až k vodní nádrži 
Boskovice a otočil se až u Vratíkova zpět do kopce 
a k Okrouhlé, kde účastníci museli vystoupat pocti-
vých 150 výškových metrů. I v mužích rozhodl zá-
věr. Sedmadvacetiletý Kohut v něm porazil o patnáct 
let staršího nejlepšího veterána Orálka o 15 sekund. 
Dalších osm sekund zpět zůstal třetí v cíli Miloš Ni-
kodým. Domácí Vojtěch Grün doběhl v absolutním 
pořadí třináctý. 

Pořadatelé zvládli akci na jedničku. „Mikulášský 
běh v Okrouhlé našel své pevné místo v kalendáři 
atletických soutěží. Hojná účast stálých návštěvníků 
i nováčků, nasazení pořadatelů a podpora sponzorů 
spolu vytvořili nádherný závod,“ uvedl jeden z hlav-
ních organizátorů Erik Řezník. Jak dodal, po tomto 
ročníku se už nebojí říci, že všem tímto děkuje a těší se 
na shledání v Okrouhlé při pátém ročníku Mikulášské-
ho běhu 7. prosince 2013. „Po předchozích letech, kdy 
prosincové počasí ukazovalo, jak může být různorodé, 
jsme byli připraveni na cokoli. Hasiči měli připravenu 
posypovou sůl a zemědělci zapřaženu radlici na sníh, 
ale naštěstí nic z toho nebylo potřeba,“ byl spokojen. 

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Legnica, Blansko - Minulý ví-
kend se mladší žáci FK Blansko 
zúčastnili tradičního Mikulášské-
ho turnaje v halové kopané, který 
se koná v polské Legnici. 

„Letos proběhl již 26. ročník 
a my jsme stáli před těžkým úko-
lem v konkurenci 24 týmů obhájit 
loňské prvenství. Kromě polských 
mužstev a našeho výběru se akce 
účastní také ukrajinský Drohobycz 
a německý Goerlitz,“ uvedl jeden 
z trenérů Luboš Šustr. 

Úvodní den byl samozřejmě 
vyplněn především cestováním do 
Legnice. Součástí programu byla 
návštěva tržnice, kde mohli chlap-
ci i realizační tým vyřešit vánoční 
nákupy. Po příjezdu a ubytování 
bylo možné využít místní halu ke 
zbavení se únavy z cesty. 

„V sobotu dopoledne jsme ode-
hráli základní eliminační skupinu 
a postupně jsme porazili troji-
ci polských soupeřů - Kaczawa 
Bieniowice 5:0 (branky Ševčík, 
Mlčoušek 2, Prudil), GKS Pro-
chowiczanka Prochowice 2:0 
(Ševčík 2) a Mewa Kunice 9:0 
(Ševčík 3, Němec 2, Souček, 

Blanenští mladší žáci znovu zářili v Legnici. Obhájili 
titul na mezinárodním fotbalovém turnaji

Pačovský, Doležel, Mlčoušek),“ 
vypočetl. 

Tyto výsledky znamenaly postup 
z prvního místa do nedělních bojů. 
„Odpoledne pro nás naši hostitelé 
připravili bohatý doprovodný pro-
gram, který zahrnoval návštěvu 
bazénu a také extraligového utkání 
v házené mužů mezi celky Miedz 
Legnica a AZS Czuwaj Przemy-
sl,“ popsal Šustr. 

V neděli, kdy v turnaji zůstalo 
posledních 12 týmů, již herní sys-
tém neumožňoval žádné zaváhání. 
Z dopoledních tříčlenných skupin 
postupoval dále pouze vítěz. 

„V úvodním zápase jsme nara-
zili na kvalitní celek UKS Javoria 
Jawor, který stejně jako v loňském 
ročníku aspiroval na medailové 
umístění. V tomto utkání jsme 
dlouho balancovali na hraně vy-
řazení, když jsme prohrávali po 
rychlé brance soupeře. Nakonec 
jsme díky gólu Ševčíka uhráli re-
mízu 1:1,“ potěšilo trenéra. 

Po výhře Jaworu s nejslabším 
účastníkem skupiny LZS Zryw 
Kotla 3:0 pak bylo jasné, že 
k postupu do semifinále potře-
bovalo Blansko zvítězit v utká-
ní se stejným soupeřem o čtyři 
branky. „Přestože jsme v zápase 

opět prohrávali, kluci včas pře-
řadili na vyšší rychlostní stupeň 
a protivníka rozstříleli 8:1, když 
dvakrát skórovali Souček, Šev-
čík a Prudil a jednou Pačovský 
a Rek,“ řekl. 

V semifi nále následně Blanenští 
narazili na celek KS Chojnowi-
anka Chojnow, který s nimi držel 
krok pouze v úvodu zápasu. K po-
stupu do fi nále dospěli po výhře 
5:2, když třikrát skóroval Ševčík  
a dvakrát Prudil. 

„Ve fi nále nás čekal tým KS 
Górnik Polkowice. Ačkoliv jsme 
měli po celý zápas převahu, bran-
ky jsme se nedočkali a o vítězství 
v turnaji tak rozhodovaly pokuto-
vé kopy. Ty jsme zvládli bravur-
ně, když se žádný z našich střel-
ců nemýlil a po roce jsme mohli 
nad hlavu opět zvednout pohár 
pro vítěze. Radim Ševčík se stal 
suverénně nejlepším kanonýrem 
turnaje,“ doplnil vedoucí výpravy 
Břetislav Strážnický..

Po slavnostní večeři s představi-
teli města Legnica výpravu čekala 
poslední noc a pondělní odjezd, 
kterému předcházela prohlídka 
fotbalového areálu Miedz Legnica 
a přijetí na radnici u starosty part-
nerského města. Vítězná výprava.  Foto Luboš ŠustrVítězná výprava.  Foto Luboš Šustr

Kuželkářky v polovině ligy vedou tabulku

Půlmistryně. Minulý víkend se konal v blanenské kuželně za velkého zájmu diváků a před kamerou 
České televize důležitý duel o první místo v tabulce mezi domácími hráčkami a obhájkyněmi titulu 
z pražské Slavie. Blansko uspělo. O výhru 5:3 se postaraly kapitánka Zdeňka Ševčíková (na snímku), 
Helena Daňková a nejlepším výkonem dne Lenka Kalová. Domácí hráčky porazily celkově o deset kuže-
lek víc a to rozhodlo. První místo v polovině soutěže potvrdily blanenské kuželkářky následující výhrou 
v Náchodě. Výsledky a tabulka na str. 8. Foto Bohumil Hlaváček

Praha, Boskovice - Jako již tra-
dičně připadl na poslední listopa-
dový víkend vrchol sezony hráčů 
šprtce. Konalo se mistrovství re-
publiky jednotlivců, po loňském 
pořadatelství Boskovic, tentokrát 
v hlavním městě Praze. Toto klá-
ní bylo vrcholem pro skutečně 
nejlepší hráče – pro dvaatřicet 
mužů, osm juniorů, osm žen, osm 
starších žáků a šest mladších žáků, 
kteří se z velkého počtu (celkově 
téměř 600) hráčů museli na MČR 
kvalifi kovat a pro mnohé je pou-
há účast úspěchem. Postoupit se 
tentokráte podařilo sedmi bosko-
vickým hráčům, což je prozatímní 
maximum. 

Největší zastoupení měli bos-
kovičtí v nejsilněji obsazené ka-

tegorii, kategorii mužů. Nikdo 
z nich bohužel do elitní desítky 
neproniknul, nejlépe zahrál Ondra 
Procházka, který obsadil třináctou 
příčku, což je při jeho první účasti 
na MČR jednotlivců velmi pěkný 
výsledek. V polovině výsledkové 
listiny skončil Michal Odehnal 
(15. místo). Trošku zklamáním 
je výsledek dvou nejzkušenějších 
hráčů Jakuba Davida a Bohumila 
Ferugy, kterým se na tomto vr-
cholovém klání v poslední době 
nedaří – obsadili 26. resp. 29. 
příčku. Snad jim bude více svěd-
čit odlišný systém, kterým se bude 
hrát MČR od příští sezony. Velice 
ceněný titul pro rok 2012 získal 
Aleš Tichavský z týmu Šprtmejkři 
Ostrava. 

První účast na MČR absolvova-
la v kategorii mladších žáků Mar-
tina Ferugová, kde obsadila solid-
ní 5. příčku. Mistrem ČR v této 
kategorii se stal Vojtěch Jandečka 
z Mostu. Největšího úspěchu do-
sáhli hráči Boskovic v kategorii 
starších žáků, kde své letité zku-
šenosti zúročili Vojta David a Jan 
Feruga. Vojta prošel suverénně 
celým kláním jako jediný bez po-
rážky, Jan i přes nevydařený závěr 
turnaje udržel druhou příčku. 

