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Jedovnice - Mrtvou ženu našli 
ve čtvrtek ráno obyvatelé Hybe-
šovy ulice v Jedovnicích. Stala se 
zřejmě obětí vraždy. V souvislosti s 
případem policisté hledají padesá-
tiletého René Lachmana. 

„Krátce po páté hodině ráno 
nám volali svědci na linku 158, že 
v Jedovnicích slyšeli střelbu. Na 
místě činu zůstala jednapadesáti-
letá žena, které už nemohli pomoci 
ani přivolání záchranáři. Krimina-
listé ohledali místo činu a hovořili s 
mnoha svědky. Na základě vyšetřo-
vání se nyní zaměřujeme na pátrání 
po podezřelém,“ uvedl jihomorav-
ský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle informací Zrcadla je jím 
údajně manžel oběti z nedalekého 

Senetářova. Žena se s ním měla 
rozejít a přestěhovat do Jedovnic.

„Muž se pravděpodobně pohy-
buje v motorovém vozidle Toyota 
Land Cruiser zelené metalízy (RZ 
8B87794). V žádném případě se jej 
nepokoušejte zadržet, pravděpo-
dobně má u sebe střelnou zbraň a 
může být nebezpečný. Informace k 

výskytu hledaného muže či vozidla 
prosím neprodleně zavolejte na lin-
ku 158,“ uvedli policisté na webu.

Padesátiletý René Lachman je 
190 až 200 centimetrů vysoký, 
hubené postavy. Má rovné tmavé 
až šedé vlasy a modré oči. 

Podle svědků byla žena zastře-
lena. V městysu houkaly krátce po 
páté hodině sirény, na místo se sjela 
policejní auta. „Ráno jsem slyšela 
hluk na ulici. Když jsem se podíva-
la ven, tak jsem uviděla ženu, která 
ležela bezvládně na ulici,“ popsala 
žena, která bydlí poblíž místa činu.

Na začátku července kriminalis-
té na Blanensku vyšetřovali vraždu 
pětatřicetiletého muže v Lipůvce. 
Toho jeho družka bodla nožem. 
Muž i přes zásah zdravotnické 
záchranné služby následkům zra-
nění podlehl.
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Nová obrazová publikace přinese čtyři sta 
srovnávacích snímků Kunštátu a okolí

Radim Hruška

Kunštát - Těsně před Vánoci 
spatří světlo světa kniha Kun-
štátsko - jak šel čas. Obrazová 
publikace mapuje město a jeho 
okolí v proměnách času. Obsa-
huje celkem čtyři sta dvojic či 
trojic historických a současných 
snímků.

Práce na knize byla složitá. 
Autorovi Ladislavu Dostálovi 
trvala přes tři roky, během kte-

Vražda v Jedovnicích: 
policisté hledají 

nebezpečného muže

rých trávil čas sbíráním starých 
fotek a focením nových pohledů 
k těm historickým. Malý zlomek 
dvojic starých a nových fotogra-
fií už mohli lidé vidět v kunštát-
ském zpravodaji.

„V nové knize těchto dvojic 
a někdy i trojic z Kunštátu a pěti 
městských částí najdou dvě stě 
padesát. Dalších sto padesát dvo-
jic je z jedenácti okolních obcí. 
Fotografi í celkem, někdy men-
ších, jindy větších, je v knize tak-
řka patnáct set. Plánovaný rozsah 
z původních asi sto osmdesáti 
stran narostl až na konečný 352 
stran,“ uvedl Ladislav Dostál.

V nové knize se čtenáři dozví 
i řadu zajímavostí. Například 

proč byla postavena silnice 
z Kunštátu do Rozseče, a kudy 
měla vést k plánované Hitlero-
vé dálnici u Sebranic, Voděrad 
a Drnovic nebo názory odbor-
níků na vraždy v kunštátském 
zámku.

Cena publikace by neměla pře-
sáhnout dvě stě korun. „Snažil 
jsem se spolu se svými pomoc-
níky, spoluautory, aby kniha byla 
v Kunštátě ještě před Vánocemi 
a měla šanci rozšířit množství 
dárků pod vaším stromeč-
kem. Tak doufám, že v tiskárně 
nenastane žádný problém a kniha 
Kunštátsko – jak šel čas, udělá 
lidem o svátcích radost,“ doplnil 
Ladislav Dostál.

Prevence rakoviny
Série vyšetření 
odhalí, jestli 
lidem hrozí 
nádorové 
onemocnění.

Více na straně 2

Putování po Americe
Další díl 
poutavého 
vyprávění 
Jaroslava Parmy 
z cesty po USA.

Více na straně 3

Začalo zasněžování 
Lyžařské areály 
v regionu se 
chystají na zimní 
sezónu.

Více na straně 3

Návštěva. Do regionu přijel minulý týden prezident Miloš Zeman. Navš  vil Černou Horu, Blansko a Boskovice. 
Více na straně 4. Rozsáhlá fotogalerie a videa na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Hruška

Silničářům začala naplno letošní zimní sezóna
Blansko - Silničářům na Bla-

nensku začala zimní sezóna. 
Jejich připravenost nejprve lokál-
ně prověřily kluzké vozovky. 
Následovala ledovka a námraza, 
která udeřila na území celého 
okresu.

„Od prvního prosince jsme 
zahájili provoz podle rozpisu zim-
ní údržby. To znamená, že osádky 
sypačů chodí dle rozpisu do směn. 
Řidiči mají dva dny dvanácti 
hodinovou denní službu, dva dny 
noční a dva dny volno a tak se to 
střídá po celou dobu zimní údržby 

až do března příštího roku,“ uvedl 
vedoucí blanenské správy a údrž-
by silnic Miloš Bažant.

Zimní údržbu v okrese zajišťu-
jí silničáři deseti vlastními sypači 
a šesti dalšími od tří dodavatelů. Ve 
službě je tak nepřetržitě dvacítka 
lidí. Jejich úkolem je do tří hodin 
od zjištění spadu sněhu vyrazit na 
silnice I. třídy a na důležité komu-
nikace II. třídy, do šesti hodin na 
zbylé silnice II. třídy a důležité III. 
třídy. Zbytek komunikací se ošet-
řuje do dvanácti hodin. 

 Pokračování na str. 2

Bomba ve 
škole bude mít 
brzy premiéru 
v Jedovnicích
Jedovnice - Ve škole je bom-

ba! - přesně tak se jmenuje nové 
autorské představení, které 
nastudovali členové jedovnické-
ho ochotnického spolku Vlasti-
mil. 

Jeho premiéra je připravena na 
neděli 28. prosince se začátkem 
v 17 hodin. Divadelníci naplá-
novali první reprízu na pondě-
lí – 29. prosince a tu druhou na 
neděli – 11. ledna, začátek je 
vždy v 17 hodin. 

Předprodej vstupenek začal 
ve středu 10. prosince v pro-
dejně Květiny Jaroslav Zelinka. 
Ochotničtí divadelníci se těší na 
setkání s vámi v hledišti jedov-
nického kinosálu. (ama)

Muž přepadl poštu v Benešově 
a potom počkal na policisty

Benešov - Policisté řeší kuriózní zločin, který se stal ve středu 
v Benešově u Boskovic. Osmadvacetiletý lupič tam přepadl poštu, 
poté ale lup odložil a nechal ženu za přepážkou zavolat muže zákona. 
Ti ho na místě zatkli.

„S pokynem k vydání hotovosti ve výši dvacet tisíc korun, dopl-
něným výhružkou o použití zbraně, předstoupil ve středu krátce po 
čtrnácté hodině před pracovnici pošty v Benešově osmadvacetiletý 
muž,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Žena za přepážkou se polekala a pachatel ji musel ještě jednou 
pobídnout. Když dostal do ruky osmnáct tisíc korun, položil svazek 
bankovek na pult a ženě předal rukou psané instrukce.

„Poté ustoupil z diskrétní zóny, lehnul si na zem a dožadoval se 
přivolání policie.  Pokračování na str. 2

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

René Lachman.  Foto Policie ČRRené Lachman.  Foto Policie ČR

Různé podoby kunštátské školy.  Foto archiv a L. DostálRůzné podoby kunštátské školy.  Foto archiv a L. Dostál

Zimní údržba.  Ilustrační foto Radim HruškaZimní údržba.  Ilustrační foto Radim Hruška
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Série vyšetření odhalí, jestli 

lidem hrozí rakovina
K K
Muž přepadl 

poštu v 
Benešově...

Pokračování ze str. 1
V tomto mu bylo obratem 

vyhověno a hlídka z boskovic-
kého obvodního oddělení jej 
po příjezdu na místo okamžitě 
zadržela,“ uvedl Nečesánek.

Kriminalisté se nyní snaží 
odhalit, co pachatele k zinsce-
nování loupeže vedlo. Za trestný 
čin mu hrozí dva až deset let za 
mřížemi.  (hrr)

Padaly stromy
a vlaky nabíraly 

zpoždění
Blanensko a Boskovicka - 

Ledovka a námraza v pondělí 
1. prosince zaměstnala hasiče 
v regionu. Vyjížděli především 
k popadaným stromům. Nárůst 
úrazů hlásí také záchranná služba 
a nepřízeň počasí zbrzdila i spoje 
hromadné dopravy.

Na Blanensku hasiči během 
pondělka zaznamenali třicítku 
zásahů. Šestadvacet z nich byly 
výjezdy ke stromům a větvím, 
které se pod tíhou námrazy zlo-
mily a blokovaly dopravu.

Jednotky je likvidovaly napří-
klad v Šebrově, ve Svinošicích, 
v Kunštátu, nebo v Benešově 
a v Sebranicích. „Žádné padající 
větve nebo stromy nikoho nezra-
nily,“ podotkl mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jan Dvořák.

Během pondělka hasiči vyjeli 
také ke třem dopravním nehodám. 
V úterý už ale řidiči na Blanen-
sku nebourali. Do desáté hodiny 
dopoledne nebyla hlášená žádná 
nehoda.

Perný den v pondělí zažily také 
posádky zdravotnické záchranné 
služby. Vyjížděly k lidem, kteří se 
na kluzkém povrchu zranili.

„Všechna zranění lze klasifi -
kovat jako lehčí až středně těžká. 
Většina úrazů souvisí s vzniklým 
náledím, jde především o úra-
zy končetin,“ upřesnila mluvčí 
jihomoravské záchranky Barbora 
Zuchová.

Kvůli námraze na trakčním 
vedení vlaky na trati z Brna do 
České Třebové nabíraly zpoždě-
ní. Ještě v úterý dopoledne cestu-
jící na spoje čekali až o půlhodiny 
déle. Některé vlaky vůbec nevy-
jely.  (moj)

Auto srazilo 
ženu

Lhota Rapotina - Osobní auto 
v sobotu 29. listopadu ráno ve 
Lhotě Rapotině srazilo chodky-
ni. Dvaapadesátiletá žena byla 
při střetu lehce zraněna. Policisté 
ale od rána řešili také nehody na 
kluzkých silnicích.

Ke střetu ve Lhotě Rapotině 
zřejmě došlo kvůli nepozornosti 
chodkyně. Žena, která do obce 
přijela jako závoznice poštovního 
vozu, náhle vstoupila do jízdní 
dráhy projíždějícího auta.

„Žena vyběhla zpoza auta. Řidič 
se jí snažil vyhnout, ale střetu už 
nedokázal zabránit. Žena utrpěla 
lehké zranění,“ upřesnil mluvčí 
blanenské policie Petr Nečesánek. 
Událost bude řešena jako přestu-
pek. Alkohol ani u jednoho z účast-
níků nehody nebyl zjištěn.

Policisté v sobotu ráno vyjíždě-
li i k dalším nehodám. Nedaleko 
Lipovce dostala na zledovatě-
lé vozovce smyk řidička Škody 
Octavia a její auto skončilo na 
střeše mimo vozovku. Krátce na 
to pak u Kotvrdovic havarovalo 
další auto, které také vyjelo mimo 
silnici.  (moj)

Řidiči kolem 
Kojálu bourali
Blanensko a Boskovicko - 

Silničářům na Blanensku zača-
la letošní zimní sezóna. Sypače 
v pátek 28. listopadu ráno vyjely 
na komunikace do vyšších poloh 
regionu. První sníh ale potrápil 
i řidiče. Bouralo se na silnicích 
kolem Kojálu.

K první nehodě hasiči, policisté 
a záchranáři v pátek vyjeli kolem 
půl osmé ráno. Na silnici u Kulí-
řova bourala osmnáctiletá řidička 
osobního auta.

„Řidička nepřizpůsobila jízdu 
stavu vozovky, v zatáčce dostala 
smyk a vyjela mimo silnici, kde 
se její auto převrátilo na střechu,“ 
popsal mluvčí blanenské policie 
Petr Nečesánek s tím, že řidička 
byla převezena na pozorování do 
vyškovské nemocnice.

Druhá hlášená nehoda se stala 
krátce po deváté hodině. Na sil-
nici u Kotvrdovic skončila dvě 
osobní auta v příkopu. 

Do terénu v pátek vyrazily 
sypače. Na silnice se snesl první 
sníh. V nížinách vzápětí odtál, ve 
vyšších polohách okresu ale ráno 
zůstala tenká vrstva.

„Sypače vyjely do okolí Kojá-
lu, Benešova a Kořence a na 
Olešnicko a Kunštátsko. Na sil-
nicích ve vyšších polohách sníh 
zůstal ležet, takže jsme je museli 
ošetřit,“ přiblížil vedoucí blanen-
ské správy a údržby silnic Miloš 
Bažant.  (moj)

Petlice selhala
Blansko - Noci využil zatím 

neznámý zloděj k tomu, aby se 
vloupal do restaurace jednoho 
z blanenských hotelů. Do objek-
tu vnikl přes střechu a kuchyňské 
okno, které si otevřel páčidlem. 
To využil i k překonání uzamknu-
tých dveří oddělujících kuchyň od 
provozního zázemí, aby následně 
zamířil spojovací chodbou rov-
nou do kanceláře. Odhalit místo 
uložení případné kořisti lupi-
či ulehčila petlice, kterou byla 
osazena kancelářská skříň. Ani 
tato pojistka neodolala působe-
ní pachatelova nástroje. Rázem 
se tak zloděj dostal k fi nanční 
hotovosti ve výši bezmála devíti 
tisíc korun a stravenkám v hod-
notě přesahující sedm a půl tisí-
ce. Peníze i poukázky na jídlo si 
troufalec vzal a zmizel stejnou 
cestou, kterou přišel. Po dopa-
dení mu tak za krádež spáchanou 
vloupáním hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody.  (hrr)

Muž zaútočil 
před barem

Rájec-Jestřebí - Trestných 
činů výtržnictví a ublížení na 
zdraví se dopustil šestatřiceti-
letý útočník z Rájce-Jestřebí, 
který před vstupem do jednoho 
z místních barů napadl o dva 
roky mladšího muže z nedale-
kého Ráječka. Co bylo motivem 
fyzického výpadu pachatele, je 
dosud předmětem policejního 
prověřování. Útok pěstmi nejpr-
ve směřoval na hlavu a obličej 
pasivního protivníka. Když oběť 
upadla na zem, nešetřil rváč ani 
kopanci. Výsledkem, který si 
vyžádal lékařské ošetření, byly 
zlomené nosní kůstky, četné 
podlitiny a povrchové oděrky. 
Agresivnímu pachateli tak teď 
hrozí až tříletý trest odnětí svo-
body.  (hrr)

Postříkal auto 
i nemovitosti
Boskovice - Škodu minimál-

ně za dvaadvacet tisíc korun 
napáchal sprejer v Boskovicích. 
Nečitelnými nápisy ocejchoval 
v jedné ulici dodávku, prodejnu 
i novinový stánek, aby pak jinde 
stříbřité klikyháky vyvedl na stě-
nu garáže. Pachatel se tak svým 
jednáním dopustil trestného činu 
poškození cizí věci. Naše právní 
předpisy autory těchto pseudou-
měleckých projevů postihují až 
jednoletým vězením.  (hrr)

Zloděj okradl
železničáře

Skalice - Policisté řeší krádež, 
jejíž strůjce nadělal bezmála pět-
advacetitisícovou škodu. Zatím 
neznámý zloděj se totiž vloupal 
do železničního depa ve Skalici 
nad Svitavou, kde ukradl šestnáct 
kovových kusů volně složených 
přechodových dílů přejezdové 
konstrukce.  (hrr)

Radim Hruška

Blansko - Od ledna příštího 
roku začne v blanenské nemoc-
nici fungovat preventivní onko-
logický program. Lidé si budou 
moci za úplatu nechat provést 
kompletní vyšetření, které u nich 
odhalí možné riziko nádorového 
onemocnění.