Boskovický klub BHK Orel Bo-
skovice si tedy z hlavního města 
odváží jeden titul Mistra ČR a jed-
nu stříbrnou medaili. V medailo-
vém pořadí klubů ho tyto výsledky 
řadí na skvělou třetí příčku mezi 
všemi kluby.  (fer, bh)

Boskovičtí přivezli cenný titul

Jan Kohut.  Foto adam.sJan Kohut.  Foto adam.s



hokej
Krajská liga JM a Zlín: Uherské Hra-

diště – Boskovice 3:4 (2:0, 1:2, 0:1) SN, Jan-
da, Korvas, Kozák, Pelán. Blansko – Velké 
Meziříčí 4:3. Boskovice – Břeclav B 10:2.
  1.  Šternberk  12  8  0  1  3  64:38  25 
  2.  V. Bíteš  12  6  2  1  3  54:37  23 
  3.  Brumov  12  7  1  0  4  59:53  23 
  4.  Uh. Brod  12  7  1  0  4  49:55  23 
  5.  Warrior  12  7  0  1  4  52:50  22 
  6.  Uh. Ostroh  12  5  2  2  3  44:32  21 
  7.  Kroměříž  12  6  0  0  6  62:54  18 
  8.  V. Meziříčí  12  5  0  3  4  58:52  18 
  9.  Boskovice  12  4  2  1  5  56:45  17 
  10.  Blansko  12  5  0  2  5  40:44  17 
  11.  Plumlov  12  4  2  0  6  62:54  16 
  12.  Uh. Hradiště  12  0  3  1  8  35:83  7 
  13.  Břeclav B  12  1  0  1  10  43:81  4

OP Blansko: Letovice – Černá Hora 5:6 
SN (3:3, 1:0, 1:2), Koudelka, Sahaj 2, Činčera 
- Nezval, Němec, Hrubý, Zechmeister, Jaku-
bec, Frýdek. HC Blansko – Dynamiters Blan-
sko HK B 3:2 SN (2:1, 0:1, 0:0), Hoffman, Še-
včík Pavel, Svrbík – Berka Milan, Stejskal Pa-
vel. Březina – Rájec-Jestřebí 3:4 SN (1:0, 2:1, 
0:2), Papajoanu, Skládaný, Burian – Syrový, 
Kuběna, Ludl, Frantel R. Adamov – Letovice 
1:3 (0:0, 1:0, 0:3), Juřena – Sahaj, Dvořák, 
Davídek. Lysice – HC Blansko 2:4 (1:2, 1:0, 
0:2), Jíra, Kopecký Jan – Snopek 2, Dobiášek, 
Mikulášek. Dynamites B – Březina 3:1 (0:0, 
1:0, 2:1), Pilát 2, Stejskal Pavel – Tříska. Čer-
ná Hora – Sloup 4:8 (2:3, 1:2, 1:3), Jakubec 2, 
Jurek, Němec – Sehnal, Musil Jiří 2, Sedlařík, 
Kubica, Zouhar, Gregor.

OP Žďár: Boskovice B – Nedvědice 4:2 
(0:0, 1:1, 3:1), Konečný 2, Hrbáček, Hruš-
ka. Boskovice B - Křižanov 5:2 ( 3:0, 2:2, 
0:0), Hasoň 3, Konečný, Hrbáček.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK Slavia 

Praha 5:3 (3268:3258), Ševčíková 559, Daňko-
vá 543, Nevřivová 548, Kalová 585, Musilová 
D. 514, Musilová Z. 519. SKK Náchod – TJ 
ČKD Blansko 2:6 (3224:3269), Nevřivová 
552, Musilová Z. 527, Ševčíková 555, Daňko-
vá 544, Musilová D. 509, Kalová 582. 
  1.  Blansko  11  10  0  1  63,0:25,0  20
  2.  Slavia  11  9  0  2  58,0:30,0  18
  3.  Přerov  11  9  0  2  56,0:32,0  18
  4.  Konstruktiva  11  6  0  5  45,0:43,0  12
  5.  Náchod  11  6  0  5  42,0:46,0  12
  6.  Duchcov  11  5  1  5  45,0:43,0  11
  7.  Jičín  11  5  0  6  44,0:44,0  10
  8.  Zábřeh  11  4  0  7  39,0:49,0  8
  9.  Husovice  11  4  0  7  39,0:49,0  8
  10.  Val. Meziříčí  11  3  0  8  38,0:50,0  6
  11.  Neratovice  11  3  0  8  34,0:54,0  6
  12.  Č. Třebová  11  1  1  9  25,0:63,0  3

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – HKK 
Olomouc 5:3 (3284:3172), Havíř 532, Hla-
vinka 537, Flek J. 530, Němec 584, Honc 
553, Procházka 548. KK Hagemann Opava 
– TJ ČKD Blansko 3:5 (3180:3182), Němec 
522, Flek J. 555, Hlavinka 524, Flek R. 532, 
Havíř 535, Honc 514.
  1.  Zábřeh  11  8  2  1  58,5:29,5  18
  2.  Blansko  11  8  2  1  53,5:34,5  18
  3.  MS Brno B  11  8  1  2  61,5:26,5  17
  4.  Rosice  11  7  2  2  52,0:36,0  16
  5.  Opava  11  7  1  3  53,5:34,5  15
  6.  Vyškov  11  6  1  4  50,0:38,0  13
  7.  Hořice  11  4  3  4  44,0:44,0  11
  8.  Olomouc  11  4  3  4  43,0:45,0  11
  9.  Č. Třebová  11  2  1  8  31,0:57,0  5
  10.  Prostějov  11  2  0  9  28,5:59,5  4
  11.  Šumperk  11  1  0  10  29,5:58,5  2
  12.  MS Brno  11  1  0  10  23,0:65,0  2

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – SK 
Kuželky Dubňany 6:2 (3290:3173), Ko-
lařík 543, Musil 505, Novotný 543, Kot-
lán 556, Procházka 578, Šplíchal 565. SK 
Baník Ratíškovice – TJ ČKD Blansko B 
3:5 (3227:3229), Musil 521, Novotný 528, 
Šplíchal 540, Flek M. 502, Kolařík 566, Pro-
cházka 572.
  1.  Vracov  11  10  0  1  64,0:24,0  20
  2.  Husovice B  11  8  1  2  56,0:32,0  17
  3.  Jihlava  11  7  0  4  51,0:37,0  14
  4.  Dubňany  11  7  0  4  49,5:38,5  14
  5.  Mistřín  11  6  0  5  47,5:40,5  12
  6.  Kutná Hora  11  5  1  5  42,0:46,0  11
  7.  Blansko B  11  5  1  5  39,0:49,0  11
  8.  Dačice B  11  5  0  6  39,5:48,5  10
  9.  Třebíč  11  5  0  6  39,0:49,0  10
  10.  Ivančice  11  3  1  7  38,0:50,0  7
  11.  Ratíškovice  11  2  0  9  33,0:55,0  4
  12.  Poděbrady  11  1  0  10  29,5:58,5  2

KP I:. KK Brno Židenice B – TJ ČKD 
Blansko C 6:2 (2474:2464), Sehnal 394, 
Musilová N. 425, Klimešová 368, Řehůř-
ková 465, Slavíčková 396, Flek M. 416. TJ 
ČKD Blansko C – KK Slovan Rosice 5:3 
(2442:2423), Klimešová 365, Cihlář 396, 
Slavíčková 444, Musilová N. 396, Sehnal 
407, Flek M. 434. 

KP II: TJ Loko-Ingstav Brno C – KK 
Velen Boskovice 3:5 (2369:2379), Pitner 
448, Ševčík 389, Zukal 375, Látal 367, Ře-
hůřek 394, Minx 407. 