„Vyšetření bude určeno jak 
pro subjektivně zdravého člově-
ka, který žádné potíže nepociťu-
je, ale rád by se nechal takzvaně 
„proklepnout“, tak pro pokrevní 
příbuzné onkologického pacien-
ta, kde je vždy zvýšené riziko. 
Program je vhodný i pro maxi-
málně pracovně vytížené lidi, 
kteří nemají čas trávit dlouhou 
dobu u lékařů,“ vysvětlila mluv-
čí blanenské nemocnice Kateřina 
Ostrá.

Veškerá vyšetření nabídne 
nemocnice pod jednou střechou, 
v rámci jedné jediné návštěvy. 
V praxi to znamená, že po zvo-
lení termínu ze strany zájemce 
o vyšetření a závazném objedná-
ní se klient dostaví do blanenské 
nemocnice, kde během maximál-
ně dvou hodin projde sérií vyšet-
ření. Po jejich absolvování obdrží 
kompletní zprávu o svém zdra-
votním stavu s vyhodnocením 
všech možných rizik.

Balíček vyšetření obsahuje 

 Ilustrační foto Nemocnice Blansko Ilustrační foto Nemocnice Blansko

mimo jiné vyhotovení anamnézy 
a klinického vyšetření erudova-
ným onkologem, EKG, vyšetření 
tlaku, odběry krve a moči, test 
stolice nebo rentgen plic, ultra-
zvuk břicha, prsou a kožní vyšet-
ření. Cena balíčku bude čtyři 
a půl tisíce korun.

„Prevence je celosvětovým 
trendem, který podporuje i naše 
nemocnice. Usilujeme především 
o lepší povědomí lidí v předchá-
zení nádorovým onemocněním 
a jejich včasný záchyt. A právě na 
to je zaměřen náš program,“ dopl-
nila Ostrá.

Riziko onkologického one-
mocnění je v tuzemsku poměrně 
velké. 

Přibližně každý třetí obyva-
tel České republiky onemocní 
v průběhu života některým typem 
nádorového onemocnění, a každý 
čtvrtý na ně zemře.

Marta Antonínová

Blansko - Už dvanáctým 
rokem připravili studenti Střední 
školy gastronomické v Blansku 
Vánoční výstavu. Místo jejího 
konání se v průběhu let několi-
krát změnilo – ve škole, v bla-
nenské galerii i na blanenském 
zámku a tentokrát se už podruhé 
konala v Dělnickém domě. 

„Myslím si, že prostory Děl-
nického domu jsou na takovou 
akci ideální. Měli jsme velký 
ohlas na vánoční výstavu na 
zámku, ale přece jen je to kultur-
ní památka, a tak se naše záměry 
musely podřídit této skutečnos-
ti,“ řekl zástupce ředitelky ško-
ly Martin Jaglář. Pochválil, jak 
škole Kulturní středisko města 
Blanska, za jehož spolupráce 
celá akce proběhla, vycházelo 
vstříc.

Dětem i dospělým se líbili díl-
ničky, workshopy i prodejní část 
výstavy, které připravilo KSMB, 
návštěvníci si mohli prohlédnout 
výstavu obrazů Věry Kocmano-

Vánoční výstava se líbila malým 
i dospělým návštěvníkům

vé-Liškové, několik prezentací 
zaměřených na Vánoce ve světě 
nebo třeba slavnostně nazdobe-
né tabule mapující celé období 
vánočních svátků. 

Bez povšimnutí rozhodně 
nezůstala „punčová ulička“ 
nabízející široký sortiment alko-
holických i nealkoholických 

variant tohoto zejména v zimě 
oblíbeného nápoje. „Novinkou 
byl letos pivní punč. Nemáme 
na něj vlastní recepturu. Převzali 
jsme ji od majitelů pivovaru ve 
Vískách u Letovic, což také sou-
visí s tím, že dáváme přednost 
originálním regionálním produk-
tům. Přiznávám, že je to trochu 

netradiční nápoj a ne každému 
musí chutnat. Má své odpůrce 
i nadšené příznivce,“ vysvětlil 
Martin Jaglář. Kdo prošel pun-
čovou uličkou, mohl ochutnat 
nabízené speciality, ale také se 
dozvědět mnoho zajímavého 
o původu a historii tohoto nápoje 
tak, jak ji posbírali a zaznamena-
li studenti školy. 

Mezi nejčastější návštěvní-
ky vánoční výstavy patřily děti 
z mateřských škol a školáci. Ty 
zaujala například výstava věno-
vaná sbírce papírových betlé-
mů. Mohli se přesvědčit, jak se 
betlémy, nebo-li české jesličky, 
v průběhu let měnily, jaký cha-
rakter jim vtiskli jednotliví tvůr-
ci. A tak zde nechyběly tradiční 
Alšovy nebo Ladovy jesličky 
a záhadou zůstal jeden, u kterého 
se nepodařilo zjistit autora. Děti 
měly možnost si u několika stol-
ků zkusit postavit z připravených 
prvků vlastní betlém a zájem byl 
velký. Vánoční výstava určitě 
přinesla návštěvníkům mnoho 
inspirace pro nadcházející dny.

Slavnostní dekorace stolu.  Foto Marta AntonínováSlavnostní dekorace stolu.  Foto Marta Antonínová

Pokračování ze str. 1
„Defi nice zákona je taková, že 

po dobu zimního období zmírňuje-
me následky povětrnostní situace. 
Řidiči by tak neměli počítat s tím, 
že silnice po celou zimu budou tak-
zvaně černé. Určitě nastává situace, 
kdy na nich jsou například zbytky 
rozbředlého sněhu, než se je poda-
ří odstranit plužením. Na silnících 

udržovaných inertním posypem 
zase často zůstává uježděná vrstva 
sněhu a řidiči by měli být zvyklí po 
ní jezdit,“ podotkl Miloš Bažant.

Před začátkem letošní zimní 
sezóny měli silničáři na Blanen-
sku k dispozici přes dva tisíce tun 
posypové soli a kolem čtyř tisíc tun 
inertních posypových materiálů. 
Zákaz solení platí v okolí vodních 

zdrojů a také na území CHKO 
Moravský kras.

„Přesto ve výjimečných situa-
cích, která nastala i teď s náledím, 
máme dohodu se správou CHKO, 
že můžeme použít jednorázově che-
mický materiál. Je to v případech, 
kdy je údržba inertními materiály 
neúčinná,“ dodal vedoucí blanen-
ské správy a údržby silnic.

Do plánu zimní údržby v okrese 
Blansko je zařazeno přes 590 kilo-
metrů silnic druhých a třetích tříd 
a dalších padesát kilometrů silnic 
prvních tříd. Dvanáct kilometrů 
silnic většinou krajských komu-
nikací třetích tříd se v zimě vůbec 
 neudržuje. O další desítky kilomet-
rů obecních silnic se starají města a 
obce.  (moj)

Silničářům začala naplno letošní zimní sezóna

Jarmark. Jedovnický kulturní dům hos  l v sobotu již dvaadvacátý knižní jarmark a jedenáctý ročník veletrhu produktů z Moravského krasu. Na místo 
se sjeli prodejci z našeho i sousedních okresů, přijelo jich kolem třice  .  Foto Radim Hruška
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Florida – Miami: „Namažte se, jsme v tropech!“

Minulé vyprávění jsme zakončili u aligátorů v Everglades. Pak už násle-
doval jen večerní dojezd do Miami. Ještě před ubytováním zastávka v 
supermarketu a nákup večeře a jídla na druhý den. Po krátké rekognos-
kaci prodejny zjišťujeme velice výhodnou cenu celého grilovaného kuře-
te a vytváříme skupiny, které si zakoupí celé kuře a potom si ho večer 
na hotelu rozdělí. Stejně tak pivo – nejlépe vychází balení po 12 lahvích, 
ale to už máme z dřívějška domluvené, kdo s kým si toto balení koupí 
na půl. Opět zažíváme úsměvnou příhodu u pokladny. Manželské dvojici 
z naší výpravy v seniorském věku odmítá pokladní prodat pivo, protože jí 
nepředložili pasy. Ne že by jim nevěřila, že jim již bylo 21 let, ale v Americe 
musí pokladní při prodeji alkoholu zadat „Post code“, a to z nějakého prů-
kazu, v našem případě tedy z pasu, jinak jí to pokladna nezaúčtuje. Nechá-
pu sice, na co bude pokladní v Miami na Floridě například PSČ Boskovic, 
ale systém si to žádá. Stalo se nám to po cestě vícekrát, když jsme někdy 
vyběhli z auta na krátkou přestávku u pumpy bez pasu, neměli jsme nárok 
si koupit ani plechovku piva.

Další problém předvídala naše průvodkyně na recepci v hotelu. Předem 
nás připravovala na dvouhodinový proces. Netrvalo to nakonec tak dlou-
ho, ale přece jen jsem měl o hotelích v Miami lepší mínění. Již předem 
jsme věděli, že v tomto hotelu budou ch  t složit zálohu na pobyt v hotelu, 
vzhledem ke špatným zkušenostem s hosty. Na recepci nás odbavovaly 
dvě recepční. První poplach způsobila jedna z nich, když oznámila, že zálo-
hu 50 USD na osobu nelze pla  t debetní kartou. Mně osobně to nevadi-
lo, byl jsem vybaven jak kreditní, tak debetní kartou, takže „no problém“. 
Problém ale měli jedni manželé, kteří aktuálně neměli kreditní kartu, tak 
složili 100 USD v hotovos  . Podivné ale bylo, že druhá recepční, stojící asi 
jen pět metrů od té první, s debetní kartou neměla problém. Bylo nám 
řečeno, že nám fyzicky peníze z účtu neodejdou, ale hotel si je jen zablo-
kuje a pokud bude při odjezdu vše v pořádku, tak tu blokaci do 24 hodin 
zruší. Já jsem použil kreditku, jestli mně něco blokovali nevím, ale z účtu 
mně nic neodešlo, takže v pohodě. To hůře na tom byli slovenš   manželé, 
kterým nejenže peníze z účtu fyzicky odešly (měli debetní kartu), ale do 
konce zájezdu se jim tam nevrá  ly. Ta záloha se pla   proto, že po ubytová-
ní v rámci hotelového komplexu nikde nepla  te, jen ukazujete pokojovou 
kartu a vše, co si objednáte a vypijete v baru, půjčíte na pláži, nebo když 
využijete služby masérek, solária, whirpoolu apod., se vám napočítává na 
účet pokoje. A vše dohromady pla  te až při odjezdu. Proto ta záloha.

S kolegou nocležníkem jsme obdrželi rohové apartmá v sedmém patře. 
V prostorném obyváku byl i kuchyňský kout s bar pultem a mikrovlnkou, 

v ložnici s výhledem na oceán byla manželská postel. Kolega se dobro-
volně vzdává společného lože se mnou a ubytovává se v obyváku, kde je 
rozkládací sedačka. Já tak mám pro vlastní potřebu ložnici s balkonem a 
výhledem na hotelovou pláž se slunečníky a palmami.

Ve středu 14. května se ráno probouzíme do prvního volného dne zájez-
du. Můžeme si dělat co chceme, pouze kdo bude ch  t, může se zúčastnit 
večerní prohlídky centra Miami. Kdo si chce zajet do centra autobusem 
(cca 15 km), trvá to 40 minut až dvě hodiny podle dopravní situace.

Zde by to chtělo asi zase pár základních údajů o Miami. Je to největší 
město v jihovýchodní čás   Floridy a druhé největší v celém státě. Jeho 
metropolitní oblast se rozkládá mezi bažinami národního parku Evergla-
des na západě a Atlantským oceánem na východě. Počet obyvatel samot-
ného města je 433 136, ale Metropolitní oblast má přes 5,2 milionu obyva-
tel. Většinu populace tvoří Hispánci a Afroameričané. K masivnímu růstu 
počtu obyvatel došlo především v posledních 50 letech díky emigrantům 
z La  nské Ameriky, kteří dnes tvoří 65 % obyvatel města a zasloužili se i o 
to, že zde mezi jazyky převládá španělš  na - 66,75 %, za  mco anglič  na 
jen 25,45 %. Rozloha města samotného je 143,15 km2, z toho však přes 50 
km2 zabírá vodní plocha. Kubánci mají z Miami blíže do své rodné vlas  , 
než do hlavního města Floridy.

Náš hotel Newport Beachside se nachází na severu Miami na Sunny Isles 
beach. Když se ráno probouzím, moc „sunny“ to nevypadá. Palmy na pláži 
větrem ohnuté k zemi, obloha ocelové žlutá, okrová, taková bouřková. Ač 
nerad, začínám věřit nejen předpovědím, které ukazovali v televizi, ale i 
průvodkyni, která je místní a říkala, že předpověď na dnešek hlásí déšť. 
Pomalu se smiřuji s  m, že když už jsem jednou v životě na Miami Beach, 
tak se asi v Atlan  ku nevykoupu. Jdu tedy smutně na snídani a nechávám 
tomu volný průběh. Ale nakonec, stejně jako u nás, „devátá“ rozhodla. 
Venku je najednou nádherné letní počasí, modrá obloha, vedro a bezvětří. 
Okamžitě se převlékám do plavek a snažím se namazat krémem na opa-
lování. Paní průvodkyně nás upozorňovala, že sever Floridy (Orlando) je 
ještě v subtropickém pásmu, ale Miami je už v tropech. A že je potřeba se 
pořádně mazat. Jak si ale mám sám namazat záda, to neporadila (kolega 
už dávno vyrazil poznávat Miami po svém). Já vyrážím na pláž, jsem zde 
o půl desáté jeden z prvních, ale stojí to za to. Úžasně teplá voda, velké 
vlny, prostě paráda. Houpu se na vlnách a kochám se pohledem na stovky 
hotelů na pobřeží, včetně těch pana Trumpa. Vydržím to do dvanác   a 
u  kám na pokoj. Na oběd dojídám kuře od večera a po obědě se spojuji 
s manželkou (v Česku je šest večer). Nevím, jestli ji potěšilo nebo naštvalo, 

když ji pomocí jednoho komunikačního programu ukazuji bazén u hotelu 
a pláž a Atlan  cký oceán, kde se koupu. Další koupání jsem ještě zvládl od 
tří do čtyř a od půl paté do pě  . Přesto jsem se při sprchování zhrozil, když 
jsem uviděl svá rudá a zpuchřelá záda. Ne že by to bolelo, ale v zrcadle to 
vypadalo hrozně. Kam dosáhnu, tak se mažu pantenolem, ale celá záda si 
stejně nenamažu.

V šest vyrážíme do večerního centra. Nejdříve jedeme po dálnici, pak 
sjíždíme do kubánské čtvr   a v dálce již vidíme mrakodrapy fi nančního cen-
tra. Jsme důrazně upozorňováni na to, ať nás ani nenapadne vzdalovat se 
od nábřeží, kde budeme vysazeni, do této čtvr  . Loni se zde ztra  l jeden 
Němec a dodnes ho nenašli. Na nábřeží je úchvatný pohled na tzv. Down-
town nebo také fi nanční čtvrť. To je ve všech velkých amerických městech 
stejné, samozřejmě s výjimkou Washingtonu D.C., ale to už víme proč.

Dostáváme rozchod a procházíme obrovský zastřešený obchodní kom-
plex (u nás bychom řekli tržnici) s obchody, restauracemi, podniky služeb 
apod. Když jsem celý komplex prošel a vyšel na konci, přes silnici byla 
obrovská sportovní hala American Airlans Arena, ve které zrovna místní 
miláčci Miami Heat hráli zápas play off  americké NBA (basketbalové ligy). 
Ozvučení bylo takové, že byť jsem stál na ulici, slyšel jsem vše, jako v hale. 
A samozřejmě v každé restauraci minimálně dvě, ale i tři nebo pět televizí 
přenášelo zápas těm, kteří se do haly nedostali. 