Okresní podniková liga, extraliga: Ku-
želkáři VB Leasing – ČBE A 1288:1264, 
Malits 268, Brychta 268 - Pola 272, Šváb 
267. VMS – VVR A 1240:1276, Kyzlink 
266, Gruber 265 - Stloukal 275, Flek 259. 
VVR B – VVR A 1209:1302, Semrád M. 
263, Semrád J. 251 - Urbánek 279, Stloukal 
270. ČBE A – RI Okna 1284:1243, Pola 273, 
Šváb 269 - Petlach 274, Pernica 257. A je to 
– VMS 1293:1292, Šmerda 268, Souček 264 
- Gruber 278, Nejezchleb 265. ITAB – VB 
Leasing 1352:1280, Maška 298, Pazdera 283 
- Nezval 270, Zouhar a Malits M. 257. Ka-
deřnictví ES – KSK 1162:1264, Smola 254, 
Král 253 - Valášek 286, Neubauer 282.
  1.  A je to  8  7  0  1  1299,13  14
  2.  VVR A  7  7  0  0  1282,86  14
  3.  RI Okna  8  4  0  4  1293,50  8
  4.  ITAB  8  4  0  4  1267,88  8
  5.  KSK  8  4  0  4  1262,25  8
  6.  VB Leasing  7  3  0  4  1271,71  6
  7.  VMS  8  3  0  5  1240,00  6
  8.  ČBE A  8  3  0  5  1232,25  6
  9.  VVR B  8  2  0  6  1253,13  4
  10.  Kadeřnictví  8  2  0  6  1226,38  4

1. liga: ČKD Turbo Technics – Stavba krbů 
1297:1250, Bašný 286, Novotný 272 - Kli-
meš 263, Kratochvíl 258. JEZAT – BODOS 
1210:1176, Beneš 255, Jalový 251 - Závod-
ník 249, Rychtařík 247. Nemocnice – AKK 
1203:1131, Navrátil 255, Jedináková 246 - Bar-
ša 275, Kunc 238. Rapid – Blanzek 1266:1262, 
Brázda 284, Hrazdíra 277 - Kratochvíl 266, 
Lev 252. Hasiči – Catering 1167:1263, Majer 
262, Opluštil 236 - Kocourek 261, Skoupý 259. 
Catering – JEZAT 1239:1236, Skoupý 281, 
Kala 266 - Jalový 259, Beneš 253.
  1.  Catering  8  7  0  1  1267,63  14
  2.  Turbo Technics  7  5  0  2  1234,00  10
  3.  BODOS  7  5  0  2  1201,00  10
  4.  Stavba krbů  7  4  0  3  1230,43  8
  5.  JEZAT  8  4  0  4  1209,50  8
  6.  Rapid  7  3  1  3  1244,71  7
  7.  Hasiči  7  2  1  4  1164,57  5
  8.  Blanzek  7  2  0  5  1220,29  4
  9.  Nemocnice  7  2  0  5  1174,00  4
  10.  AKK  7  1  0  6  1153,43  2

2. liga: SPŠ – Profi  Weld 1099:1181, 
Fejt 235, Bezděková 232 - Pokojová 248, 
Králová a Kovařík oba 244. Lachtani – Eko 
System 1076:1110, Bernard 223, Doskočil 
220 - Zouhar 238, Ďugoš 234. Orel – JMP 
1169:1173, Dvořák 260, Hének 250 - 
Petlach 246, Kozák 240. Relax Club – ČBE 
B 1051:1087, Polák 236, Nečas 217 - Trou-
bil 244, Skoták 232.
  1.  Koloniál  6  6  0  0  1183,67  12
  2.  Orel  7  5  0  2  1168,00  10
  3.  JMP RC  6  5  0  1  1149,83  10
  4.  Profi  Weld  7  3  0  4  1125,43  6
  5.  ČBE B  6  3  0  3  1097,83  6
  6.  EKO Systém  6  2  0  4  1149,00  4
  7.  Lachtani  6  2  0  4  1061,17  4
  8.  Relax Club  6  1  0  5  1089,83  2
  9.  SPŠ  6  1  0  5  1082,00  2

stolní tenis
Okresní přebor dospělých, Rájec, 

dvouhra: 1. Přikryl (Blansko), 2. Pači-
nek (Boskovice), 3. Kutil L. (Blansko), 
4. Polívka (Blansko), 5. Vodák (Jestřebí), 
6. Procházka (Blansko), 7. Sehnal (Rá-
jec), 8. Bezděk (Zbraslavec), 9. Křepela Z. 
(Zbraslavec), 10. Suchý (Boskovice), 11. 
Hebelka ml. (Němčice), 12. Kutil Š. (Blan-
sko), 13. Koudelka ml. (Křetín), 14. Malach 
(Rájec), 15. Koumar st. (Rájec).

Čtyřhra: 1. Přikryl A., Přikryl J. (Blan-
sko), 2. Pačinek, Suchý (Boskovice), 3. 
Kutill L., Kutil Š. (Blansko), 4. Polívka M. 
Procházka (Blansko, Boskovice), 5. Ma-
lach, Sehnal (Rájec), 6. Zouhar, Žáček (Vy-
sočany), 7. Švancara, Křepela (Zbraslavec), 
8. Bezděk, Dvořák (Zbraslavec, Šošůvka).

Okresní přebor mládeže, Rájec, nej-
mladší žactvo: 1. Petr (Olešnice), 2. Zukal 
(Vysočany), 3. Švancara (Zbraslavec), 4. 
Kala (Rájec).

Mladší žactvo: 1. Novohradský (Pet-
rovice), 2. Kellner (Vysočany), 3. Pokorný 
(Letovice), 4. Polívka (Blansko).

Starší žactvo: 1. Zukal (Vysočany), 2. 
Horváth (Boskovice), 3. Zemánková (Bos-
kovice), 4. Dvořák (Letovice).

Dorost: 1. Peterka (Svitávka), 2. Dvo-
řáček (Svitávka), 3. Koudelka (Křetín), 4. 
Horváth (Boskovice).

RP I: Voděrady – Křetín 12:6, Boskovice 
B – Žďárná 12:6, Zbraslavec B – Rohozec 
16:2, Křetín B – Šošůvka nehl., Vysočany – 
Kunštát 10:8, Svitávka – Rájec 5:13.
  1.  Zbraslavec B  7  7  0  0  0  91:35  28
  2.  Voděrady  7  6  0  1  0  86:40  25
  3.  Boskovice B  7  5  1  1  0  85:41  23
  4.  Žďárná  7  5  1  1  0  71:55  23
  5.  Vysočany  7  3  1  3  0  55:71  17
  6.  Šošůvka  6  2  2  2  0  59:49  14
  7.  Rohozec  7  2  1  4  0  54:72  14
  8.  Rájec  7  2  0  5  0  60:66  13
  9.  Křetín B  6  2  1  3  0  52:56  13
  10.  Křetín  7  1  2  4  0  50:76  12
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Špaček lámal rekordy na 
republikovém šampionátu

Z  

Z  

Věra Vencelová

Kopřivnice, Blansko - Jméno 
vynikajícího plavce Dominika 
Špačka se již sice neobjevuje na 
soupisce blanenského oddílu ASK, 
neboť je od září členem brněnské 
Komety, ale protože je rodákem 
z Blanska, jeho kvalitními výkony 
se město pyšnit může. Ze zimní-
ho mistrovství ČR čtrnáctiletého 
žactva, které se konalo o víkendu 
v Kopřivnici, si přivezl čtyři zlaté 
a jednu bronzovou medaili. 

Dva tituly mistra republiky zís-

kal v individuálních startech ve 
svých parádních disciplínách 100 
a 200 m prsa. Na stovce dokonce 
vylepšil o jednu setinu svůj vlast-
ní rekord ČR, který zaplaval před 
měsícem na Velké ceně Brna. Pro 
představu je jeho současná hodno-
ta 1:07,29. Další dvě zlata vybo-
joval spolu se svými oddílovými 
kolegy ve štafetách. Sbírku me-
dailí z nejvyšší plavecké soutěže 
doplnil ještě bronzem ze čtyřstov-
ky polohově. 

Z blanenského oddílu se do 
Kopřivnice kvalifi kovali Petra Po-

korná, Hana Kopřivová a Tomáš 
Chemčuk. Velmi dobře si vedla 
první z nich Petra Pokorná, která 
převedla vyrovnané výkony, a ve 
všech šesti startech se dostala do 
první desítky. Nejúspěšnější byla 
na stovce polohově a dvoustovce 
prsa, kde dohmátla osmá, což je 
v silné konkurenci plavců ze se-
dmdesáti klubů ČR výborný vý-
sledek. Nejlepší umístění Hany 
Kopřivové byla čtrnáctá příč-
ka na 200 m motýlek a Tomáše 
 Chemčuka třiadvacáté místo na 
200 m prsa.

Souběžně se šampionátem 
v Kopřivnici probíhala republiková 
soutěž také v Trutnově, kde bojo-
vali o mistrovské tituly dvanáctiletí 
plavci. Mezi nimi byli i zástupci 
Blanska (Viktorie Grmelová a Zde-
něk Kocián) a Boskovic (Andrea 
Husovská). Do první desítky se 
zařadila pouze boskovická Andrea 
Husovská, která doplavala pátá na 
stovce prsa a šestá na dvojnásobné 
trati. Blanenská dvojice skončila, 
i když s osobními rekordy, až ve 
druhé polovině závodního pole na 
sedmnáctém a dvacátém místě.

Od 30. října do 5. prosince uspořádala jedovnická průmyslovka ve své spor-
tovní hale sedm školních fl orbalových turnajů, z toho dva pro střední školy, zbytek 
pro základky v rámci Orion Florbal Cupu. U středoškoláků bojovalo o postup do 
krajského kola devět týmů. V napínavém fi nálovém souboji porazili reprezentan-
ti Gymnázia Blansko tým Gymnázia Boskovice 3:1 , třetí skončilo Gymnázium 
Rájec. Dne 9. listopadu si mezi pěti dívčími družstvy nejlépe vedla děvčata z OA 
Blansko. Druhé místo patřilo Gymnáziu Blansko a třetí Gymnáziu Boskovice. 
V soutěži základek a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se konalo pět tur-
najů. Mezi děvčaty si z celkem 13 účastníků nejlépe vedla ZŠ Erbenova, 2. místo 
patří ZŠ Rájec-Jestřebí a třetí ZŠ Letovice. V kategorii chlapců stáli na stupních 
vítězů jen zástupci boskovických škol. Třetí skončila ZŠ Slovákova, druhé Gym-
názium Boskovice a nejvýše mohli vystoupat žáci ze ZŠ Sušilova. Všech turnajů 
se zúčastnilo celkem 38 týmů, tzn. asi 570 hráčů, celkem se odehrálo 75 zápasů. 
 Josef Jalový

Mikulášský pohár v kuželkách
Blansko - Jak se již stalo tradicí, oddíl rekreačního sportu TJ ČKD uspo-

řádal opět na začátku prosince Mikulášský pohár smíšených rodinných ne-
registrovaných dvojic v kuželkách na 2x20 hodů do plných. Letos již po 
pětadvacáté. Tentokrát si prvenství za 476 shozených kuželek vybojovali 
sourozenci Jan Semrád a Hana Jedináková, před manželi Michalem a Mi-
chaelou Královými (455) a otcem Jaroslavem a dcerou Šárkou Paulovými 
(451). Nejlepší výkon muže zaznamenal Michal Zouhar (247), ženy Hana 
Jedináková (250). Již tradičně byl nejstarším účastníkem František Pokor-
ný, cenu útěchy spojenou s hrou Člověče nezlob se získali Robin a Monika 
Tihonovi. Pořadatelé děkují všem účastníkům za bezproblémový průběh 
a všem sponzorům za podporu akce.  (zk, bh) 

Dalším dvojkolem pokračovaly 
ligové a krajské soutěže ve stolním 
tenise. Týmům z okresu se dařilo se 
střídavými úspěchy.

1. liga ženy: TJ ČKD GMC Blan-
sko – Slovan Bohnice 4:6, Ševčíková 
3, Suková 1, Slezáková 0. TJ ČKD 
GMC Blansko – Slavoj Praha 7:3, Ji-
růšková, Ševčíková 3,5 Slezáková 0. 

V prvním zápase ani skvělý vý-
kon Veroniky Ševčíkové, která 
ztratila pouhé 2 sety, na body ne-
stačil. Jeden bod ještě přidala Petra 
Suková, ostatní zápasy ale hostující 
celek zvládnul s přehledem a nedal 
domácím hráčkám šanci na lepší 
výsledek. Ve druhém mači poprvé 
v této sezoně nastoupila dlouholetá 
opora Blanska Marie Jirůšková a na 
výsledku to bylo hned znát. Spolu 
s Ševčíkovou vyhrály všechny svoje 
zápasy a Blansko tak získalo cenné 
vítězství v boji o záchranu 1. ligy.
 1. Bohnice 9 7 1 1 0 60:30 24
 2. Hodonín B 9 7 1 1 0 57:33 24
 3. Nusle 9 7 0 2 0 53:37 23
 4. Slavoj 9 4 3 2 0 48:42 20
 5. Hradec 9 4 1 4 0 48:42 18
 6. Vlašim B 9 3 3 3 0 46:44 18
 7. El Nino 9 2 4 3 0 41:49 17
 8. MS Brno 9 3 1 5 0 42:48 16
 9. Plzeň 9 2 3 4 0 39:51 16
 10. Blansko 9 2 1 6 0 39:51 14
 11. Děčín 9 2 1 6 0 35:55 14
 12. Dobré B 9 0 3 6 0 32:58 12

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – 
Slezan Opava 10:5, Dudík 4,5, Při-
kryl A. 3,5, Čák, Kvíčala D. 1. TJ 
ČKD Blansko – Omya KST Jeseník 
10:8, Dudík, Přikryl A, Čák, Kvíča-
la D. 2,5. 

Velmi přesvědčivé vítězství nad 
soupeřem se severu Moravy zrežíro-
vali Dudík s Přikrylem, kteří vyhráli 
všechna svoje utkání. Hosté se sice na 
začátku utkání dostali do vedení 2:1, 
z následujících sedmi zápasů ale vy-
hrálo Blansko šest a o výsledku bylo 
prakticky rozhodnuto. Tak jak sobotní 
utkání bylo hlavně o Dudíkovi s Při-
krylem, tak nedělní utkání proti velmi 
silnému Jeseníku rozhodnul hlavně 
skvělý týmový výkon. Domácí vy-
hráli obě úvodní čtyřhry, což se pro 
celkový výsledek ukázalo jako roz-
hodující. Jeseník se totiž stále držel 
na dohled a v závěru utkání se dostal 
dokonce do vedení 8:7. Poslední tři 
dvouhry zvládli ale domácí bravurně 
a vybojovali velmi cenné vítězství. 
Blansku tak patří v tabulce čtvrtá příč-
ka, zaručující postup do play-off.
 1. Hodonín 9 8 1 0 0 89:51 26
 2. MS Brno B 9 5 2 2 0 78:61 21
 3. Jeseník 9 5 2 2 0 84:63 21
 4. Blansko 9 6 0 3 0 75:63 21
 5. Vsetín 9 5 1 3 0 76:76 20
 6. Hradec 9 4 3 2 0 82:59 20
 7. Opava 9 4 0 5 0 67:64 17
 8. Přerov 9 4 0 5 0 72:72 17
 9. Prostějov 9 4 0 5 0 65:76 17

 10. Čechovice 9 3 1 5 0 66:75 16
 11. Holice 9 1 0 8 0 35:88 11
 12. Tišnov 9 0 0 9 0 49:90 9

2. liga ženy: TJ Ostrava KST A – 
TJ ČKD GMC Blansko B 5:5, Tráv-
níčková 3, Švancarová V. 2. Sokol 
Neředín GRM Systems – TJ ČKD 
GMC Blansko B 10:0. 

Kvůli rozsáhlé marodce odehrála 
blanenská děvčata svoje venkovní 
utkání pouze ve dvou hráčkách, pře-
sto se jim podařilo vybojovat remí-
zu na stolech Ostravy.

Divize muži: TJ Sokol Moravský 
Krumlov – TJ ČKD Blansko B 10:5, 
Mikula 3, Kvíčala J., Voráč 1, Při-
kryl J. TTC Sokol Znojmo B – TJ 
ČKD Blansko B 10:7, Mikula, Kví-
čala J. 3, Voráč 1, Kutil L. 0. 

Blanenské béčko hrubě nezvlád-
lo důležitá utkání v boji o záchra-
nu. Jedním z rozhodujících faktorů 
bylo, že Blansko nedokázalo vyhrát 
ani jednu čtyřhru a každé utkání tak 
začínalo stavem 0:2.

KS I: Sokol Moravský Krumlov 
B – STK Zbraslavec A 2:10, Křepe-
la R. 3,5, Bezděk, Těžký 2,5, Kře-
pela L. 1,5. Sokol Lanžhot B – STK 
Zbraslavec A 10:4, Bezděk 1,5, Těž-
ký, Křepela L. 1, Křepela R. 0,5.

Tentokrát měli stolní tenis-
té Zbraslavce na pořadu výlet ke 
dvěma venkovním utkáním až na 
samý jih Moravy. První utkání mělo 
podle očekávání zcela jednoznačný 
průběh. Moravský Krumlov je na 
 posledním místě tabulky, když do-
sud všechna utkání prohrál. Hráčům 
Zbraslavce stačilo podat průměrný 
výkon, protože domácí ani v tomto 
měření sil svůj stín nepřekročili. 

Nedělní utkání proti soupeři umís-
těnému v tabulce na sedmém místě, 
tj. jen o jedno místo za Zbraslavcem, 
už sliboval vyrovnanější souboj. 
Utkání však hned zkraje nabralo 
podobně jednoznačný průběh jako 
v předchozí den. Jediný rozdíl byl 
v tom, že v utkání kralovali hráči 
domácího Lanžhota. Po jedné vy-
bojované čtyřhře, když v pěti setech 
uspěli R.Křepela s Bezděkem, pak 
hosté v prvních čtyřech dvouhrách 
nevyhráli ani jeden set. Druhý bod 
přidal Luboš Křepela až v desátém 
zápase. Domácí ani pak žádné drama 
nepřipustili. Zbraslavec nezopako-
val dobrý výkon z před čtrnácti dnů, 
když největším rozdílem byl výkon 
tradičních opor R. Křepely a Bezdě-
ka, kterým se tentokrát zdaleka tolik 
nedařilo. Zbraslavec i přes porážku 
nadále v tabulce zůstává před svým 
nedělním soupeřem na šestém místě.