Průvodkyně nám načasovala odjezd na 21.15 ještě před skončením 
zápasu. Ale její propočet se neukázal správným a z parkoviště jsme vyjíždě-
li právě v okamžiku, kdy zápas skončil, a celá hala se rozcházela, ale hlavně 
rozjížděla. Policie opera  vně podle procházejícího davu uzavírala silnice, 
takže neznalý řidič by se z centra nevymotal ani s aktualizovanou navigací. 
Naše auto ale řídila průvodkyně, která v Miami žije. Takže i ona opera  vně 
měnila průjezd městem podle toho, co zrovna bylo nebo nebylo policií 
uzavřeno. A vedla si opravdu skvěle, dokonce tak, že setřásla i svého kole-
gu, který řídil druhé naše auto a nestačil jejímu pekelnému tempu, takže 
na hotel dorazil se zbytkem naší výpravy asi o půl hodiny později značně 
rozzloben.

Můj kolega, kterého jsem jinak celý den neviděl, se k nám nějak záhad-
ně připojil při srazu v centru, takže se s námi vrá  l na hotel a já jsem ho 
tak mohl požádat, aby mně namazal má spálená záda.

To byla úleva. Holt tropy jsou tropy a nejsme na to zvyklí.
Abych nezapomněl, předpověď nelhala – večer a v noci byla v Miami 

hrozná bouřka!
 Text a foto Jaroslav Parma

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Lyžařské areály v regionu se při-
pravují na zimní sezónu. V Oleš-
nici už začali se zasněžováním 
svahu. Mrazivé počasí tam 
umožnilo nasadit osm sněžných 
děl a čtyři tyče. Děla jsou připra-
vena také v areálu v Hodoníně u 
Kunštátu, vyrábět sníh začnou 
tento týden.

V Olešnici začali se zasněžo-
vání svahu minulý týden, jak 
bude příprava svahu pokračovat 
si ale netroufnou v tuto chvíli 
odhadnout.

„Záleží na počasí. Tento týden 
by měly být mrazy, což by nám 
mohlo pomoci. V případě oprav-
du nízkých teplot jsme schopni 
svah pro lyžaře připravit během 
jednoho týdne,“ uvedl správce 
olešnického lyžařského areálu 
Jiří Kotlán.

Na snížení teploty během 
tohoto týdne čekají také v Hodo-
níně u Kunštátu.

„Předpokládám, že se zasněžo-
váním začneme tento týden. 
Pokud vyjde počasí, měli by-
chom zahájit provoz zhruba 
sedm dní před Vánocemi,“ přidal 
podrobnosti provozovatel tam-

ních vleků Josef Kšica s tím, že k 
dispozici má pět sněhových děl.

O poznání hůře jsou na tom 
v Blansku, kde lyžařský areál 
provozuje Tělovýchovná jedno-
ta Sokol. Tamní lyžařský areál v 
Hořicích sice disponuje dvěma 
vleky, ale nemá možnost umělé-
ho zasněžování.

„Pokud bych to měl shrnout 
jednou větou, tak skiareál je 
připraven k provozu, ale jen v 
případě, že napadne dostateč-
né množství přírodního sněhu. 
Pokud by to bylo jen pět až deset 
centimetrů, tak nemá cenu vleky 
spouštět,“ vypočítal za blanen-

skou tělovýchovnou jednotu Jiří 
Škaroupka.

Milovníci zimních sportů se 
mohou v Olešnickém skiareá-
lu těšit i na zajímavé novinky. 
Pohodlí návštěvníků má zlep-
šit zvýšená kapacita parkoviště 
u sjezdovek, které je pro náv-
štěvníky tradičně zdarma.

„Asi největší novinkou letošní 
sezóny je nový maskot, který by 
se měl starat o zábavu návštěv-
níků a pomáhat udržovat plynu-
lý chod areálu. Standardně bude 
fungovat také půjčovna spor-
tovního vybavení nebo lyžařská 
škola pro děti,“ upřesnil Kotlán.

V Olešnici už zasněžují, v Blansku 
čekají na přírodní nadílkuBlansko - Základní a Mateřská škola v Salmově ulici v Blansku 

ušetří za vytápění. Úspory přinese zateplení jejích budov, které teď 
město dokončilo. Na příští rok radnice plánuje ještě další úpravy.

Školní objekty v Salmově ulici pocházejí z počátku osmdesátých let 
minulého století. Celý komplex je hodně členitý a s prosklenými stěna-
mi. Tepelné ztráty tak byly vysoké.

Letos ale už město počítá s tím, že zimní sezóna bude stát méně. 
„Proběhlo zateplení celé budovy a výměna otvorových prvků, aby 
se snížila energetická náročnost,“ uvedl blanenský místostarosta Jiří 
Crha.

Úpravy trvaly půl roku a přišly na čtyřiadvacet milionů korun, ze 
kterých osm činila dotace. Příští rok město ještě plánuje pro Základní 
a Mateřskou školu Salmova pořídit nové zdroje tepla a teplé vody.

„Bude to to speciální soustava tepelných čerpadel, což znamená, že 
úspory by měly být opravdu velice vysoké,“ dodal místostarosta s tím, 
že změna přijde na asi deset milionů korun. Pětaosmdesát procent 
z nich bude dotace.

Město letos zahájilo úpravy ještě dalších dvou škol. Zateplovat se 
budou školní objekty v Erbenově a Dvorské ulici. Oba objekty už mají 
vyměněná okna. Radnice tak na nich nechá zateplit fasádu a střechy. Na 
úpravy, které přijdou na asi třicet milionů korun, se městu podařilo získat 
dotaci ve výši pětasedmdesáti procent uznatelných nákladů.  (moj)

Škola v Salmově ulici má 
zateplenou fasádu a nová okna

Boskovice - Pravidelným 
účastníkem projektu Českého 
rozhlasu Darujte hračku je Dět-
ský domov v Boskovicích. Na 
vánoční dárky tam čeká i dva-
náctiletý Radek. Pod stromeček 
si přeje věci, které potřebuje pro 
své koníčky. 

„Přál jsem si foťák a boty do 
volejbalu, protože rád fotím a teď 
jsem začal chodit do volejbalu,“ 
říká Radek, který v boskovickém 
Dětském domově žije se sestrou a 
se svými bratry tři roky. 

Volejbal objevil letos v říjnu. 
Na tréninky chodí ještě před vyu-
čováním. „Nejvíc mě to baví u 
sítě, protože tam smečuju. S no-
vými botami se bude líp odrážet 

od země a budu skákat ještě výš,“ 
popisuje Radek a ukazuje, že už 
vyskočí kousek nad síť.

Dvanáctiletý Radek chodí do 
šesté třídy a jeho další velkou 
zálibou je fotografování. Na 
Vánoce si proto přeje také nový 
digitální fotoaparát. Zatím musí 
život kolem sebe zaznamenávat 
na mobilní telefon.

„Když chodíme po památkách, 
tak fotím památky. Když chodíme 
na turistiku, fotím krajinu. Když 
jsme byli v zoologické zahradě, 
tak jsem tam udělal fotku noso-
rožce,“ dodává Radek.

Kromě něj na své dárky z pro-
jektu Darujte hračku v boskovic-
kém Dětském domově čeká ještě 

dalších sedmadvacet dětí. A jejich 
přání jsou různá.

Hodně jsou tam dárky, které 
vychází z jejich zájmové činnos-
ti. Jsou to třeba věci ke sportu, 
knížky a hodně dětí si přeje také 
třeba rádio nebo mp3 přehrávač, 
protože rády poslouchají hudbu,“ 
upřesňuje zástupkyně ředitelky 
domova Radka Mikulová.

Boskovický dětský domov 
se projektu účastní pravidelně. 
Zatím pokaždé dárci přání dětí 
splnili a na Štědrý den tak na ně 
čekaly jejich vysněné dárky. Více 
o projektu na www.darujtehrac-
ku.cz. Do projektu je zapojen 
také Dětský domov v Hodoníně 
u Kunštátu.  Michal Záboj

Dětem z dětského domova v Boskovicích darují dárky 
posluchači Českého rozhlasu

Dvanác  letý Radek.  Foto Michal ZábojDvanác  letý Radek.  Foto Michal Záboj

Most na 
Sportovní ostrov 

je opravený
Blansko - Po téměř třech měsí-

cích skončila oprava mostu na 
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka 
v Blansku. Práce přišly na více 
než pět milionů korun. 

„Je to velice důležitá investi-
ce, která navazuje na rekonstruk-
ci dopravní komunikace II/374, 
kterou, doufám, provedeme spo-
lu s krajskou správou a údržbu 
silnic v příštím roce,“ vysvětlil 
blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD).

Na mostě stavební firma 
obnovila hydroizolaci, opravila 
podpěrné konstrukce a položila 
asfaltový povrch. Nové jsou také 
trasy pro pěší na obou stranách 
a zábradlí.  (moj) 
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Michal Záboj

Blansko - Do Blanska v pon-
dělí 1. prosince přijel prezident 
Miloš Zeman. Před čtvrtou ho-
dinou odpoledne dorazil do are-
álu podniku ČKD. V podvečer 
navštívil blanenskou radnici a 
setkal se s občany v sále kina. Z 
Blanska prezident odjel před půl 
sedmou. 

Miloš Zeman do Blanska při-
jel z Černé Hory, kde poobědval. 
U výrobní haly ČKD hlavu státu 
očekával v dešti hlouček zaměst-
nanců a vedení firmy. Po krát-
kém přivítání prezident odešel 
přes vrátnici dovnitř haly. Tam 
ho čekalo setkání s vedením a se 
zaměstnanci.

Ve firmě ČKD prezident Miloš 
Zeman slíbil podporu při získá-
vání zakázek. Nové kontrakty 
by firma podle něj mohla získat 
třeba v Tadžikistánu, kde byl ne-
dávno na státní návštěvě.

„Právě v tomto státě je obrov-

ská poptávka po hydroelektrár-
nách, protože oni mají Pamir a tu 
potenciální vodní energii využíva-
jí jenom z pěti procent, takže při 
setkání s vedením a zaměstnanci 
podniku ČKD Blansko jsem jim 
nabídnul pomoc díky výsledkům 
této cesty do Tadžikistánu při zís-
kávání zakázek. Domnívám se, 
že návštěva jejich delegace v Ta-
džikistánu bude úspěšná, protože 
jsme tam proto vytvořili úspěšné 
podmínky,“ uvedl Miloš Zeman

Prezident si při návštěvě podni-
ku neodpustil jeden ze svým pro-
slulých bonmotů. Jeho adresátem 
se stal šéf společnosti ČKD Blan-
sko Holding. „Ruskému řediteli 
jsem sdělil, že ruština je pouhý 
dialekt češtiny, ale on to vzal cel-
kem s humorem a ani moc nezu-
řil,“ podotkl prezident Zeman.

Deset minut před pátou pak 
hlava státu dorazila na blanen-
skou radnici. Se zastupiteli a ve-
dením města prezident mluvil v 
obřadní síni.

Kolem půl šesté vpodvečer Mi-
loš Zeman v doprovodu hejtmana 
Michala Haška a starosty Blanska 
Iva Polák (oba ČSSD) dorazil do 
blanenského kina. V sále ho čeka-
lo odhadem asi tři sta padesát lidí. 
Dvacítka návštěvníků prezidento-
vi ukázala červenou kartu.

Na setkání prezident odpověděl 
na několik otázek. Pak Miloš Ze-
man připnul prezidentskou stuhu 
na prapor města. „Přeji tomuto 
praporu, aby se s výjimkou za-
věšení prezidentské stuhy nikdy 
před nikým a před ničím nesklo-
nil,“ prohlásil prezident.

Miloš Zeman se pak se zapl-
něným sálem blanenského kina 
rozloučil trojicí přání. Přítomným 
popřál pevné zdraví a šťastnou 
ruku při výběru vánočních dár-
ků. „A za třetí vám přeju životní 
pohodu. Nenechte se nikdy ničím 
a nikým otrávit a myslete vlastní 
hlavou,“ dodal prezident Miloš 
Zeman, který před půl sedmou 
odjel do Brna.

Prezident Miloš Zeman navštívil Blansko, 
zajel do ČKD a setkal se lidmi v kině

K

Miloš Zeman přijíždí do dětské léčebny.  Foto Radim HruškaMiloš Zeman přijíždí do dětské léčebny.  Foto Radim Hruška

Michal Záboj
Radim Hruška

Boskovice - S mírným zpoždě-
ním dorazil ve středu 3. prosince 
kolem tři čtvrtě na jedenáct prezi-
dent Miloš Zeman do Boskovic. 
Zakončil tam svoji návštěvu Jiho-
moravského kraje. Prvním bodem 
programu byla návštěva Dětské 
léčebny pohybových poruch, ná-
sledoval přejezd do fi rmy Lanik. 
Po přijetí na radnici se setkal s 
veřejností v zámeckém skleníku. 

V dětské léčebně prezidenta 
přivítala ředitelka Jihomorav-
ských dětských léčeben, pod které 
boskovické zařízení spadá, Kate-
řina Bednaříková a dvě děti. Mi-
loš Zeman dostal kytku a vánoční 
ozdobu anděla. „To si v Lánech 
pověsíme na vánoční stromeček,“ 
komentoval prezident dárek.

Ředitelce věnoval kytku a dě-
tem perníky a velkého plyšového 
slona. „Slon se jmenuje po mě, 
tedy Bimbo. Kdysi mi tak říkal 
bývalý ministr kultury Pavel Do-
stál a já jsem si tento název hrdě 
osvojil,“ vysvětlil Zeman.

Miloš Zeman v Boskovicích 
ještě navštívil fi rmu Lanik, kde 
pochválil vedení společnosti, kte-
rou vidí jako perspektivní. „Ve 
fi rmě, kde pracuje asi 250 lidí, 
je průměrná mzda 28 tisíc korun, 
což je o čtyři tisíce více než je 
průměrná mzda v Jihomoravském 

Prezident v Boskovicích zakončil 
návštěvu Jihomoravského kraje

kraji. To je pro mě jedním z důka-
zů, že to není fi rma před bankro-
tem, ale naopak s budoucností,“ 
uvedl.

Před půl jednou dorazila prezi-
dentská kolona před boskovickou 
radnici na Masarykově náměstí. 
Před vstupem prezidenta přiví-
tala starostka Hana Nedomová 
(ČSSD). Na Miloše Zemana če-
kali také jeho příznivci ale i od-

půrci. „Vraťte se, pane Zeman, 
zpátky na Vysočinu,“ zaznělo z 
davu před radnicí.

Před třináctou hodinou se pak 
prezident objevil v zámeckém 
skleníku, kde ho čekalo setkání s 
občany. Od některých z nich ob-
držel symbolickou červenou kar-
tu. Od vedení radnice pak dostal 
jako hlavní dar obraz s boskovic-
kým panoramatem.

Třídenní návštěvu Jihomorav-
ského kraje Miloš Zeman zakon-
čil v restauraci Hotelu Pod zám-
kem, kde poobědval a absolvoval 
závěrečnou tiskovou konferenci.

Zemanův předchůdce Václav 
Klaus navštívil Boskovice na 
konci listopadu roku 2007. Před 
pětaosmdesáti léty v červnu roku 
1929 navštívil Boskovice prezi-
dent Tomáš Garrique Masaryk.

Miloš Zeman přichází na blanenskou radnici.  Foto Radim HruškaMiloš Zeman přichází na blanenskou radnici.  Foto Radim Hruška

Zaměstnanci ČKD čekají na prezidenta.  Foto Radim HruškaZaměstnanci ČKD čekají na prezidenta.  Foto Radim Hruška Setkání s občany v blanenském kině.  Foto Radim HruškaSetkání s občany v blanenském kině.  Foto Radim Hruška Setkání s občany v blanenském kině.  Foto Radim HruškaSetkání s občany v blanenském kině.  Foto Radim Hruška

Setkání s občany v zámeckém skleníku.  Foto Radim HruškaSetkání s občany v zámeckém skleníku.  Foto Radim HruškaNávštěva fi rmy Lanik.  Foto Vladimír KadrnožkaNávštěva fi rmy Lanik.  Foto Vladimír Kadrnožka Návštěva fi rmy Lanik.  Foto Vladimír KadrnožkaNávštěva fi rmy Lanik.  Foto Vladimír Kadrnožka

Měl jsem to štěstí sledovat pohyb prezidenta Miloše Zeman 
po regionu a zúčastnit se jeho obou vystoupení před lidmi 
v blanenském kině i v zámeckém skleníku v Boskovicích. 
A taky jsem zažil návštěvy jeho předchůdce Václava Klause, 
ke kterému se ještě vrátím. 

Prezidentova slova hodnotit nebudu, dovolím s ale svěřit se 
s pocity, které ve mně jeho návštěva zanechala. 

Za prvé, pan prezident Miloš Zeman se držel anebo byl dr-
žen daleko od lidí. Během těch hodin, co strávil v Blansku 
a v Boskovicích jsem nepostřehnul, že by se zastavil a pozdra-
vil s lidmi tváří v tvář, ani jednou nepotřásl nikomu z davu 
rukou, ani jednou neprohodil pár slov s těmi, co se přišli po-
dívat na hlavu státu. Pan prezident pokaždé přijel autem až 
před budovu, vystoupil, zamával a zmizel v jejích útrobách.

Druhým pocitem bylo napětí a nervozita. Kolem prezidenta 
bylo totiž stále nespočetně a také nepostřehnutelně bodyguar-
dů, kteří včas odtlačili každého, kdo by se blížil nebo mu to 
aspoň bylo vidět na očích, že tak chce učinit. 

Určitě se dá namítnout, že taková opatření si vyžádaly udá-
losti posledních týdnů, kdy demonstranti Miloše Zemana za-
sypali vajíčky.  Bezpečnostní opatření tak bylo nutné zpřísnit 
a držet prezidenta dál od lidí. Co vyvolalo vajíčkový útok, 
nebudu rozebírat. Ještě musím připomenout, že čestnou vý-
jimkou byl pán v boskovickém skleníku, kterému Miloš Zeman 
podepsal knihu. Jaké byly návštěvy v továrnách ČKD a Lanik 
taky nevím, neb tisk nebyl vpuštěn.

A teď k předchozímu prezidentovi Václavu Klausovi. Miloš 
Zeman by mu asi mohl závidět, jak si návštěvy měst doká-
zal užívat. Je to patrné už při pohledu na archivní fotogra-
fi e. I když také nemilován celým národem, Václav Klaus se 
na nich rozesmátý prochází přeplněným náměstím v Blansku, 
zdraví se s lidmi, mluví s nimi. V Boskovicích zase jde od sy-
nagogy ke skleníku, rozdává úsměvy, zastavuje se s lidmi. 

Ale to vše se odehrálo před deseti respektive před sedmi 
léty. Tenkrát ještě asi doba prezidentům přála. Teď už se musí 
holt držet dál od lidí.

 Michal Záboj



19. schůze poslanecké sněmovny byla zahájena 
11. října a ukončena 7. listopadu 2014. Byly na ní 
mimo jiné projednány nebo schváleny tyto doku-
menty a vládní návrhy zákonů:

Novela zákona - služební zákon. V médiích ši-
roce komentovaná novela zákona o státní službě 
ponechává v platnosti principy služebního zákona, 
pouze ho přizpůsobuje aktuálním ekonomickým 
možnostem státu a zprůhledňuje státní službu. 
Upravuje také mimo jiné pozici státních tajemní-

ků. Tento zákon, jak jsme již i zde uváděli, byl schválen na 14. schůzi 
v září. Poté, co byl potvrzen i Senátem, ho však prezident Miloš Zeman 
vetoval a vrátil zpět sněmovně. Sněmovna setrvala na původním návrhu 
zákona a veto 24. 10. 2014 přehlasovala. Celý legislativní proces zakon-
čil podpis premiéra a zákon byl 6. 11. 2014 vyhlášen ve Sbírce zákonů. 

Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
v rámci EU. Cílem novely je umožnit poskytnout oběti trestného činu 
přeshraniční ochranu. Počítá se zavedením tzv. evropského ochranného 
příkazu, který by měl celounijní platnost. Návrh zákona prošel prvním 
čtením a byl přikázán k projednání výborům.

Kromě zákonů se Poslanecká sněmovna zabývá také ratifi kací mezi-
národních smluv. Na 19. schůzi to byla například mezistátní smlouva 
mezi Českou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence 
obyvatel. Jedná se hlavně o odstranění nepřesností některých údajů o 
státním občanství, které vznikly v důsledku rozdělení České a Slovenské 
Federativní Republiky v roce 1993 a recipročním uznáváním rodných 
čísel přidělených před rozpadem federace. Smlouva byla ratifi kována.

Jako perličku 19. schůze lze bohužel uvést nedůstojnou situaci z 6. 
listopadu, kdy bylo v Poslanecké sněmovně tak málo poslanců, že ne-
byla usnášeníschopná. Tento stav byl částečně způsoben tím, že původ-
ně na tento den i týden vůbec nebyla naplánována schůze sněmovny a 
mnoho poslanců mělo další povinnosti ve svých regionech. Mimo plán 
také probíhaly celkem tři schůze najednou (jedna řádná a dvě mimořád-
né). Poslanec Kalousek (TOP O9) při svém vystoupení pravil: „Dávám 
procedurální návrh, aby Sněmovna přerušila jednání do okamžiku, než 
budeme alespoň teoreticky usnášeníschopní. To říkám s vědomím, že 
nejsme schopni se na tom usnést, protože nejsme usnášeníschopní.“

 Lubomír Toufar
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Radim Hruška

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka představilo již třetí svazek 
Vlastivědy Boskovicka. Obsáhlá 
publikace přiblíží čtenářům pra-
věk na Boskovicku. Kniha ma-
puje vývoj regionu až po počátek 
třináctého století.

„V této nové publikaci jsou 
shromážděna jak známá fakta, 
tak nejnovější poznatky, a to vše 
v širších souvislostech v návaz-
nosti na okolní území. V autor-
ském kolektivu se sešli zkušení 
a uznávaní odborníci,“ uvedla 
archeoložka boskovického muzea 
a spoluautorka díla Zuzana Jarůš-
ková.

Pravěk Boskovicka cílí přede-
vším na běžného čtenáře, který 
má zájem blíže poznat okolí, ve 
kterém žije. Kniha se věnuje pro-
měnám historického osídlení re-
gionu a také významným archeo-
logickým nálezům, které se poda-
řilo učinit. Součástí jsou kresby i 
barevná obrazová příloha. Publi-
kace je k dostání přímo v muzeu 
nebo v informačním centrum.

„Jedná se již o třetí díl vlasti-
vědy, předcházející, zabývající 
se přírodou a lidovou kulturou a 
nářečím na Boskovicku, vyšly v 
roce 2008 a 2009. Kvůli fi nančním 
problémům se třetí díl vydává s 
větším odstupem až letos. Dalším 
plánem redakční rady Vlastivědy 

Tře   svazek Vlas  vědy 
Boskovicka představuje pravěk

Boskovicka je zmapovat období 
středověku a novověku. Věřím 
tomu, že se podaří získat potřeb-
né fi nance a budeme tak moci 
nahlédnout do dalších svazků,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Boskovicím a okolnímu regio-
nu již dlouhá léta chybí publikace 

popisující všestranně zdejší po-
měry a přitom přístupná širokému 
okruhu čtenářů. Poslední obsáh-
lejší monografi e o vlastním městě 
Boskovice vyšla v roce 1990 z 
pera J. Bránského (Boskovice v 
proměnách času) a je beznadějně 
rozebraná.

Právě to se snaží změnit pub-

likace vycházející v rámci ediční 
řady Vlastivěda Boskovicka, kte-
ré mapují severní polovinu okre-
su Blansko, s drobnými přesahy 
především v oblasti Drahanské 
vrchoviny (Protivanovsko), odů-
vodněnými historickými souvis-
lostmi (až do roku 1960 součást 
okresu Boskovice).

Boskovičtí radní nechají zkontrolovat 
smlouvy za poslední čtyři roky

Představení nové publikace. Foto Radim HruškaPředstavení nové publikace. Foto Radim Hruška

Michal Záboj

Vratíkov - Lezecká skupina 
Městské policie Boskovice si vy-
zkoušela záchranu osob z podze-
mí Vratíkovského krasu. Trojice 
strážníků cvičně vyprostila a vy-
nesla dva zraněné figuranty. Na 
prověrce se podíleli také hasiči.

Námětem cvičení byla záchra-
na dvou osob, které se dostaly 
po jeskyní Vratíkovského krasu 
a dlouho o sobě nedaly vědět. Na 
místo vyrazili tři strážníci z le-
zecké skupiny boskovické měst-
ské policie.

„Vzhledem k obtížnosti terénu 
byla následně na místo přivolána 
jednotka hasičů z Boskovic. Zá-
chranáři z městské policie zatím 
připravili místo záchrany a spus-
tili se do jeskyní, kde pátrali po 

Strážníci nacvičovali záchranu 
zraněných ve Vratíkovském krasu

osobách,“ popsal ředitel Městské 
policie Boskovice David Krátký.

Jedna zraněná osoba se nachá-
zela hned u vchodu do jeskyně. 
Druhého figuranta museli stráž-
níci vyprostit z hloubky jeskyně.

„Celé cvičení patřilo k mírně 
náročnějším, délka cvičení byla 
kolem dvou hodin,“ dodal David 
Krátký s tím, že cvičení se zú-
častnili tři strážníci a pět hasičů.

Lezecká skupina Městské po-
licie Boskovice vznikla v roce 
2009. Její tři členové jsou využí-
vání při práci ve výškách, napří-
klad při odstraňování krápníků 
a sněhových převisů ze střech, 
nebo při záchraně zraněných v 
bytech, ke kterým je nutné se 
dostat přes balkon či okno. Po-
dobná cvičení strážníci absolvují 
pravidelně.Strážníci nacvičovali záchranu zraněných.  Foto Jaroslav ParmaStrážníci nacvičovali záchranu zraněných.  Foto Jaroslav Parma
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V Blansku bude číst oceňovaný 
spisovatel Jan Němec

Blansko - Divadlo Kolárka Blansko ve čtvrtek 11. prosince pořádá 
autorské čtení mladého brněnského spisovatele a básníka Jana Němce. 
Držitel letošní Ceny Evropské unie za literaturu bude číst ze svého ro-
mánu Dějiny Světla.

V oceněné knize se autor vydává do hlubin duše světoznámého foto-
grafa Františka Drtikola. Román kromě evropské ceny získal také Cenu 
Česká kniha 2014 a byl nominován na letošní ocenění Magnesia Litera a 
na Cenu Josefa Škvoreckého.

„Program autorského čtení Jana Němce není časově nijak přesně roz-
vrhnutý, ale určitě bude prostor i pro dotazy a na besedu s diváky. Pokud 
někdo přijde s knihou a s přáním podpisu, bude mu velice pravděpodob-
ně vyhověno,“ podotkla za pořádající občanské sdružení Circulus Jolana 
Chalupová.

Autorské čtení spisovatele Jana Němce se koná ve čtvrtek 11. prosince 
v Divadle Kolárka v Kollárově ulici v Blansku. Začátek je v devatenáct 
hodin.  (moj)

Z  
Salmovka na Velké Moravě 
a pod brněnským drakem

V pátek 28. lis-
topadu se žáci sed-
mých tříd ze ZŠ 
na Salmově ulici 
vydali se svými vy-
učujícími do Mo-
ravského zemské-
ho muzea, aby si 
prohlédli expozici 
mapující život lidí 
v době rozkvětu 
Velké Moravy. 

V muzeu se 
nás ujal průvod-
ce, který nám zajímavým a poučným způsobem přiblížil dobu raného 
středověku na jihovýchodě Moravy po příchodu Konstantina a Me-
toděje. Měli jsme možnost seznámit se s řemesly, která se v té době 
rozvíjela, se stavbami, které naši předci vybudovali, nebo se způsoby 
pohřbívání. Všichni jsme si uvědomili, že historie nejsou jen panov-
níci, bitvy, významné stavby a slohová období, ale že nejdůležitěj-
ší je život obyčejných lidí. Po nich sice nezůstávají záznamy v žád-
ných kronikách, ale známe jejich výrobky a věci každodenní potřeby.
Druhou částí programu byla prohlídka míst, která jsou spjata s brněnský-
mi pověstmi. Navštívili jsme Starou radnici se zkřivenými ozdobami na 
portále, prohlédli si brněnského draka a slavné kolo, které podle pověsti 
bylo dokutáleno z Lednice. Slyšeli jsme také, jak na Petrově zvoní v 11 
hodin poledne. Na závěr procházky jsme si prohlédli náměstí Svobody, 
kde tradičně stojí vánoční strom. 

 Radka Ungermanová, Tomáš Barták, ZŠ Salmova

Boskovice - Nové vedení Bo-
skovic nechá prověřit smlouvy 
uzavřené za vlády předchozí rad-
niční koalice. 

Kontrola čeká stovky kontrak-
tů a bude trvat několik měsíců. 
Bývalý starosta se prověrky ne-
obává.

Úředníci radnice budou z po-
pudu radních kontrolovat smlou-
vy, které se týkají majetku města. 

Nové vedení Boskovic zajímají 
dokumenty uzavřené za poslední 
čtyři roky.

„Třeba smlouvy na pronájem, 
výpůjčky nebo prodej. Chceme 
zrevidovat stav, abychom věděli, 
jestli je majetek města využíván 
hospodárně, a jak se s ním naklá-
dalo,“ upřesnila starostka Hana 
Nedomová (ČSSD) s tím, že vý-
sledky kontrol mají být známé 

nejpozději do konce září příštího 
roku.

Bývalý starosta Jaroslav Do-
hnálek (ODS) se kontrol neobává. 
„Nejsem si vědom, že by se za po-
slední čtyři roky nebo za všechna 
ta léta, co jsem byl v radě, udály 
věci, které jsou nevýhodné pro 
město. Navíc paní starostka sedě-
la v zastupitelstvu a žádný podnět 
od ní nikdy nevzešel,“ reagoval 

bývalý starosta, který byl v čele 
města osm let.

Poslední čtyři roky na bosko-
vické radnici vládla koalice ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09, Sportovců 
a nezávislé kandidátky Prosperi-
ta. Po letošních podzimních vol-
bách město vede koalice ČSSD, 
KDU-ČSL a ANO. V radě zasedl 
ještě bezpartijní zastupitel zvole-
ný za KSČM.  (moj)

U Zlaté růže v Boskovicích se 
budou opět konat trhy

Boskovice - Boskovice obnoví pravidelné trhy v Bezručově ulici. 
Stánky trhovců se po několika měsíční pauze vrátily na parkoviště 
u penzionu Zlatá růže. Obnovení trhů si vyžádali obyvatelé města i 
okolních obcí.

První prodejní akce v Bezručově ulici se uskutečnila ve čtvrtek 
4. prosince. „Oslovovali mne kvůli tomu občané nejenom z města ale i 
z okolí, protože pro mnohé z nich to byla jediná možnost pořídit si tře-
ba dárky na Vánoce, ošacení a podobně. Navíc jsme obnovení trhů měli 
ve volebním programu,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová 
(ČSSD) s tím, že další trhy se pak budou konat 11. a 18. prosince.

Pravidelné čtvrteční trhy na parkovišti u Zlaté růže skončily letos na 
jaře. Radnice je zrušila kvůli tomu, že neustále klesal příjem z nich a 
navíc stánky na celý den blokovaly důležité parkoviště v centru. (moj)

Nemocnice rozšířila pokrytí 
bezplatným wi-fi signálem

Blansko - Pacienti a návštěvníci Nemocnice Blansko teď mají více 
možností, kde se připojit bezplatně k internetu. Zdravotnické zařízení 
totiž rozšířilo pokrytí wi-fi  signálem do dalších oddělení.