KS II: TJ ČKD Blansko C – SK 
Kuřim A 10:6. TJ ČKD Blansko C – 
Orel Boskovice 9:9. (vor, rkr, bh)

S  

Valná hromada Malé kopané okresu Blansko v sobotu vyhlásila i vítě-
ze jednotlivých divizí. Pohár pro vítěze 1. ligy převzali hráči Sokola BK 
 SADROS Boskovice.  Foto Jaroslav Oldřich

  11.  Svitávka  7  1  1  5  0  48:78  11
  12.  Kunštát  7  0  0  7  0  27:99  7

RP II: Adamov – Zbraslavec C 11:7, Jes-
třebí – Žďárná B 16:2, Veselice – Rudice 14:4, 
Šošůvka B – Blansko D 9:9, Bořitov – Bosko-
vice C 8:10, Olešnice – Voděrady B 10:8.
  1.  Jestřebí  7  7  0  0  0  91:35  28
  2.  Adamov  7  6  1  0  0  74:52  26
  3.  Zbraslavec C  7  5  0  2  0  73:53  22
  4.  Boskovice C  7  4  0  3  0  74:52  19
  5.  Olešnice  7  4  0  3  0  70:56  19
  6.  Veselice  7  4  0  3  0  69:57  19
  7.  Blansko D  7  3  1  3  0  63:63  17
  8.  Bořitov  7  3  1  3  0  61:65  17
  9.  Voděrady B  7  1  3  3  0  61:65  13
  10.  Rudice  7  1  0  6  0  44:82  10
  11.  Šošůvka B  7  0  2  5  0  45:81  9
  12.  Žďárná B  7  0  0  7  0  31:95  7

RP III: Němčice – Rájec B 12:6, Borotín 
– Křetín C nehl., Letovice – Petrovice 12:6, 
Rohozec B – Vanovice 5:13, Kunštát B – Vy-
sočany B 5:13, Brumov – Svitávka B 14:4.
  1.  Němčice  7  6  1  0  0  92:34  26
  2.  Letovice  7  5  2  0  0  86:40  24
  3.  Křetín C  7  5  0  2  0  70:56  22
  4.  Brumov  7  4  2  1  0  75:51  21
  5.  Vanovice  7  3  1  3  0  64:62  17
  6.  Petrovice  7  3  1  3  0  63:63  17
  7.  Borotín  7  3  0  4  0  67:59  16
  8.  Rájec B  7  2  2  3  0  61:65  15
  9.  Rohozec B  7  2  1  4  0  55:71  14
  10.  Vysočany B  7  1  1  5  0  41:85  11
  11.  Kunštát B  7  1  1  5  0  47:79  11
  12.  Svitávka B  7  1  0  6  0  35:91  10

RP IV: Rájec C – Vysočany C 8:10, 
Vanovice B – Okrouhlá 7:11, Rohozec C – 
Veselice B 10:8, Zbraslavec D – Šošůvka C 
3:15, Petrovice B – Kuničky 14:4, Křetín D 
– Němčice B 6:12.
  1.  Petrovice B  7  7  0  0  0  97:29  28
  2.  Šošůvka C  7  5  1  1  0  75:51  23
  3.  Němčice B  7  5  0  2  0  71:55  22
  4.  Veselice B  7  4  1  2  0  71:55  20
  5.  Okrouhlá  7  4  0  3  0  72:54  19
  6.  Kuničky  7  3  1  3  0  58:68  17
  7.  Vysočany  7  3  0  4  0  62:64  16
  8.  Křetín D  7  2  1  4  0  50:76  14
  9.  Zbraslavec D  7  2  0  5  0  54:72  13
  10.  Vanovice B  7  2  0  5  0  51:75  13
  11.  Rájec C  7  1  1  5  0  54:72  11
  12.  Rohozec C  7  1  1  5  0  41:85  11

RS I: Lhota Rapotina – Zbraslavec E 
15:3, Voděrady C – Žďárná C 8:10, Petro-
vice C – Velenov 10:8, Vysočany D – Le-
tovice B 10:8, Rájec D – Kunštát C 3:15, 
Olešnice B – Bořitov B 9:9.
  1.  Žďárná C  6  6  0  0  0  79:29  24
  2.  Petrovice C  7  5  2  0  0  75:51  24
  3.  Velenov  7  5  0  2  0  80:46  22
  4.  Olešnice B  7  4  2  1  0  79:47  21
  5.  Bořitov B  7  4  1  2  0  77:49  20
  6.  Vysočany D  7  4  0  3  0  61:65  19
  7.  Voděrady C  7  3  1  3  0  64:62  17
  8.  Letovice B  7  2  0  5  0  52:74  13
  9.  Lhota Rapotina  7  2  0  5  0  51:75  13
  10.  Kunštát C  7  1  2  4  0  55:71  12
  11.  Zbraslavec E  6  1  0  5  0  29:79  9
  12.  Rájec D  7  0  0  7  0  36:90  7

RS II: Vísky - Orel Blansko 9:9, Kunštát 
D – Okrouhlá B 5:13, Šošůvka D – Bořitov 
C 9:9, Velenov B – Petrovice D nehl., Křetín 
E – Kunice 5:13, Olešnice C – Jasinov 7:11, 
Boskovice D – Lhotra Rapotina B 17:1.
  1.  Boskovice D  8  7  0  1  0  111:33  29
  2.  Orel  8  6  2  0  0  94:50  28
  3.  Okrouhlá B  8  6  1  1  0  96:48  27
  4.  Velenov B  7  6  0  1  0  99:27  25
  5.  Vísky  7  5  1  1  0  78:48  23
  6.  Šošůvka D  8  4  2  2  0  82:62  22
  7.  Bořitov C  8  4  1  3  0  85:59  21
  8.  Kunštát D  8  4  0  4  0  83:61  20
  9.  Petrovice D  7  2  1  4  0  55:71  14
  10.  Jasinov  8  2  0  6  0  56:88  14
  11.  Lh. Rapotina B  7  2  0  5  0  41:85  13
  12.  Olešnice C  8  1  0  7  0  37:107  11
  13.  Kunice  8  1  0  7  0  25:119  11
  14.  Křetín E  8  0  0  8  0  30:114  8

šachy
2. liga: Veselí – Adamov 4,5:3,5, Masák, 

Richterová 1, Sekanina, Švehla, Trmač 0,5.

  1.  Lokomotiva  4  3  1  0  25  10
  2.  Zlín B  4  3  0  1  21  9
  3.  Hustopeče  4  2  2  0  20  8
  4.  St. Město B  4  2  1  1  18  7
  5.  Duras B  4  1  3  0  16  6
  6.  Veselí  4  2  0  2  14  6
  7.  MS Brno  4  2  0  2  14  6
  8.  Adamov  4  2  0  2  14  6
  9.  Kuřim  4  1  1  2  15  4
  10.  Napajedla  4  1  1  2  14  4
  11.  Prušánky  4  0  1  3  8  1
  12.  St. Město C  4  0  0  4  8  0

KP I: ŠK 64 Brno - Lipovec 3:5, Chlá-
dek V., Fojtík 1, David, Kopřiva, Sekanina, 
Handl, Habina, Chládek Vl. 0,5.
  1.  Bystrc  4  4  0  0  18,5  8  12
  2.  Lipovec  4  3  0  1  19,0  12  9
  3.  Lokomotiva B  4  3  0  1  18,5  12  9
  4.  Ořechov  4  2  1  1  19,5  12  7
  5.  Tetčice  4  2  1  1  17,5  11  7
  6.  Lokomotiva C  4  2  0  2  17,5  11  6
  7.  Vyškov  4  1  2  1  15,5  7  5
  8.  ŠK 64 Brno  4  1  1  2  15,0  3  4
  9.  Duras C  4  1  1  2  14,0  10  4
  10.  Znojmo  4  1  0  3  13,0  6  3
  11.  Hodonín  4  0  2  2  13,0  8  2
  12.  Lokomotiva D  4  0  0  4  11,0  6  0 

KP II: Lipovec C – Tišnov 6:2, Chládek 
Vl., Mráz, Krejčí P., Drahovzal 1, Komprda, 
Flašar, Ševčík D., Hloušek 0,5. Blansko – 
Rudice 2,5:5,5 Polách 1, Hroza, Moc M., 
Kovář 0,5 – Rada, Polách, Crhonek, Dvo-
řáček 1, Hnilička, Nejezchleb, Klinkovský 
0,5. Adamov B – Sloup 2,5:5,5, Koukolík, 
Heinz 1, Ležák 0,5 – Pokladník, Hudec, 
Sedlák, Drochytka, Němec 1, Veselý 0,5. 
Lipovec B – Boskovice 2:6, Nečas, Krejčí 
F. 1 – Dobeš, Ševčík L., Hubený, Veselý, 
Dvořáček, Marcikán 1.
  1.  Kuřim B  4  3  1  0  20,5  15  10
  2.  Lipovec C  4  3  1  0  20,0  13  10
  3.  Rudice  4  3  1  0  19,5  12  10
  4.  Boskovice  4  3  0  1  20,0  16  9
  5.  Vyškov B  4  2  2  0  17,5  9  8
  6.  Sloup  4  1  2  1  16,0  13  5
  7.  Vyškov C  4  1  1  2  15,5  9  4
  8.  Jevíčko  4  1  1  2  15,0  7  4
  9.  Tišnov  4  0  3  1  14,0  9  3
  10.  Blansko  4  0  1  3  13,5  9  1
  11.  Lipovec B  4  0  1  3  11,5  6  1
  12.  Adamov B  4  0  0  4  9,0  4  0

OP: Boskovice B – Jedovnice 6,5:1,5, 
Walletzký, Kocina, Marcikán, Brda, Havel, 
Probošt Jar. 1, Dvořáček 0,5 – Matuška 1, 
Kunc 0,5. Sloup B – Rudice B 2:6, Pokladník, 
Baláž, Sedlák, Sehnal 0,5 – Crhonek, Toulec, 
Ševčík Mart., Brus 1, Hnilička, Dvořáček, 
Klinkovský, Rada M. 0,5. Lipovec E – Lipův-
ka 0,5:7,5, Grim 0,5 – Fiala, Moc R., Kovář, 
Slezák, Moc M., Poláček, Bílek 1, Kaderka 
0,5. Lipovec D – Rovečné 7:1, Vavřínek, Šev-
čík Miloš, Ševčík Milan, Krejčí F., Kratochvíl 
M., Zámečník 1, Krejčí P., Ševčík Lub. 0,5. 
  1.  Lipůvka  3  3  0  0  18,5  17  9
  2.  Rudice B  3  2  1  0  16,0  10  7
  3.  Lipovec D  2    20  0  13,5  11  6
  4.  Boskovice B  3  1  1  1  13,5  11  4
  5.  Sloup B  3  1  0  2  9,5  6  3
  6.  Adamov C  2  1  0  1  6,5  4  3
  7.  Rovečné  3  0  1  2  7,5  4  1
  8.  Lipovec E  3  0  1  2  6,0  2  1
  9.  Jedovnice  2  0  0  2  5,0  4  0

Základní soutěž: Jedovnice B – Bosko-
vice C 1,5:3,5, Plch, Fránek, Lehký 0,5 – 
Jedlička, Brda 1, Probošt Jar., Růžička, Pro-
bošt Jak. 0,5. Vanovice – Adamov D 2,5:2,5, 
Turzo, Hrabal 1, Audy 0,5 – Schneider M., 
Bajza 1, Klimeš 0,5. Rovečné C – Kunštát 
2:3, Libiš st., Libiš ml., Záboj 1. 

volejbal
Liga juniorky: Boskovice – Šlapani-

ce 0:3 (-13, 17, -24) a 0:3 (-15, -29, -12). 
Třebíč – Boskovice 3:0 (10, 11, 17) a 3:0 
(4, 18, 12).

Jm přebor kadetky: VK Královo Pole 
C – TJMinerva Boskovice 3:2 (23, -16, 10, 
-19, 13) a 3:1 (10, 13, -25, 19).

Jm přebor muži: TJ Tatran Poštorná 
– TSR Letovice 3:1 (24, -20, 20, 25) a 3:2 
(-20, -23, 18, 21, 10).  (bh)

V plném proudu je okresní hokejový přebor. Zápas Březina – Rájec-Jestřebí 
skončil remízou, na nájezdy byli úspěšnější Ráječ   a vedou tabulku.

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček
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Od 1. ledna 2013 nastupuje do nemocnice nový lékař – uro-
log MUDr. Aleš Chromý. Vystudoval Lékařskou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně, od roku 2002 až do současné doby 
působí na pozici sekundárního lékaře na urologii v nemocnici 
ve Vyškově. V roce 2005 složil atestaci z urologie, v roce 2008 
získal specializační způsobilost v oboru urologie. V boskovické 
nemocnici bude doktor Chromý zajišťovat ambulantní i lůžko-
vou péči o pacienty zejména s onemocněním prostaty, ledvin, 
močovými kameny, záněty horních i dolních močových cest 
a dalšími onemocněními.

N   
 

Během tří týdnů v listopadu byla nově zrekonstruovaná psy-
chologická ambulance. „Opravili jsme rozvody, položili novou 
podlahovou kry  nu, spravili jsme stěny a nově je vymalovali 
a také jsme pořídili nový nábytek,“ popisuje ředitel nemoc-
nice Verner. Nové prostory poskytují příjemnější atmosféru 
nejen pro práci personálu, ale především také pro pacienty.

„nový rozměr 
léčby“

Nemocnice BOSKOVICE - gr-manual loga.indd   11 26.8.2010   14:07:03

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

S příchodem podzimu a zimy prudce vzros-
tl počet pacientů v ordinacích lékařů, což se 
projevuje také v lékárnách. Podle vedoucí 
lékárny Marie Žídkové chce nemocniční lé-
kárna pacientům vyjít vstříc, proto se roz-
hodli poskytovat bonus třicet korun za každý 
vyzvednutý recept hrazený ze zdravotního 
pojištění. 

V cenové poli  ce léčiv je chaos vytvořený 
neustálým střídáním číselníků a změn v úhra-
dách. „V praxi to pak vypadá tak, že každý mě-
síc je na stejný lék jiná úhrada a jiný doplatek. 
To je také důvod, proč se ceny v jednotlivých 
lékárnách liší. Pro nás to znamená s každým 
novým číselníkem zkontrolovat a znovu na-
stavit doplatky,“ vysvětluje složitý proces ve-
doucí nemocniční lékárny v Boskovicích Ma-
rie Žídková a dodává, že co se týká doplatků, 
snaží se ceny snižovat na přijatelnou úroveň, 
a to zejména tam, kde daný lék nelze nahradit 
jiným bez doplatku. 

Nemocniční lékárna 
má nezastupitelné 
místo

V nemocniční lékárně si vyzvedávají léky 
především pacien   nemocničních ambulan-
cí, proto se lékárna snaží po domluvě s léka-
ři snižovat ceny nejčastěji předepisovaných 
léků. Neméně důležité je to, že pokud je na 
receptu nějaká nesrovnalost, personál lékár-
ny okamžitě u lékařů konzultuje jednotlivé 
případy tak, aby se problém vyřešil a pacien   
odcházeli s jistotou, že jejich léčba plně odpo-
vídá tomu, co navrhl lékař.

„Jsme schopni nahradit vysokodoplatkové 
léky, pokud s  m pacient souhlasí, za bezdo-
platkové léky. Sloužíme pohotovostní služby 
a náklady s  m spojené hradí lékárna ze své-
ho zisku. Držíme skladem život zachraňující 
léky, an  dota jedů a náš sor  ment je podřízen 
tomu, co předepisují lékaři lůžkových oddělení 

tak, aby lidé pokračovali plynule v léčbě svý-
mi léky,“ popisuje Marie Žídková a dodává, že 
trh lékáren není u nás tak jako v jiných zemích 
chráněn před konkurencí, proto se rozhodli 
vyjít maximálně vstříc pacientům zavedením 
bonusů. K třice  korunovému bonusu přibyla 
také 5% sleva na zboží volného prodeje pro 
pacienty nemocnice. Lékárna dále poskytuje 
15% slevu všem, kdo darují krev v nemocnici. 
„A nesmíme zapomenout na slevy maminkám 
porodního oddělení na vybavení a výživu pro 
novorozence. O dalších sezónních slevách se 
klien   dočtou na webových stránkách Nemoc-
nice Boskovice s.r.o.,“ doplňuje Žídková.

Lékárna má nově také 
vlastní e-shop

Nemocniční lékárna zprovoznila také vlast-
ní e-shop, kde nyní mohou lidé z pohodlí 
domova nakupovat sortiment volného pro-
deje. Od začátku prosince je na hlavní we-
bové stránce nemocnice banner s přímým 
proklikem na tento e-shop. „Naší snahou je, 
aby pacienti měli co nejjednodušší přístup 
ke zboží a abychom stále zkvalitňovali služ-
by a servis lékárny,“ řekl ředitel nemocnice 
Rostislav Verner.

Nemocniční lékárna má bonusy pro pacientyNemocniční lékárna má bonusy pro pacienty AKTUÁLNĚ:
Nový platební 
terminál 
v nemocniční 
lékárně

Od ledna 2013 přibude v ne-

mocniční lékárně platební termi-

nál. Tímto krokem chce nemoc-

nice pacientům a nakupujícím 

ulehčit způsob úhrady léků, do-

plňků stravy a dalších zdravotnic-

kých pomůcek. V současné době 

funguje také platební terminál na 

recepci v nemocnici. „Tento ter-

minál je přenosný, takže pokud 

chce některý z pacientů na lůž-

kovém oddělení zapla  t poplatek 

za hospitalizaci nebo další platbu, 

například za nadstandardní pokoj, 

na požádání za ním přijde pracov-

nice pokladny s terminálem,“ po-

pisuje službu ředitel nemocnice 

Ros  slav Verner. 