Nově se budou moci připojit lidé v lůžkovém oddělení neurologie a 
oddělení jednodenní péče. Signál je k dispozici i v prostorách u chirur-
gické a ortopedické ambulance.

„Pacienti tak mohou v průběhu své hospitalizace nebo doby pobytu u 
pokrytých ambulancí využívat pestré palety internetových služeb, ale také 
mnohdy i pracovat na dálku, což je samozřejmě trend dnešní doby, který 
vnímáme,“ uvedla mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.

Bezplatné připojení k internetu nemocnice buduje postupně od roku 
2012. Dosud se mohli lidé připojit na odděleních nefrologie, lůžkové reha-
bilitace a nukleární medicíny. Pokrytý je rovněž vstupní vestibul.  (moj)
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NEMOCNICE BOSKOVICE 
SPUSTILA NOVÝ WEB

Vytvořit z Nemocnice Boskovice 
maximálně přátelské zařízení, ve 
kterém se klienti budou snadno 
orientovat. To je cíl, který dlouho-
době sleduje její vedení. Nedílnou 
součástí celkové proměny nemoc-
nice se staly také nové webové 
stránky. 

„Ty původní nebyly pro pacien-
ty dostatečně srozumitelné. Proto 
jsme jim dali novou podobu. Veš-
keré informace jsou nyní rozděleny 
do několika přehledných sekcí na 
úvodní stránce,“ přiblížil novinku 
jednatel nemocnice Dan Navrátil 
MSc, MBA. 

Základní tematické členění stránek 
se větví na sedm oblastí. Návštěvní-
ci se dozvědí, jak postupovat, po-
kud jdou do nemocnice na návštěvu 
nebo na vyšetření, co obnáší hospi-
talizace, jak se objednat do ambu-
lance, jak darovat krev, jak funguje 
lékařská pohotovost, a jak se mohou 
celkově v nemocnici orientovat. 

Nové webové stránky jsou zároveň 
upraveny tak, aby si návštěvníci ne-
mohli nevšimnout sekce Aktuality. 

Na úvodní stránce jim tak hned pad-
nou do oka zajímavos   o tom, co se 
právě v nemocnici nebo obecně ve 
zdravotnictví děje. 

„Aktuality budeme zhruba jednou 
týdně doplňovat o nové informace. 
Nyní si zájemci mohou přečíst na-
příklad to, v jaké je naše nemocnice 
kondici, jak vzdorovat chřipce nebo 
příběh pacienta,“ popsal Navrá  l. 

Na novém webu nechybí ani pora-
denská zóna a kontakty na veškerá 

oddělení nemocnice. Klien   si také 
mohou přečíst, jak mohou nemocni-
ci podpořit svým nákupem v přilehlé 
lékárně a získají podrobnos   o plá-
novaném centru klientských služeb. 

„Chceme jej začít budovat v příš  m 
roce. Veškeré administra  vní služby 
soustředíme na jednom místě v pří-
zemí. Budou tam například kopíro-
vací přístroje, pokladna, informace a 
vše potřebné pro pacienty i lékaře,“ 
poodhalil jednatel nemocnice. 

R   
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Rehabilitační oddělení naší ne-
mocnice bylo uvedeno do provozu 
v roce 1960. Po dobu své činnos   
prošlo pouze drobnými stavebními 
úpravami zejména v letech 1985-
1986. 

Srovnáme-li vývoj rehabilitačního 
oddělení v letošním roce s mnoha 
lety předchozími, pak jednoznačně 
díky současnému vedení nemocnice 
se mohly realizovat některé naše le-
 té představy a plány. I v minulos   

rehabilitační oddělení patřilo k vý-
dělečným, ale až současný manage-
ment nám dal větší podporu v rozvo-
ji a vylepšování podmínek pro naše 
pacienty. 

Na jaře letošního roku byly zakou-
peny dva nové značkové ergometry s 
tréninkovým počítačem. Oba stroje 
slouží denně pacientům při rekon-
valescenci po traumatech, operacích 
kloubů dolních konče  n, ale také pa-

cientům v kardiovaskulárním rehabi-
litačním programu. 

Obě lékařské ordinace byly dovyba-
veny stadiometry k přesnému sledo-
vání antropometrických parametrů 
pacientů. 

Dále byla dovybavena dětská tělo-
cvična, a to o drobnější cvičební po-
můcky a rozšířila se nabídka pomůcek 
pro senzomotorická cvičení nohou 
dětských i dospělých pacientů. 

Od měsíce dubna, díky koupi nového 
ultrazvukového modulu, využíváme v 
léčbě svalových boles  vých syndromů 
kombinovanou terapii elektroléčby a 
mechanického vlnění. 

V letním období došlo k dovybavení 
individuálních boxů jedním elektricky 
stavitelným lehátkem a novým Vojto-
vým stolem. 

Do konce roku očekáváme dodání 
nového přístroje pro LASER terapii 

IV. třídy. Od tohoto přístroje si díky 
jeho bios  mulačním, analge  ckým a 
pro  zánětlivým účinkům slibujeme 
efek  vní léčbu ob  ží pohybového 
systému, řady neurologických a kož-
ních projevů. 

Lékaři a fyzioterapeuté se účastní 
cer  fi kovaných kurzů a seminářů za-
měřených na současné trendy reha-
bilitace. 

V současné době probíhají stavební 
úpravy šaten pro pacienty, šatny pro 
muže a ženy budou mít kompletní 
hygienické zázemí. 

Následně je připravena úprava 
prostor čekárny před rehabilitačním 
oddělením a před elektroléčebným 
úsekem. Bude zde místěna i nová te-
levize, jedná se o sponzorský dar od 
fi  Tlamka, zahradní technika a fi  MS 
ortoprote  ka, s.r.o.

 prim. MUDr. Monika Dvořáčková

P   
 

V rámci projektu „přátelská nemocnice“ je dalším kro-
kem realizace klientského centra, které bude jedním z nej-
významnějších a pro pacienty nejcitelnějších přínosů v po-
skytovaných službách. 

V přízemí nemocnice, kde bude klientské centrum realizováno, se zkon-
centrují veškeré administra  vní služby. Jedná se o centrální evidenci paci-
entů, pokladnu, informace, kopírovací centrum, bude zde možné pořídit 
výpis ze zdravotnické dokumentace. Pro zaměstnance zde budou veškeré 
formuláře a poštovní boxy. Každý pacient, jeho doprovod i zaměstnanec 
zde vyřídí vše potřebné na jednom místě. Součás   nového klientského 
centra bude i nemocniční kaple.

N    

Ortopedická ambulance rozšiřuje svou léčebnou činnost 
o moderní metodu terapie některých poranění pohybo-
vého aparátu či chronických problémů šlachových drah a 
úponových boles  , injekční aplikací biokompa  bilní kyse-
linou hyaluronovou.

V úrazové indikaci tato látka nachází především uplatnění u poranění 
hlezenního kloubu. Jde o více jak polovinu všech poranění pohybového 
aparátu, k nimž dojde během sportovních a běžných denních ak  vit. Pod-
vrtnu   kotníku se také vyskytuje jako opakující se ob  ž, a to přibližně u 
40 % sportující populace. Aplikace preparátu doplňuje mozaiku standard-
ních léčebných opatření: šetření a klid, polohování, chlazení, analge  ka, 
fi xace, berle atd.

Tato léčba zajišťuje významnou podporu hojení poraněných tkání, zkra-
cuje dobu léčení až o polovinu. Snižuje možnost recidiv podvrtnu   kotní-
ku v následujících letech. Zmírňuje bolest a tlumí zánět. Organismem je 
dobře snášena. Aplikuje se formou injekce do místa poranění většinou ve 
dvou „sezeních“.

V nové indikaci lze preparát využít i v léčbě chronických šlachových pro-
blémů jako je tenisový loket, problémy s rotátorovou manžetou ramene, 
boles  vost Achillovy šlachy, boles  vost úpon čéšky pod kolenem. Zmírňu-
je zátěžovou i klidovou bolest, snižuje četnost recidiv, usnadňuje proces 
hojení.

Návrh této injekční terapie a její provedení v patřičné indikaci realizuje 
vyškolený lékař.  prim. MUDr. Bedřich Kala ml.

O   

V úterý druhého prosince byla za přítomnos   vedení Ne-
mocnice Boskovice s.r.o. a primářů ofi ciálně otevřena séro-
logická laboratoř Mikrobiologického oddělení, kde byla pre-
zentována práce na jednotlivých typech analyzátorů, a to:

Architect, kde se provádí diferenciální diagnos  ka hepa   d, testová-
ní pro  látek pro   CMV, EBV, toxoplazmóze a také HIV.

Chorus Trio, který laboratoř využívá ke stanovení pro  látek pro   
Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila 
pneumoniae. Na obou analyzátorech lze vyšetřovat vzorky ve sta  movém 
režimu.

Laboratoř má dále k dispozici také analyzátor DSX a přístroj pro 
automa  cké provedení western blotů – podílí se především na 
diagnos  ce lymeské borreliózy. Přístroj DSX je analyzátor určený 
pro automa  cké provedení ELISA metod. Mimo diagnos  ku borreliózy 
bude provádět stanovení pro  látek pro   Chlamydia trachoma  s, 
tetanickému toxoidu, HEV a dalších.

Díky nové sérologické laboratoři dojde ke zrychlení sérologické 
diagnos  ky pro klinická pracoviště nejen nemocnice, ale i dle požadavků 
klinických lékařů lze rozšířit spektrum prováděných vyšetření. 

 MUDr. Hana Štroblová
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Zrcadlo Team neuspěl v semifinále na penalty a skončil letos na konečném třetím místě

FK Blansko vyhrálo Memoriál Dana Němce
Bohumil Hlaváček

Blansko - Jako již tradičně ve 
dvou dnech se uskutečnil minulý 
pátek a sobotu v hale v Blansku 
na Údolní ulici již 17. ročník 
Memoriálu Dana Němce. I tento-
krát měl mezinárodní punc, star-
tovali hráči z partnerských měst 
Legnica a Mürzzuschlag. Ti ale 
neuspěli, nepostoupili ze skupin. 
Zaslouženým vítězem se stali 
domácí pod vedením staronového 
trenéra Michala Kuglera. Výběr 
Zrcadlo Team se opět neztratil, i 
tentokrát skončil na pomyslných 
stupních vítězů na třetím místě. 

Program zahájili v pátečním 
podvečeru Blanenští, kteří proti 
snaživému Lipovci skórovali až 
v posledních sekundách zápasu. 

Zajímavostí byl start blanenských 
odchovanců Horáčka a Keprta za 
soupeře. Další exblanenský hráč 
Doležel si pro změnu oblékl kun-
štátský dres a podílel se na jasné 
výhře svého týmu nad Černou 
Horou. Zrcadlo Team si násled-
ně poradil s Rájcem posíleným o 
druholigového Málka mladšího, 
o jeho branku se postaral brankář 

Polák, který dálkovým pokusem 
překvapil Čecha. V posledním 
pátečním utkání se rozešlo smírně 
Ráječko s Bořitovem

Výsledky pátek: FK Blansko - 
Sokol Lipovec 1:0 (0:0), Jarůšek. 
Sokol Černá Hora - FK Kunštát 
1:6 (0:3), Trávníček - Doležel 
2, Adámek, Haničinec, Boček, 
Stehlík. Zrcadlo Team - FK MKZ 
Rájec-Jestřebí 3:1 (3:0), Španěl, 
Havlíček, Vorlický st. – Polák. 
Sokol Bořitov - SK Olympia 
Ráječko 1:1 (0:1), Machorek - 
Neděla.

V úvodním sobotním duelu 
Blansko jasně zdolalo Poláky z 
Legnice. Lipovec pak přetlačil 
Černou Horu a Zrcadlo Team 
neměl problém s Rakušany, na 
nichž byl vidět náročný noční 

předprogram. Ani ambiciózní Rá-
jec neměl s Bořitovem problém. 
Poláci neuspěli ani proti Kunštá-
tu. K prvnímu překvapení došlo 
v zápase Ráječka proti Mürzzu-
schlagu, jehož hráči se již probra-
li k životu. K postupu pak nakro-
čilo Zrcadlo, které nedostalo gól 
ani od Bořitova. Že skončí ve 
skupině zjistila Legnica po další 

porážce, tentokrát od  Lipovce. 
V důležitém duelu o prvenství ve 
skupině porazilo Blansko Kun-
štát. Rakušané následně inkaso-
vali debakl od Rájce a podobně 
dopadlo Ráječko proti Zrcadlo 
Teamu. V zápase dvou již jasně 
vypadávajících týmů těsně pře-
tlačila Legnica Černou Horu. 
Lipovec pro postup do semifi ná-
le potřeboval vyhrát, Kunštát ale 
proti němu uhájil bezbrankovou 
remízu. Bořitov se rozešel smírně 
s Rakušany. Program zápasů ve 
skupinách ukončila drtivá prohra 
Ráječka s rivalem z Rájce. 

Výsledky sobota: KK Konfeks 
Legnica - FK Blansko 1:5 (1:2), 
Droždž - Ullmann 3, Jarůšek, 
Gromský. Sokol Lipovec - Sokol 
Černá Hora 1:0 (1:0), Horáček. 
Mürzzuschlag - Zrcadlo Team 0:6 
(0:4), Havlíček 2, Němec, J. Vor-
lický, Pernica, Čech. FK MKZ 
Rájec-Jestřebí - Sokol Bořitov 6:0 
(1:0), Štrof, Málek 2, Palkaninec, 
Kunc. FK Kunštát - KK Konfeks 
Legnica 2:0 (2:0), Preč, Doležel. 
Sokol Černá Hora - FK Blansko 
0:4 (0:3), Ullmann 2, Šplíchal, 
Buchta. SK Olympia Ráječko - 
Mürzzuschlag 0:1 (0:0), Hasanaj. 
Sokol Bořitov - Zrcadlo Team 0:2 
(0:1), Pokoj, Vorlický. KK Kon-
feks Legnica - Sokol Lipovec 
2:5 (1:0), Lech, Plebaniak - D. 
Keprt 3, P. Doležel, Horáček. FK 
Blansko - FK Kunštát 2:0 (1:0), 
Ullmann, Müller. Mürzzuschlag - 
FK MKZ Rájec-Jestřebí 2:7 (1:3), 
Hasanaj 2 - Macháček 3, Sedlák 
2, Čepa, Štrof. Zrcadlo Team - 
SK Olympia Ráječko 5:0 (3:0), 
Havlíček, Pernica, Vorlický ml., 
Němec, Martínek. Sokol Černá 
Hora - KK Konfeks Legnica 0:1 
(0:0), Donczyk. FK Kunštát - 
Sokol Lipovec 0:0. Sokol Bořitov 
- Mürzzuschlag 2:2 (0:0), Jelí-
nek, M. Beneš - Kranawetter 2. 
SK Olympia Ráječko - FK MKZ 

Rájec-Jestřebí 1:10 (0:4), Daněk - 
Macháček, Navráti, Čepa, Sedlák 
2, Málek, Palkaninec.

Skupina A
  1.  Blansko  4  4  0  0  12:1  12
  2.  Kunštát  4  2  1  1  8:3  7
  3.  Lipovec  4  2  1  1  6:3  7
  4.  Legnica  4  1  0  3  4:12  3
  5.  Černá Hora  4  0  0  4  1:12  0

Skupina B
  1.  Zrcadlo Team  4  4  0  0  16:1  12
  2.  Rájec-Jestřebí  4  3  0  1  24:6  9
  3.  Mürzzuschlag  4  1  1  2  5:13  4
  4.  Bořitov  4  0  2  2  3:11  2
  5.  Ráječko  4  0  1  3  2:17  1

Zápasy play off  
Většina přítomných očekáva-

la fi nálový duel nejlepších týmů 
ve skupinách. Zrcadlo Team ale 
Blansko ve fi nále nevyzval. Jeho 
semifi nálové utkání s Kunštátem 
totiž skončilo bez branek a došlo 
na rozstřel při penaltách, když při 
rozhodující poslal míč vedle Ond-
řej Španěl. Ve druhém semifi nále 

Blansko nezaváhalo a výborný 
Rájec zdolalo poměrně jasně. 
Vložené utkání o páté místo skon-
čilo jasnou výhrou Lipovce nad 
Mürzzuschlagem. Hrdinou utkání 
byl se čtyřmi zásahy Daniel Keprt, 
který byl na závěr vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje. Nejlepšího 
brankáře mělo ve svých řadách 
Zrcadlo. Michal Čech neinkasoval 
ani v utkání o třetí místo, v němž 
porazilo Rájecké. Ve fi nále se pak 
opakoval zápas ze skupiny A. Kun-
štát sice vedl brankou Haničince, 
o vyrovnání se ale postaral záhy 
Zouhar. Po další jeho akci pak 
posunul domácí do vedení nejlepší 
střelec turnaje Ondřej Ullmann, na 
3:1 zvýšil opět Zouhar. V hektic-
kém závěru poslali Kunštátští do 
pole pátého hráče místo gólmana a 
snížilo Prečem. V power play pak 
pokračovali již méně úspěšně, pro-
tože v závěru trefi l jejich prázdnou 
svatyni opět Ullmann. 