Děti dostávají 
nažehlovací 
obrázky

Dětské oddělení dává dětem při 

odchodu z nemocnice malé dár-

ky - refl exní nažehlovací obrázky. 

„Máme různé mo  vy, které si 

dě   mohou vybrat. Dají se velmi 

jednoduše nažehlit na jakoukoliv 

část oblečení a tak zároveň plní 

preven  vní ochranu dě   při po-

hybu na ulicích a silnicích,“ popi-

suje náměstkyně pro ekonomiku 

a správu Jolana Vinická a dodává, 

že v rámci prevence ochrany dě   

darovala v listopadu nemocnice 

sto refl exních vest do mateřské 

školy v Boskovicích. 

Druhý 
reprezentační 
ples nemocnice

Po loňském prvním úspěšném 

plese připravuje nemocnice v po-

řadí druhý ples. Uskuteční se 

23. února 2013 v Zámeckém skle-

níku a k tanci a poslechu bude 

hrát skupina NOTA BENE.

Potvrzeno: Nemocniční 
laboratoře pracují na 

světové úrovni
Poslední týden v listopadu byla oddělení klinických laboratoří udělena akre-

ditace ve smyslu normy ČSN ISO 15189, čímž je potvrzena velmi vysoká pro-
cesní i profesní kvalita laboratoří. „Naše laboratoře pracují podle nejmoderněj-
ších požadavků a  nároků, které jsou ve světě požadovány,“ popsal technický 
náměstek nemocnice 
Pavel Chvalina. Oddě-
lení klinických labora-
toří zpracovává vzorky 
z nemocnice, ale také 
od prak  ckých lékařů 
a ambulantních spe-
cialistů. „Laboratoře 
posílají lékařům vý-
sledky a data online, 
což urychluje komu-
nikaci,“ dodává Pavel 
Chvalina.



Jak vytvořit klidnou a štastnou 
přípravu na vánoce?

Přejí se štastné a veselé vánoční svátky, proč si ale neužít předvánoční čas a nezkusit 
ho prožít v pohodě, slavnostně a vesele?Každé dítě zná symboly vánoc a jistě vyjmenuje stromeček, dárky, kapra. Stromeček chystáme tak, že ho vybalíme z krabice /umělý/ nebo ho koupíme u supermarketu /přírodní/. Je to individuální názor ja-kému kdo dá přednost a každý zastánce vyjmenuje důvody proč stromeček umělý a proč rostlý. Strome-ček rostlý v lese je kousek přírody doma, kterou si 1x v roce může dovolit každý i tam, kde je do pří-rody delší cesta. Provoní celý byt, výborně se u něho relaxuje. Často není dokonalý, ale pokud ho při-rovnáme k člověku, nedokonalost nás činní výjimečnými /a nutí nás neustále se učit a zlepšovat/. Stromek je výjimečný a přináší nám radost a krásu několik dní v roce.

Přijdťe si vybrat Váš stromeček 
do Dřevovýroby Doubravice 

a užít si předvánoční čas.
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Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Znění inzerátu, fakturační údaje a počet opakování 

zasílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Kontakt na 
inzerci:
Magda 

Hrušková
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 
včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net

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

PŮJČKY

739 443 544

Dlouhodobě pronajmu moderně 
renovovaný byt 3+1 v Blansku, 

ulice Dvorská nad přehradou. Od 
ledna 2013. Telefon 776 198 192.

Koupím zemědělské pozemky. 
Tel.: 734 150 565.

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

www.junker-ie.cz

�
�  (elektro)
� montéry

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

CARNOVA Svitavy představila GOLF 7

Carnova Svitavy představila nový Volkswagen Golf, který přináší do nižší střední 
třídy zcela novou úroveň dynamiky, hospodárnosti a bezpečnosti díky pokroko-
vé technice, která se podílí na snížení hmotnosti až o 100 kilogramů a spotřeby 
paliva až o 23 procent. Více informací o novém golfu naleznete na webových 
stránkách prodejce www.carnova.cz.

Dne 6. prosince uplynuly dva roky 
od úmr   slečny

 
Moniky Skoupé 

ze Spešova

Vzpomínají rodiče, prarodiče, bratr, 
přítel a kamarádi.

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

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

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

přijme

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

SERIÓZNÍSERIÓZNÍ

PŮJČKYPŮJČKY
VOLEJTE ZDARMA
800 303 330
Přijímáme úvěrové poradce

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

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

kapr
amur

‰tika
sumec
tolstolobik

prodej od 11. 12. do 23. 12.

prodej 
od 18. 12. do 23. 12.

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 - Pá  8 - 18 hod.
So - Ne  8 - 12 hod.

Jazyková škola Rolnička hledá 
lektora anglického jazyka pro 

výuku v Boskovicích. 

Podmínkou je velmi dobrá znalost 
jazyka a praxe ve výuce. 

V případě zájmu o tuto pozici mi prosím 

zašlete svůj životopis na mail@js-rolnicka.cz 

nebo volejte na tel. 733 116 491.
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úterý 11. prosinceúterý 11. prosince

AKCEAKCE
Blansko – ZŠ Salmova v 9 hod.: Šachový turnaj pro ZŠ a víceletá gym-
názia.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Předcházíme specifi ckým poruchám 
předškoláků + grafomotorika, odborná přednáška s diskuzí.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna, zdobení vánočních per-
níčků.
Boskovice – Mateřské centrum v 16 hod.: Háčkovaný betlém.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Vánoční koncert, vystoupí žáci 
hudebního, tanečního a literárně-drama  ckého oboru ZUŠ Boskovice.
Černá Hora – Mateřské centrum Veselá beruška v 16 hod.: Všehodílna 
- scrapbook alba.
Rájec-Jestřebí – Seniorský klub ve 14 hod.: Vánoční tradice a příběhy 
z dávných časů.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Svatba mezi citróny.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Anna Karenina.
Boskovice v 19.30 hod. Anna Karenina.

středa 12. prosincestředa 12. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Ulita v 19 hod.: Hendrix 70: Live at Woodstock.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Tradiční vánoční pose-
zení.
Letovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Tradiční předvánoční veselí No-
vého sdružení zdravotně pos  žených.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Anna Karenina.

čtvrtek 13. prosincečtvrtek 13. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Centrum sv. Mar  na v 15.30 hod.: Vánoční malovánky se Šárkou.
Blansko – Ulita v 17.30 hod.: Povídání o Číně, Wudangshan, jeho tai chi 
a kung fu.
Boskovice – ZUŠ v 16.30 hod.: Vánoční žákovský koncert.
Rájec-Jestřebí – Kostel Všech svatých v 19.30 hod.: Adventní koncert.
Sudice – Obecní úřad v 17.15 hod.: Všehodílna, plstěný betlém.

KINAKINA
Blansko v 16 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Blansko v 19.30 hod. Carmen, přímý přenos z Pařížské opery.
Boskovice v 00.05, 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

pátek 14. prosincepátek 14. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 9.30 hod.: Vánoční vystoupení 
pro seniory.
Blansko – Klub důchodců ve 14 hod.: Vánoční schůze.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Kouzlo vánočního dárku, vernisáž.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 4. Adventní koncert.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Předvánoční setkání s koledou.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Crazy Glasses Party.
Lysice - MC parčík před kostelem ve 14.45 hod.: Vypouštění balónků 
s přáníčky Ježíškovi.
Valchov – Hřiště v 15 hod.: Vypouštění balónků Ježíškovi.

KINAKINA
Blansko v 16.30 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

kalendář akcíkalendář akcí

Soutěžte s Pivovarem 
Černá Hora!

Pivovar Černá Hora 
a čtrnáctideník Zrcadlo 

připravily soutěž o vánoční 
balení piva Ležák.  

Soutěžní otázka:
Kolik výrobků celkem pivovar standardně vyrábí?

20 – 10 piv a 10 nealkoholických nápojůa) 
23 – 11 piv, 2 Refreshe a 10 nealkoholických nápojů b) 
26 – 14 piv, 2 Refreshe a 10 nealkoholických nápojů c) 

Odpovědi zasílejte do středy 
12. prosince na e-mail 
redakce@zrcadlo.net. 

Pět výherců získá 
vánoční balení piva Ležák (dříve Kamelot).

Nápověda na 
www.pivovarcernahora.cz.