Závěrečné výsledky, semi-

fi nále: FK Kunštát - Zrcadlo 
Team 0:0 na PK 4:3, rozhodující 
Adámek, za Zrcadlo nepromě-
nil Španěl. FK Blansko - MKZ 
Rájec-Jestřebí 4:1 (2:1), Buchta, 
Ullmann, T. Zouhar, Pokorný – 
Štrof. O 5.-6. místo: Sokol Lipo-
vec - Mürzzuschlag 6:0 (2:0), D. 
Keprt 4, R. Keprt, Horáček. O 
3.-4. místo: Zrcadlo Team - MKZ 
Rájec-Jestřebí 1:0 (0:0), Španěl. 
Finále: FK Blansko - FK Kunštát 
4:2 (1:1), T. Zouhar, Ullmann 2 - 
Haničinec, Preč.

Konečné pořadí: 1. FK Blan-
sko, 2. FK Kunštát, 3. Zrcadlo 
Team, 4. MKZ Rájec-Jestřebí, 5. 
Sokol Lipovec, 6. Mürzzuschlag, 
7. KK Konfeks Legnica, 8. Sokol 
Bořitov, 9. SK Olympia Ráječko, 
10. Sokol Černá Hora. Nejlepší 
střelec: 9 - Ondřej Ullmann (FK 
Blansko). Nejlepší hráč: Daniel 
Keprt (Sokol Lipovec). Nejlepší 
brankář: Michal Čech (Zrcadlo 
Team).

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

www.zrcadlo.net

Předávání cen. Foto Bohumil HlaváčekPředávání cen. Foto Bohumil Hlaváček

Vítězné FK Blansko. Foto Bohumil HlaváčekVítězné FK Blansko. Foto Bohumil Hlaváček

Mikulášský pohár. Poprvé získali prvenství na Mikulášském poháru 
smíšených rodinných dvojic v kuželkách Michal a Natálka Součkovi. 
Výsledky viz zrcadlo výsledků.  Foto Bohumil Hlaváček

Věra Vencelová
Bohumil Hlaváček

Vsetín, Zlín - Tento víkend 
měli plavci ASK Blansko na pro-
gramu první kola republikových 
soutěží. 

Pořadatelem Poháru Moravy 
desetiletého žactva byl Vsetín. 
Zde se představil pouze jeden 
zástupce blanenského oddílu, a 
to Jáchym Jirků, který plaval na 
nejvyšší české soutěži poprvé a 
do bojů o medaile nezasáhl. Nej-
lepším jeho výsledkem bylo sed-
mé místo na sto metrů motýlek. 
Na Pohár Moravy jedenáctileté-
ho žactva do Brna se kvalifiko-
valo šest již ostřílených blanen-
ských plavců. Sestavu ve složení 
Milan Kučera, Štěpán Pokorný, 
Martin Baštář, Klára Koňaříko-
vá, Nikola Prudká a Lucie Vybí-
halová přivedl na start brněnské 
pětadvacítky na Lesné mezi sto 
šedesát nejlepších plavců všech 
moravských oddílů trenér Vítěz-
slav Štrajt. Toto družstvo přivez-
lo domů senzačních pět medailí. 
Zasloužili se o ně dva blanenští 
talentovaní borci Milan Kučera 
a Štěpán Pokorný. Kučera pora-
zil po velkém boji všechny své 
moravské soupeře v disciplí-
ně padesát metrů motýlek.  Na 
dvojnásobné motýlkové trati 
však měl smůlu a o jistou stří-
brnou medaili bohužel přišel z 
důvodu diskvalifikace za před-
časný start. Ke zlatu pak přidal 
ještě tři stříbra za padesátku, 
stovku a dvoustovku kraul. Jed-

nu bronzovou medaili vybojoval 
na čtyřstovce kraul. Celkem tedy 
pět cenných kovů pro jednoho z 
nejlepších plavců ČR v kategorii 
jedenáctiletých. Velmi dobře si 
také vedl jeho oddílový kolega 
Štěpán Pokorný, který se v cíli 
dvoustovky znak radoval z tře-
tího místa. Ani v dalších disci-
plínách nebyl daleko od medailí. 
Na dvoustovce polohově dopla-
val čtvrtý, na poloviční trati pátý 
a na šesté místo ve výsledkové 
listině se zapsal na čtyřstovce 

kraul. V první desítce doplavala 
ještě Nikola Prudká v disciplíně 
padesát metrů motýlek.

Po oba minulé víkendové 
dny pokračoval předposledním 
devátým kolem Český pohár v 
plavání na jedenapadesátém roč-
níku Vánoční ceny Zlína. Mezi-
národního mítinku se zúčastnily 
tři stovky plavců z osmapadesáti 
oddílů. Kromě českých plavců 
přijeli také zástupci Slovenska a 
Polska. Konkurence nebyla tak 
velká, jako před čtrnácti dny v 

Brně. Chyběla především elitní 
čtrnáctka českých reprezentan-
tů, kteří již monentálně startují 
na mistrovství světa v Kataru.  A 
právě absence české špičky před-
znamenávala solidní umístění 
pro blanenské plavce, kteří se ve 
Zlíně představili ve složení Vero-
nika Zamazalová, Petra Pokorná, 
Hana Kopřivová, Michal Vencel, 
Jan Vencel a Tomáš Chemčuk. 
Dokonce medailové posty sli-
bovaly ze startovní listiny prso-
vé disciplíny v podání Veroniky 
Zamazalové a Jana Vencela. 
Nakonec však zůstalo pouze u 
přání, neboť oba doplavali těsně 
pod stupni vítězů. Zamazalová 
získala bramborovou medaili na 
padesátce a stovce prsa, i když 
zaplavala v obou disciplínách 
osobní rekordy. Janu Vencelovi 
by osobní rekord na stovce prsa 
bohatě stačil na bronzovou příč-
ku, ale v cíli bohužel dohmátl s 
půl vteřinovou ztrátou za svým 
nejlepším výkonem a tak z toho 
byla také jen pomyslná brambo-
ra. Takže k zatím jediným dvěma 
medailím z loňského Českého 
poháru ve Zlíně, jejichž držite-
lem je Jan Vencel, letos Blanenští 
žádné nepřidali. Doufejme, že na 
mistrovství ČR dorostu a dospě-
lých, které se koná za tři týdny v 
Plzni, formu ještě doladí. 

Svou sbírku medailí z ČP však 
obohatil bývalý blanenský plavec 
v současné době juniorský repre-
zentant Komety Brno Dominik 
Špaček, který ve Zlíně zvítězil v 
disciplíně dvě stě metrů prsa. 

Plavci fi nišují před Vánoci. Blanenš   
nezůstali doma. Znovu řádil Kučera

Dominik Špaček první.  Foto Věra VencelováDominik Špaček první.  Foto Věra Vencelová



8 úterý 9. prosince 2014 SPORT

Hned tři borci z našeho okresu mají bronz z ME v malé kopané

Bednář: Hrát na MS je výzva
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Bylo obrovským zážitkem sle-
dovat minulý víkend v přímém 
přenosu zápasy mistrovství Evro-
py v malé kopané ať na ČT sport 
nebo jeho internetovém vysílání. 
Pro fanoušky z našeho okresu 
bylo totiž mimořádně pikantní. 
V reprezentačním dresu se před-
stavili hned tři borci jim důvěrně 
známí. David Bednář, Jan Kou-
delka a Ondřej Paděra, všichni 
hráči našeho Zrcadlo Teamu. A 
rozhodně nehráli druhé housle, 
naopak. Patřili k hlavním oporám 
týmu, který postoupil ze skupiny 
a přes play off se prodral až do 
semifi nále. V něm sice podlehl 
výborným Rumunům, pak se ale 
vzepjal k výhře v boji o třetí mís-
to proti Německu. O bezprostřed-
ních zážitcích jsme si popovídali 
s jedním z trojice Davidem Bed-
nářem.

Myslel jsi si, že někdy v životě 
dosáhneš na takovou metu?

V žádném případě jsem to 
nečekal a jsem rád, že se mi to 
povedlo. 

Co se vlastně dělo, že jsi se 
octnul v repre dresu?

Velkou zásluhu na tom mělo, 
že jsme hráli ve Final Four repub-

liky v malé kopané, které jsme 
se Sadrosem Boskovice vyhráli 
a všimli si nás trenéři. Pozvali 
nás na kemp, kde bylo 24 hráčů 
a všichni tři jsme se dostali do 
užšího výběru pro Černou Horu. 
Každopádně to potvrdilo úroveň 
malé kopané na našem okresu. 

Věřili jste si jako tým, že 
dosáhnete až tak vysoko na 
šampionátu?

Opravdu věřit jsme si začali 
po vyhraném utkání s Chorvat-
skem. Škoda, že jsme na výbor-
né Rumuny nenarazili až ve 
finále. Porazili nás v semíčku 
zaslouženě.

Hráli jste celý turnaj na dvě 
pětky, Pavel Čapek říkal českou 
a moravskou. Byla tam nějaká 
rivalita?

Určitě ne. Táhli jsme, jak se 
říká, za jeden provaz. Nebyl 
mezi námi žádný problém, nao-
pak. Kdyby nás trenéři promí-
chali, nic by se nestalo. Vše bylo 
v pohodě.

Předpokládám, že proběhla 
patřičná oslava…

No, přiznám, že z restaura-
ce, kde jsme něco slavili, jsme 
nastoupili v podstatě hned do 
autobusu, kterým jsme pak ces-
tovali domů. Patnáct hodin.

Máte teď před sebou další 
výzvu…

Ano, na jaře naše repre čeká 
mistrovství světa. Jestli tam poje-
dem všichni tři, dva, jeden nebo 
nikdo? To se uvidí. 

Termín a místo?
Od 20. do 29. března 2015. 

V Americe, San Diego, Las Vegas. 
Kdo by se tam nechtěl podívat…

To, že jste byli teď vidět 
v televizi se už nějak projevilo 
ve vašem dalším působení ve 
velkém fotbale?  

Mohu-li mluvit za sebe, já 
jsem byl osloven. Ale říkám, že 
jsem momentálně spokojený se 
svým angažmá v Rakousku. U 
mne bych to neřešil, mám jisté 
zdravotní problémy, které by mi 
nedovolily plnou zátěž, kterou 
vrcholový fotbal potřebuje. Ale 
Honza a Ondra? Nevím. 

Případný návrat do Blanska 
vylučuješ?

Ve vší úctě k tomuto klubu to 
není, jak jsi se ptal, velký fot-
bal, kde se vyžaduje dvoufázový 
každodenní profesionální trénink. 
Na to momentálně nemám a asi 
už nebudu mít. Takže na tuto 
otázku jednoznačně neznám jas-
nou odpověď. Uvidí se. Trénuju 
zde dorost.

S  

Z ME v Černé Hoře.  Foto archivZ ME v Černé Hoře.  Foto archiv

1. liga ženy: SKST Dubňany 
– KST GMC Blansko 1:9. Body: 
Pavlicová 3,5, Chajda 3, Ševčíko-
vá 2,5. SKST Hodonín B – KST 
GMC Blansko 5:5. Body: Chajda 
3, Pavlicová 2. 

Dvě těžká venkovní utkání 
odehrály blanenské ženy v 1. lize. 
V úterní předehrávce deklasovaly 
rozdílem třídy šesté Dubňany, v 
sobotu pak smolně remizovaly s 
B-týmem SKST Hodonín, který 
doposud v soutěži ještě neztratil 
ani bod. 
  1.  Hodonín B  9  8  1  0  0  75:15  26
  2.  EL Niňo  9  8  1  0  0  66:24  26
  3.  Blansko  9  7  1  1  0  62:28  24
  4.  Vlašim B  9  5  1  3  0  49:41  20
  5.  Bohnice  9  5  0  4  0  51:39  19
  6.  Dubňany  9  4  1  4  0  41:49  18
  7.  Slavoj  9  3  3  3  0  44:46  18
  8.  Nusle B  9  3  1  5  0  36:54  16
  9.  Hradec B  9  3  0  6  0  47:43  15
  10.  Líšeň  9  3  0  6  0  35:55  15
  11.  Děčín  9  0  1  8  0  24:66  10
  12.  Ústí n/O  9  0  0  9  0  10:80  9

2. liga muži: MS Brno C 
– KST Blansko 10:2. Body: 
Přikryl Aleš 2 Dudík 0 Čák 0 
Vybíral 0. MS Brno B – KST 
Blansko 4:10. Body: Dudík, 
Přikryl Aleš 3,5 Kvíčala David 
2,5 Čák 0,5.

Bez stále nemocného Lukáše 
Svobody se muselo na stolech 
Moravské Slavie Brno obejít bla-
nenské áčko. Po nevydařeném 
vstupu do utkání podlehli hosté 
celkem jasně domácímu C-týmu, 
v neděli proti B-týmu už byl 
výkon Blanska mnohem lepší a 
odvezlo si tak zasloužené vítěz-
ství.
  1.  Hostinné  9  7  2  0  0  88:44  25
  2.  Borová  9  7  1  1  0  87:50  24
  3.  Ostrava C  9  7  0  2  0  78:41  23
  4.  Havířov C  9  6  1  2  0  74:49  22
  5.  MS Brno C  9  5  0  4  0  76:65  19
  6.  Blansko  9  5  0  4  0  63:62  19
  7.  Jeseník  9  4  0  5  0  59:71  17
  8.  Nový Jičín  9  4  0  5  0  72:67  17
  9.  Orlová B  9  3  0  6  0  56:66  15
  10.  MS Brno B  9  3  0  6  0  49:74  15
  11.  Choceň B  9  0  1  8  0  33:89  10
  12.  Vracov  9  0  1  8  0  32:89  10 

3. liga muži: KST Blansko B 
– SKST Hodonín B 8:10. Body: 
Kvíčala D. 3,5, Mikula 3, Tou-
far 1,5. KST Blansko B – Baník 
Mikulčice 0:10.

Jeden z klíčových soubojů o 
zachování třetí ligy se blanenské-
mu B týmu nepodařil. Proti SKST 
Hodonín B nastoupili domácí v 
nejsilnější možné sestavě a po 
velmi dramatickém průběhu utká-
ní nakonec podlehli nejtěsnějším 
možným rozdílem. V neděli proti 
druhým Mikulčicím opět dostali 
šanci mladí hráči, čemuž odpoví-
dá i výsledek.
  1.  Hustopeče  9  8  0  1  0  83:39  25
  2.  Mikulčice  9  8  0  1  0  84:43  25
  3.  Znojmo  9  5  2  2  0  79:57  21
  4.  Žďár  9  5  1  3  0  78:70  20
  5.  Lanžhot  9  5  1  3  0  69:60  20
  6.  Řeznovice  9  4  3  2  0  71:66  20
  7.  Šarovy  9  2  3  4  0  66:77  16
  8.  Tišnov  9  3  1  5  0  65:73  16
  9.  Hodonín B  9  2  2  5  0  69:80  15
  10.  Strážnice  9  1  3  5  0  67:83  14
  11.  Blansko B  9  1  1  7  0  35:83  12
  12.  Sokol I  9  1  1  7  0  51:86  12

KS I: Zbraslavec A – Vrano-
vice A 7:10, Křepela R. 3, Kutil 
L. 2, Bezděk 2. Zbraslavec A – 
Slatina Brno B 10:3, Kutil 3,5, 
Těžký, Křepela R 2,5, Bezděk 
1,5.

Sobotní utkání proti prvně 
jmenovanému soupeři zača-
li Zbraslavečtí dvěma těsnými 
prohrami ve čtyřhrách. Domá-
cím se tuto ztrátu podařilo zlik-
vidovat až v průběhu třetího 
kola dvouher, kdy srovnali stav 
utkání na 6:6 a posléze ještě na 
7:7. V posledním kole dvouher 
však Těžký i Bezděk pokračo-
vali v předchozích nevýrazných 
výkonech a své zápasy oba hlad-
ce prohráli. Už jen o šanci na 
remízu pak mohli usilovat zbý-
vající dva domácí hráči. Když 
však Kutil nevyužil tři mečboly 
v koncovce pátého setu a zápas 
prohrál, znamenalo to konečnou 
výhru hostů. Radim Křepela se 
tak, už ke škodě domácích, na 
řadu nedostal. Na utkání o den 
později přijel do Zbraslavce 
celek Slatiny B v sestavě osla-
bené o dva své nejlepší hráče. 
Domácí koncentrovaným výko-
nem v úvodu utkání příliš setů 
soupeři získat nedovolili a při 
vedení 6:0 byli na nejlepší cestě 
k očekávanému výsledku. Hosté 
sice z následujících čtyř zápa-
sů třikrát vyhráli, ale to bylo z 
jejich strany vše a domácí si už 
ve zbývajících zápasech s jisto-
tou dokráčeli k výhře.

  1.  Holásky  9  9  0  0  0  90:34  36
  2.  Vracov B  9  6  0  3  0  78:64  27
  3.  Ivančice  9  5  1  3  0  73:60  25
  4.  Zbraslavec  9  4  2  3  0  78:63  23
  5.  Vranovice  9  4  1  4  0  70:74  22
  6.  Lanžhot B  9  4  2  2  1  69:71  22
  7.  Hodonín  9  3  3  3  0  72:72  21
  8.  Slatina B  9  4  0  5  0  64:65  21
  9.  Bystrc  9  3  3  3  0  68:71  21
  10.  Únanov  9  2  3  4  0  73:79  18
  11.  M. Prusy  9  1  1  7  0  46:87  13
  12.  Slatina C  9  0  2  7  0  47:88  11 

KS II: Zbraslavec B – Žideni-
ce 10:6, Krása ml. 3,5, Krása st. 
3, Cetkovský 2, Křepela L 1,5. 
Zbraslavec B – Mokrá 9:9, Cet-
kovský 3, Krása ml. 2,5, Krása 
st. 2, Křepela L. 1,5. TJ Sokol 
Žďárná – KST Blansko C 6:10, 
nehl. - Polívka M. 3,5, Procházka 
3, Zukal 2,5 Voráč 1. Orel Bos-
kovice – KST Blansko C 9:9, 
Voráč, Kutil Šimon 2,5 Procház-
ka, Babušík 2.
  1.  Komořany  9  9  0  0  0  90:41  36
  2.  Kuřim  9  6  2  1  0  84:60  29
  3.  Drnovice  9  5  1  3  0  77:69  25
  4.  Mokrá  9  4  3  2  0  76:69  24
  5.  Blansko C  9  4  2  3  0  75:72  23
  6.  Zbraslavec B  9  3  4  2  0  78:73  22
  7.  Hlubočany B  9  4  0  5  0  71:74  21
  8.  Boskovice  9  3  3  3  0  72:74  21
  9.  Židenice  9  2  1  6  0  62:80  16
  10.  Otnice B  9  2  1  6  0  57:82  16
  11.  Ždárná  9  2  0  7  0  62:82  15
  12.  M. Knínice  9  1  1  7  0  58:86  13

RP I: Svitávka – Blansko D 
9:9. Rájec – Boskovice B 13:5. 
Křetín – Němčice 14:4. Vysočany 
– Šošůvka 3:15. Křetín B – Zbra-
slavec C 6:12. Rohozec – Vodě-
rady 8:10. 
  1.  Šošůvka  8  7  0  1  0  98:46  29
  2.  Křetín  8  7  0  1  0  96:48  29
  3.  Svitávka  8  6  2  0  0  90:54  28
  4.  Voděrady  8  5  1  2  0  77:67  24
  5.  Blansko D  8  5  1  2  0  88:56  24
  6.  Rájec  8  5  0  3  0  79:65  23
  7.  Zbraslavec C  9  4  0  5  0  75:87  21
  8.  Rohozec  9  3  0  6  0  73:89  18
  9.  Vysočany  8  2  1  5  0  60:84  15
  10.  Němčice  8  1  0  7  0  43:101  11
  11.  Boskovice B  8  1  0  7  0  54:90  11
  12.  Křetín B  8  0  1  7  0  49:95  9

RP II: Brumov – Vysočany B 
11:7. Veselice – Bořitov 12:6. Šo-
šůvka B – Rájec B 8:10. Kunštát 
– Olešnice 11:7. Letovice – Blan-
sko E 12:6. Rudice – Adamov 
8:10.
  1.  Brumov  7  5  1  1  0  80:46  23
  2.  Veselice  7  5  1  1  0  76:50  23
  3.  Letovice  7  4  1  2  0  74:52  20
  4.  Bořitov  7  4  1  2  0  71:55  20
  5.  Kunštát  7  4  1  2  0  66:60  20
  6.  Rájec B  7  4  0  3  0  55:71  19
  7.  Vysočany B  7  3  0  4  0  55:71  16
  8.  Olešnice  7  2  1  4  0  61:65  14
  9.  Rudice  7  2  1  4  0  57:69  14
  10.  Adamov  7  2  1  4  0  57:69  14
  11.  Šošůvka B  7  2  0  5  0  51:75  13
  12.  Blansko E  7  1  0  6  0  53:73  10

RP III: Zbraslavec D – Kunštát 
B 11:7. V. Opatovice – Vanovice 
13:5. Rájec C – Křetín C Vysoča-
ny C – Voděrady B 12:6. Okrouh-
lá – Petrovice B 13:5. Petrovice 
– Svitávka B 15:3.
  1.  V. Opatovice  7  7  0  0  0  93:33  28
  2.  Okrouhlá  7  5  0  2  0  77:49  22
  3.  Vanovice  7  4  1  2  0  69:57  20
  4.  Vysočany C  7  4  0  3  0  72:54  19
  5.  Zbraslavec D  7  3  1  3  0  61:65  17
  6.  Petrovice  7  3  0  4  0  71:55  16
  7.  Kunštát B  7  3  0  4  0  67:59  16
  8.  Voděrady B  7  2  3  2  0  58:68  16
  9.  Petrovice B  7  3  0  4  0  56:70  16
  10.  Křetín C  6  3  0  3  0  47:61  15
  11.  Svitávka B  7  1  0  6  0  35:91  10
  12.  Rájec C  6  0  1  5  0  32:76  7

RP IV: Němčice B – Letovice B 
12:6. Veselice B – Křetín D 14:4. 
Šošůvka C – Rohozec B 3:15. 
Blansko F – Olešnice B 4:14. Orel 
Blansko – Rohozec C 14:4. Vano-
vice B – Velenov 7:11. 
  1.  Olešnice B  7  7  0  0  0  90:36  28
  2.  Velenov  7  6  1  0  0  84:42  26
  3.  Rohozec B  7  5  0  2  0  79:47  22
  4.  Letovice B  7  4  0  3  0  77:49  19
  5.  Veselice B  7  3  2  2  0  70:56  18
  6.  Orel Blansko  7  3  1  3  0  70:56  17
  7.  Vanovice B  7  2  3  2  0  65:61  16
  8.  Rohozec C  7  3  0  4  0  55:71  16
  9.  Šošůvka C  7  2  1  4  0  54:72  14
  10.  Němčice B  7  2  0  5  0  52:74  13
  11.  Křetín D  7  1  0  6  0  48:78  10
  12.  Blansko F  7  0  0  7  0  12:114  7

RS I: Voděrady C – Vysočany 
D 8:10. Petrovice C – Bořitov 
B 8:10. Okrouhlá B – Kuničky 
15:3. Kunštát C – Ždárná B 6:12. 
Velenov B – Brumov B 10:8. Vís-
ky – Lhota Rapotina 12:6. 
  1.  Okrouhlá B  7  7  0  0  0  99:27  28
  2.  Bořitov B  7  7  0  0  0  99:27  28
  3.  Petrovice C  7  5  0  2  0  81:45  22
  4.  Vísky  7  5  0  2  0  65:61  22
  5.  Vysočany D  7  3  2  2  0  63:63  18
  6.  Voděrady C  7  3  1  3  0  62:64  17
  7.  Kunštát C  7  2  2  3  0  58:68  15
  8.  Rapotina  7  2  0  5  0  42:84  13
  9.  Velenov B  7  1  2  4  0  51:75  12
  10.  Brumov B  7  1  1  5  0  50:76  11
  11.  Kuničky  7  1  0  6  0  53:73  10
  12.  Ždárná B  7  1  0  6  0  33:93  10

RS II A: Okrouhlá C – Kunš-
tát D 7:11. Jasinov – V. Opatovi-
ce B 4:14. Vanovice C – Bosko-
vice C 5:13. Křetín E – Olešnice 
C 9:9. Dokončení na str. 10

Erik Řezník

Okrouhlá - Mlhavo, mrho-
lení, 4° Celsia - takové počasí 
panovalo v okolí vrchu Kudlin-
ka 638 metrů nad mořem dne 6. 
prosince 2014. Tento termín byl 
vybrán již dlouho dopředu pro 
druhý závod populárního seriálu 
Brněnského běžeckého poháru a 
už po šesté v historii připadl obci 
Okrouhlá pro uspořádání Miku-
lášského běhu.

Snad právě počasí ovlivnilo i 
menší počet účastníků a oproti 
loňskému rekordnímu roční-
ku do Okrouhlé zavítalo o 150 
závodníků méně. U dětí by se 
dala svést příčina i na stres z 
předchozího večera, kdy si v 
sobotním ránu nechtěly zopako-
vat setkání s čertem, ten ostatně 
chyběl rovněž, ale jeho nadříze-
ný a patron běhu svatý Mikuláš 
asistoval už od deváté hodiny při 
všech startech žactva, dětí, mlá-
deže i dospělých a rozdával své 
čokoládové kopie.

Žákovské a dětské tratě byly 
vedeny po místní asfaltové 
komunikaci pod Kudlinkou s 
minimálním převýšením, které 
představovalo zahajovací stou-
pání po startu a v opačném smě-
ru pak i seběh do cílové brány. 
Osm chlapců a devět dívek star-
šího žactva se na start postavilo 
společně, dvouokruhový závod s 
celkovou délkou 1,8 km byl pro-
ložen terénním oběhem lesíka a 
výsledek nepřinesl žádné překva-
pení, obhájce loňského prvenství 
a držitel traťového rekordu Dani-
el Kotyza VSK Univerzita Brno 
nenašel po Jehnicích, prvním 
závodu seriálu, ani na Okrouhlé 
přemožitele. U dívek byl finiš 
dramatičtější a rozhodovaly 
pouze setiny ve prospěch Pavly 
Záborné z Nivy.

Mladší žactvo se rovněž sta-
lo trofejí mladých atletů VSK 
Univerzity, kdy v samostatných 
startech mezi dívkami vyhrála 
Šárka Půstová a u chlapců domi-
noval Kryštof Šípek. Oba zvládli 
0,9 kilometru za shodných 3:25 
minuty. 400 metrů starších pří-
pravek byly starty mezi dětmi 
nejpočetnější, 17 dívek přivedla 
do cíle Veronika Hutárková TJ 
Oslavany za 1:24, u chlapců zla-
to vybojoval Jan Koutný repre-
zentující Biatlon Prostějov.

Zmíněné kategorie bodují do 

celkového pořadí Brněnského 
běžeckého poháru a jsou tak sou-
částí všech desíti závodů. Bývá 
však pravidlem, že jednotliví 
pořadatelé vypíší závody i pro 
mladší a ne jinak tomu bylo i 
na Okrouhlé. Ve čtyřech kate-
goriích startovalo 29 dětí, ale 
bohužel jen málo místních. Zlato 
si tak odvezli z mladší přípravky 
Dominika Bezdíčková z Blan-
ska, Michal Motáň z Majetína a 
mezi nejmladší přípravkou Karo-
lína Jančaříková z Brna a Matyáš 
Vondál z nedalekého Benešova.

Slavnostní vyhlášení v kul-
turním domě pak už provázela 
i početnější skupina žen, vete-
ránek a mládeže, která v 10:30 
odstartovala na 5 kilometrů 
terénního krosu. Pevný podklad 
úvodní části přivedl 121 startují-
cích nad místní část Melkov, kde 
však museli odbočit do leva na 
louku a polní cesty, které byly 
po roztání ledu z předešlých dnů 
a za mírného deště hodně bláti-
vé a nebyla nouze ani o pády. V 
tomto běhu celkem osmi katego-
rií převládají především dívky 
a ženy, nejrychleji v cíli ovšem 
jsou junioři a dorostenci a platilo 
to i pro letošní ročních, kdy prv-
ní protnul cílovou pásku Ondřej 
Sedláček KČT-OB Holešov za 
18:47, a tak získal velký náskok 
25 sekund na druhého absolut-
ně a nejrychlejšího dorostence 
závodu Jana Osolsobě AHA Vyš-
kov. 

I vítězná juniorka Michaela 
Solanská TJ Valašské Meziří-
čí 23:33 vyhrála s obrovským 
náskokem téměř čtyř minut, a to 
především díky slabé konkuren-
ci pouze dalších dvou kolegyň. 
U dorostenek byl závod drama-
tičtější a nejlepší trio za vítěz-
nou Kristýnou Havelkovou AC 
Moravská Slávia Brno 24:03 se 
vtěsnalo do 47 sekund. 

Nejrychlejší část pole něžného 
pohlaví se ovšem skrýval mezi 
ženami, kde loňská vítězka a 
držitelka traťového rekordu Pát-
rícia Gánovská Šport tým Hritz, 
nyní už Puklová, sice svůj nej-
lepší výkon 20:10 nezopakovala, 
ale ani letos soupeřkám šanci na 
první místo nedala a opět s půl-
minutovým náskokem vyhrála za 
21:03. Mezi čtyřicátnicemi kra-
lovala Lenka Jančaříková AAC 
Brno 21:51, v čase 22:22 nejlepší 
veteránkou nad 50 let byla něko-

likanásobná mistryně v maratonu 
Ivana Martincová AC Moravská 
Slávia Brno a šestici nejstarších 
veteránek přivedla do cíle pros-
tějovská Eva Dvořáková.

Celkovou číslovku 457 účast-
níků Mikulášského běhu dopočí-
talo 238 mužů a veteránů. Ačko-
li se bude v dosavadní šestileté 
historii letošní ročník počítat až 
jako třetí nejpočetnější, zapíše 
se mezi ty nejkvalitnější v kon-
kurenci nejlepších. Už na startu 
bylo jasné, že se bude bojovat 
mezi loňským vítězem Robertem 
Míčem Relax Fit.cz team, držite-
lem traťového rekordu Jiřím 
Homoláčem Adidas Running 
team a dvěma velezkušenými 
veterány Danielem Orálkem AC 
Moravská Slávia Brno a Petrem 
Kotyzou VSK Univerzita Brno.

Okrouhlecká trať se svou dél-
kou 8,6 km nepatří mezi nejdelší. 
To nejtvrdší je její profi l. Prvot-
ním prudším klesáním k Melkovu 
střídá zvlněná část kolem bosko-
vické přehrady, to vše na asfaltu. 
Druhá polovina trati je jedno táhlé 
stoupáním po loukách a polňač-
kách od Vratíkova k Okrouh-
lé. Neznalé tato charakteristika 
vždy překvapí. Ty, kteří už zde 
na Mikuláše startovali, donutí k 
hlubší úvaze nad rozvržením sil. 