Největší aquapark a wellness
na dosah Brna

Kuřim, Blanenská 1082

sauny
pivní a přísadové 

koupele3 kryté bazény + 1 pod širým nebem tobogán o délce 75 m

fitness centrum
restaurace a 

zážitkové balíčkyfitnessss centrumfitness centrum
restaurace a restaurace a

zážitkové balíčkyzážitkové balíčky

POUKAZ na vstup 2za
c e n u 1

Akce platí do 23. prosince 2012 pro vstup do aquaparku nebo posilovny
Kuřim, Blanenská 1082, telefon: +420 541 420 240
www.wellnesskurim.cz

Šebetov v 19.30 hod. Bastardi 3.
Velké Opatovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Iron Sky.

sobota 15. prosincesobota 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou sní-
daní.
Blansko – SOŠ a SOU v 8 hod.: Den otevřených dveří. 
Blansko – Katolický dům v 8.30 hod.: Vánoční dílna aneb Dárky od srd-
ce.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Noche Mexicana s Espue-
las.
Lažánky – Kaple v 15.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Sloup – Kulturní dům v 15 hod.: Vánoční posezení seniorů, vystoupí Li-
bor Pantůček s doprovodnou skupinou.
Sulíkov – Veverka - Tvořivá školička v 16 hod.: Předvánoční tvoření.
Svitávka – Mateřské centrum Ferda v 16 hod.: Všehodílna, vánoční pro-
s  rka.
Úsobrno – Obecní sál v 9 hod.: Turnaj v mariáši.
Velké Opatovice – Sokolovna v 18 hod.: Naši furian  , repríza divadelní-
ho představení v podání DS Teatrum.

KINAKINA
Blansko v 16.30 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice ve 14 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Giuseppe Ver  /
Aida.

neděle 16. prosinceneděle 16. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 3. neděle adventní.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Muzika pro adventní povzbuze-
ní. 
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 5. Adventní koncert.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Kaštánci, vánoční koncert.
Boro  n – Hasičský sklípek v 9.45 hod.: Vánoční koledování Malohanác-
ké muziky.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Řád červených nosů – Případ 
ukradených Vánoc, divadlo pro dě  .
Boskovice – Evangelický kostel v 15 hod.: Vánoční koncert.
Boskovice – Zámek v 18 hod.: Adventní koncert.
Cetkovice – U školy v 11 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky 
a starostenský punč.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Adventní koncert.
Světlá – U kapličky v 10.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké mu-
ziky.
Šebetov – Kulturní dům ve 14 
hod.: Tradiční beseda s občany, 
připraven je zajímavý hudební 
program.
Uhřice – Na točně v 11.30 hod.: 
Vánoční koledování Malohanácké 
muziky.
Vanovice – Sál záložny v 15 hod.: 
Adventní koncert.
Velké Opatovice – Před kostelem 
sv. Jiří v 9 hod.: Vánoční koledová-
ní Malohanácké muziky.

KINAKINA
Blansko ve 14.30 hod. Zvonilka: 
Tajemství křídel. (3D)
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Neo-
čekávaná cesta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neoče-
kávaná cesta.
Boskovice ve 13, 16 a 20 hod. Ho-
bit: Neočekávaná cesta. (3D)

pondělí 17. prosincepondělí 17. prosince
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Vánoční koncert 
ZUŠ.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

Vánoční výstava v Šebrově
O víkendu 24. až 25. listopadu proběhl v Zahradnictví u Kopřivů v Še-

brově už 7. ročník vánoční výstavy Kouzelné Vánoce v Šebrově. Hlav-
ním lákadlem byla květinová show v podání známého nizozemského 
fl oristy Petera Manderse a zkušených fl oristů ze zahradnictví. 

Každý den víkendu měli návštěvníci možnost shlédnout dvě přehlíd-
ky fl oristického umění, témata byla většinou adventní nebo vánoční a 
každý fl orista předvedl minimálně pět různých aranžmá při každé show. 
Diváci těchto úžasných představení měli skvělou možnost porovnat jak 
jednotlivé trendy u nás a v Nizozemsku, tak se inspirovat pro svou vlast-
ní tvorbu. V Nizozemsku letos vévodí trend barevné kombinace tmavě 
modré, tyrkysové a šampaň, v česku letos vedou barvy bílá a stříbrná 
v kombinaci se světle modrou nebo i tradiční červenou. Na závěr každé 
květinové show byla část z vytvořených aranžmá nabídnuta do tomboly 
a vylosovaní diváci si tak závěrem každé show mohli odnést skutečně 
originální a jedinečné kousky. 

Vánoce v Šebrově pokračují i v prosinci, kdy proběhnou akce na téma 
vánočních hvězd a aranžmá pro vánoční tabuli.  (mah)
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www.citroen.cz

CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE S.R.O., NÁM. 9. KVĚTNA 2A, 680 01 BOSKOVICE 
+420 608 776 074, +420 516 412 229, E-MAIL: SEDLAK@SOUBCE.CZ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

PŘIPRAVEN NA VŠECHNO, PŘIPRAVEN PRO VÁS.

Elegantní a prostorný sedan Citroën C-Elysée se vyznačuje nejen pohodlím a bezpečím, ale také mimořádnou 
odolností. Během testovacích jízd ujel tento vůz více než 4 000 000 km po celém světě, a to za nejrůznějších jízdních 
i klimatických podmínek. Jeho prostorný interiér s radostí přivítá vaši rodinu a hravě si poradí i se všemi zavazadly.

Spotřeba a emise CO2 podle CEE 1999-100 pro Citroën C-Elysée 1.2 VTi 72: 5,3 l/100 km a 124 g/km. 

JIŽ OD 220 000 KČ

NOVÝ CITROËN C-ELYSÉE
TESTOVÁN NA

CIT c-elysee dealeri 160x120 CL junior bosk.indd   1 03.12.12   15:21

CITROËN – PŘIPRAVEN DO POHODY I NEPOHODY

www.cljuniorauto.cz

nabízí spoustu tipů na dárky 
pod vánoční stromeček:

Tato nabídka platí do 31.12.2012 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.  
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO – Ivanovice, Řečkovická 3 (u ul. Hradecká) Tel.: 517 071 811 e-mail: info.888@bauhaus.cz
Tel.: 538 725 011 e-mail: info.805@bauhaus.cz

www.bauhaus.cz 

JIŽ 2x V BRNĚ!
888@bauhaus.cz
auhaus.cz

Vždy vhodný dárek...hodnýhodný dnýýhodný dárek.rek.rekkdárek.dárekdárdá ........hhhooddddnýnýnýnýýýýýý dddddááá kkkkkkkk

Vždy vhodný dárek...

odný dnýdnýýý dárek
dárek
dárek.árek.rek.kk
dárek
dárek.rek.
dárdárek ......

Vždy vhodný dárek ...

VČETNĚ 241 DÍLŮ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

V KOVOVÉM KUFRU

Ů 
Í 
UUU

Akušroubovák 
PSR 14,4 LI , 2x Li-Ion aku, kroutící moment 28 Nm

3.490,-

Sada nástrčných klíčů WDL 63 

1.690,-

63 DÍLŮ  
1/2“ + 1/4“

PROFI

3-dílná sada zásuvek s dálkovým 
ovládáním
dosah max. 30 m, max. do 3500 W dosah max. 30m, max. do 35000 W 

sada

399,-

LED okrasný strom
48x LED, stříbr- 
ný, výška  
42 cm, na  
baterie nebo  
do el. sítě

od

569,-

Elektrický krb Haiti
230 V, přepínání  
900/ 1800 W,  
imitace hořícího  
dřeva, rozměry:  
52 x 20 x 61 cm

PRO BYTY  
A DOMY  

BEZ KOMÍNU

2.990,-

Tato nabídka platí do 31 12 2012 nebo do vyprodán

od  

399,--

Umělý  
vánoční  
stromek  
Dakota
výška 120 až  
210 cm, vč.  
stojanu

ní zásob. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.PHní zásob Ce

od  

249,--

Vánoční stromky  
v kontejneru
široký výběr,  
různé veli- 
kosti

čV očánáVVVVVVV čáááVVVVVV

od  

129,--různá balení, barvy a provedení

XXL VÝBĚR BANĚK A OZDOB

Široký výběr řezaných  
dánských jedlí  

NORDMANN od 379,-

t 28 Nm

3--dídílnlnlnáááá sas dd

výběběběěr ř

E
2

vyprodánní z

ckkýý kkrb

Ě ĚĚ

Vždy
VždVždy
Vždydy

Stojan na vánoční stromek Klik Fix
plast, pro výšku stromku  
do cca 200 cm  
a ø kmene do cca  
8 cm

Vánoční hvězda
vícevýhonová,  
výška 20 cm,  
ø kv. 8 cm

398,-

á č íí t kkkkkka vánočnínín  strtrtromomomomomomomomekekekkkkkk KKKKKKKKKKKKlllikllililill k FFFFFFiixixix

hvězda
vá,

m, 

kkkkkkkkkkkkkkkkk KKKK

32,-
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