Veteráni František Kolínek 
ani Svatopluk Kudlička překva-

peni určitě nebyli a málokdo 
by pochyboval o jejich prven-
ství mezi nejstaršími účastníky. 
Letos správnou strategii zvolil i 
Petr Kotyza, který sice nemá tuto 
trať ve velké oblibě, ale nenechal 
se rozhodit až patnáctým místem 
v počátečním seběhu, kdy zvolil 
pomalejší tempo, aby klouzavý 
zpáteční výběh využil k vylepše-
ní svého výsledku a celkovému 
čtvrtému místu. Boj o pomyslné 
medaile absolutního pořadí se ale 
přeci jen odehrával o cílových 23 
sekund před ním. 

Vítězná trojice se už zapsala 
do historie místního závodu a 
zná podmínky, které zde panu-
jí. Nejlepším veteránem právě 
před Petrem Kotyzou a třetím 
nejrychlejším v cíli byl Dan Orá-
lek za 30:44, vynikající výsle-
dek běžce, který nevynechal 
na Okrouhlé ani jeden start a 
navíc byl vítězem jeho 3. roč-
níku. Robert Míč jako jeden z 
mála zvolil pro závod trenýrky 
a tílko, což ho ve výkonu nijak 
neomezilo a na trati strávených 
30 minut a jedna sekunda pro něj 
po loňském prvenství znamenalo 
druhé místo. Musel se tedy sklo-
nit před Jiřím Homoláčem, ten 
svůj rekord 28:30 z roku 2009 
sice nepřekonal, ale výsledný čas 
29:28 bohatě stačil na vítězství v 
6. ročníku Mikulášského běhu.

S Mikulášem rekordy v běžeckém 
klání na Okrouhlé nepadaly

 Foto adam.s Foto adam.s
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PODNIKATELSKÁ 

inzerce

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

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

   

prodej 
 

679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

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

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB

Prodejní doba:
Po - Ne  8 - 18 hod.

kapr

prodej od 11. 12. 2013

od 19. 12. 2013

amur
štika, pstruh
sumec
tolstolobik

PRODEJ OD 10. 12.

PRODEJ OD 
21. 12. 2014

Rybolov Havelka Orca se sídlem  Sudice 
u Boskovic nabízí všem občanům 

vánoční prodej chuťově vynikajících kaprů. 

Jednotná cena kapra 
výběr je 70 Kč za 

kilogram!
Obsluha kapry zdarma zabije i vykuchá! 

Bližší informace na telefonu: 607 505 277.

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

PRODEJ
Prodám funkční pračku 40/60, 

horní plnění. Levně. Tel.: 739 
642 070.

Prodám velmi pěkný moderní 
kočárek německé značky TEUTO-
NIA, TROJKOMBINACE (hluboký 
+ sportovní + autosedačka), používa-
ný 1,5 roku v perfektním stavu. Barva 
stříbrno-šedá, vhodná pro holčičku i 
chlapečka. Přední kolečka otočná a 
lze i zablokovat, madlo nastavitelné 
do výšky, s možností otočení dopředu 
i dozadu kočáru. Velmi pohodlný a do 
jakéhokoliv terénu. Součástí prodeje 
je i taška ke kočárku, 2 fusaky (zimní 

PÁ-SO  12. - 13. 12. 2014 

       PROGRAM  PÁ 12. 12. 2014
 9.00 , MŠ ul. L
 9.20 MŠ ul.
 9.40 MŠ ul. 

 10.15 
  

 

 11.00 POHÁDKA/  
 12.00
 13.00 
 14.00
 15.15 

  

 15.30 POHÁDKA/
 16.30
 17.00

 18.00 

 18.30
 19.30
 20.00 

PROGRAM  SO 13. 12. 2014
 9.00 
 10.00 
 11.00
 13.00 

 

  
  

od

119,-

Široký výběr baněk a ozdob různá balení, barvy a provedení

nabízí spoustu tipů na dárky  
pod vánoční stromeček:

Vánoční  
hvězda
různé barvy  
a velikosti

od

199,-
od

298,-

od

32,-

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr

TOP KVALITA

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH 

BAREV A VELIKOSTÍ

NEPORAZITELNÉ CENY

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

DÁRKOVÉ POUKAZY
Platné ve všech specializovaných centrech

Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

Stojan na vánoční stromek
pro výšku stromku  
do 250 cm  
a kmene  
až 11 cm

489,-

Profi akuvrtačka  
– sada mobilní dílna 
14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti  
0 – 450/ 1600 ot./ min.,  
kroutící moment  
až 40 Nm

2 SILNÉ  
AKUMULÁTORY

2 Ah

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!

Kufr  
s nářadím 
Basic
91 dílů, ideální 
skladba pro první 
vybavení každé 
dílny

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,  
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje  
a samostatnému dokoupení obsaženého  

příslušenství a toolboxu

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

2.990,-4.990,-

3.990,-

Klub přátel Boskovic 
a TJ Sokol Boskovice

Vás zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
S LIDOVOU PÍSNÍ BOSKOVICKA 

i dalších oblastí Čech a Moravy.

Přijďte si s námi zazpívat koledy
ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 16.00 hodin do boskovické sokolovny.

Zahraje a zazpívá lidová 
Mozeka Kohótek z Boskovic.

 

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Koupím byt na inves  ci. Tel.: 
739 967 371.
Koupím starší dům se zahradou 
v Mor. krasu. Tel.: 603 905 438.

a letní), pláštěna, síťka, povlak. Cena 
dohodou. Kontakt: 777 003 321.

Prodám štěňata foxteriéru 
hladkosrstých po výborných lovec-
ky vedených rodičích. S PP. Tel.: 
736 209 719.

Prodám DB 2+1 v lokalitě Svitavy
-Lány v 7 patře. Hned vedle se nachází 
hřiště, MŠ i ZŠ. Byt je po revitalizaci, 
zasklená lodžie, nový výtah, jen jádro 
je původní. Cena 790 tis. při rychlém 
jednání sleva. Bez realitní kanceláře. 
Více info na tel. 734 302 136, vasci-
kovav@seznam.cz.

Prodám manželskou postel z ma-
sivní borovice, součástí noční stolky, 
pevný a pružný ortopedický rošt (sys-
tem Valty), rozměr lůžka š 180x200 
cm. Velice pěkná, zachovalá, vhodná 
do bytu, na chalupu. Cena za komplet 
8 000 Kč. Tel. kontakt 725 719 917.

Prodám Bišonky Frisé s PP, po 
otci z Rakouska. Akce ! V ceně roz-
voz po celé ČR, Slovensku a čipování 
! Malý, 30cm, bílý, nelínající psík, vy-
padající jako plyšový medvídek. Pro 
děti i alergiky na zvířecí srst. Očko-
vaná, odčervená. Naučena na granule 
i čistotě. Kupní smlouva a Informace 
jak o pejska pečovat samozřejmostí. 
Poradím s chovem. Cena k jednání. 
http://www.regiafovea.estranky.cz/. 
Tel. : +420 774 230 674, e-mail - spi-
none@seznam.cz.

Prodám dětskou postýlku s 
matrací. Cena 1 000,- Kč. Tel.: 606 
881 078.

KOUPĚ
Koupím zahradu, sad nebo vhod-

ný pozemek v Boskovicích. Mobil 
728 943 365, 776 582 823.

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

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

Koupím skútr ČZ 175 i díly a pří-
slušenství, Jawa Sport 250/350 a ma-
lou Jawa 550. Tel.: 608 503 954.

Koupím keramické stropní vlož-
ky HURDIS. Tel.: 731 919 677.

Hledám ke koupi rodinný dům v 
Boskovicích nebo okolí ve směru na 
Blansko. Dům může být i k menším 
opravám. Tel.: 720 358 721.

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 723 
830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu pěkný byt 2+1 v Blan-

sku, u hl. nádraží, vl. plynový kotel, 
plastová okna. Nájem 8 000 Kč, vč. 
inkasa. Tel.: 604 434 119.

Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu velký slunný byt 2 + kk. 
Balkon + sklep. Volný od 03/2015. 
Cena 6 500 Kč bez energií. Tel.: 602 
773 012.

Pronajmu byt 3+1 v Boskovi-
cích k dlouhodobému pronájmu 
v dostupné lokalitě u nemocnice. 
Volný v měsíci listopadu. Výše pro-

nájmu Kč 9 600,- vč. inkasa. Tel.: 
608 132 837.

Pronajmu slunný, prostorný byt 
1+1 v Blansku, 55 m2, oddělená ložní 
část, volný od 1/2015, 8.200,- Kč/m 
vč. inkasa. Tel.: 724 791 204.

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

Pronajmu prostornou garáž na 
ulici Ludvíka Vojtěcha v Boskovi-
cích. Tel.: 777 127 654.

SEZNÁMENÍ
Jsi-li sám, tak, jako já, zkus změ-

nu a zavolej. Marie 67 let. Tel.: 
606 719 945.

RŮZNÉ
Hledáme seriózní paní/náhradní 

babičku pro občasné hlídání dcery (3 
roky) a pravidelnou výpomoc v do-
mácnosti. Ivančice. Volejte prosím po 
20. hodině. Tel.: 777 003 321.

Daruji dvouměsíčního kocourka, 
je bílý s šedou skvrnou za uchem a na 
ocásku. Je přítulný, společenský, čis-
totný – zvyklý na kočičí toaletu. Cho-
dí i do zahrádky a je zvyklý na myšky. 
V případě zájmu vám kocourka mů-
žeme přivézt. Tel.: 604 786 646. 

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

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

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

Peníze 



fl orbal
Jihomoravský přebor muži: Florec 

Brno – TJ Sokol Adamov B 4:2. Bulldogs 
Brno C – FBK Atlas Blansko 0:5. FBK 
Atlas Blansko B – TJ Sokol Letovice 7:7. 
FBK Orel Bořitov – VSK MZLU Brno 
1:4. TJ Sokol Adamov B - Sokol Brno I 
EMKOCase Gullivers D 2:8. TJ Sokol 
Letovice – Florec Brno 2:0. FBK Atlas 
Blansko – FBK Orel Bořitov 3:1. Sokol 
Brno I EMKOCase Gullivers D – FBK 
Atlas Blansko B 4:3.
  1.  Gullivers D  10  9  1  0  57:25  28
  2.  Bulldogs C  10  6  0  4  49:46  18
  3.  Blansko  10  5  2  3  39:29  17
  4.  Blansko B  10  5  2  3  55:45  17
  5.  Florec  10  5  1  4  36:32  16
  6.  Letovice  10  4  2  4  42:45  14
  7.  MZLU  10  2  4  4  35:38  10
  8.  Bořitov  10  1  1  8  19:52  4
  9.  Adamov B  10  0  3  7  26:46  3

hokej
Krajská liga: Uherský Brod B – Bosko-

vice 2:7. Uničov – Blansko 4:3.
  1.  Kroměříž  13  8  1  0  4  85:48  26 
  2.  Uh. Ostroh  13  6  3  2  2  65:55  26 
  3.  Blansko  13  7  1  0  5  46:50  23 
  4.  Rosice  12  7  0  1  4  42:41  22 
  5.  Velká Bíteš  12  6  1  1  4  59:45  21 
  6.  Šumperk  13  5  3  0  5  64:52  21 
  7.  Uničov  12  6  1  1  4  64:55  21 
  8.  Boskovice  13  6  1  0  6  56:45  20 
  9.  Šternberk  13  6  0  1  6  56:56  19 
  10.  Uh. Brod  13  5  1  1  6  53:55  18 
  11.  Uh. Hradiště  13  4  2  1  6  58:58  17 
  12.  V. Meziříčí  13  3  0  6  4  45:51  15 
  13.  Uh. Brod B  13  0  0  0  13  35:117  0

OP: Lysice – Šerkovice 2:9 (1:4, 1:3, 
0:2), Hrazdil, Kraváček – Flígl Martin, 
Topalov, Pospíšil, Sís, Zeman 2, Chme-
líček. Bulldogs Brno – Dynamiters Blan-
sko HK 5:3 (1:2, 2:0, 2:1), Komínek 
Aleš 3, Jirásek, Sedlář – Zukal, Hussein, 
Hoizak. Tatran Hrušky – TJ Sokol Černá 
Hora 5:4 (3:1, 1:1, 1:2), Drápal 3, Palát, 
Gzela – Havlíček 3, Králík. Sloup – HC 
Blansko 1:8 (0:2, 0:5, 1:1), Laník – Paz-
dera 3, Snopek, Svrbík, Šenkýř, Hoff-
mann, Petlach. Rájec-Jestřebí – TJ Spar-
tak Adamov 8:3 (3:0, 1:2, 4:1), Lemon, 
Bílý 2, Kuběna Jar., Kuběna Jan, Lůdl, 
Odehnal – Kilián, Kunc, Kolenáč. Březi-
na – Letovice 5:2 (1:1, 3:1, 1:0), Chudý 
Michal 2, Matoušek, Foral, Burian – 
Kozák, Horáček.
  1.  HC Blansko  5  5  0  0  0  0  30:9  15
  2.  Rájec-Jestřebí  5  4  0  0  1  0  39:18  13
  3.  Hrušky  5  3  2  0  0  0  17:9  13
  4.  Březina  4  3  0  0  1  0  18:6  10
  5.  Bulldogs  4  3  0  0  0  1  23:12  9
  6.  Dynamiters B  5  2  0  0  0  3  20:17  6
  7.  Šerkovice  5  2  0  0  0  3  26:24  6
  8.  Adamov  4  1  0  0  0  3  16:19  3
  9.  Letovice  4  1  0  0  0  3  14:23  3
  10.  Sloup  4  1  0  0  0  3  8:27  3
  11.  Černá Hora  5  0  0  0  0  5  12:34  0
  12.  Lysice  4  0  0  0  0  4  4:29  0

kuželky
1. liga ženy: KK Konstruktiva Praha 

– KK Blansko 6:2 (3298:3217), Nevřivo-
vá 523, Musilová Z. 546, Daňková 562, 
Lahodová 561, Ševčíková 538, Kalová 
487. 
  1.  Přerov  12  9  1  2  65,5:30,5  19
  2.  Slavia  12  8  2  2  68,0:28,0  18
  3.  Val. Meziříčí  12  8  0  4  56,0:40,0  16
  4.  Zábřeh  12  6  2  4  54,0:42,0  14
  5.  Zlín  12  6  1  5  50,0:46,0  13
  6.  Náchod  12  6  0  6  52,0:44,0  12
  7.  Duchcov  12  6  0  6  46,0:50,0  12
  8.  Konstruktiva  12  4  3  5  47,0:49,0  11
  9.  Blansko  12  5  0  7  42,0:54,0  10
  10.  Husovice  12  3  1  8  32,5:63,5  7
  11.  Jičín  12  3  1  8  31,0:65,0  7
  12.  Č. Třebová  12  2  1  9  32,0:64,0  5 

2. liga muži: KK Hageman Opava – KK 
Blansko 7:1 (3372:3287), Flek J. 530, Honc 
565, Michálek 545, Flek R. 541, Havíř 534, 
Procházka 575. 
  1.  Jihlava  12  11  0  1  79,0:17,0  22
  2.  Třebíč  12  8  0  4  59,0:37,0  16
  3.  Rosice  12  7  1  4  59,5:36,5  15
  4.  Vracov  12  7  1  4  52,5:43,5  15
  5.  Vyškov  12  6  2  4  56,0:40,0  14
  6.  Blansko  12  6  1  5  47,5:48,5  13
  7.  Husovice B  12  6  0  6  48,0:48,0  12
  8.  Zábřeh  12  5  0  7  43,0:53,0  10
  9.  H. Benešov  12  4  2  6  40,5:55,5  10
  10.  Opava  12  3  1  8  31,0:65,0  7
  11.  Přemyslovice  12  3  0  9  29,0:67,0  6
  12.  Přerov  12  1  2  9  31,0:65,0  4

3. liga muži: TJ Podlužan Prušánky – 
KK Blansko B 8:0 (3399:3134), Pliska 484, 
Kotlán 524, Hlavinka 551, Šplíchal 555, 
Kolařík 509, Novotný 511. 
  1.  Dubňany  12  8  1  3  58,0:38,0  17
  2.  Ratíškovice  12  7  1  4  54,0:42,0  15
  3.  MS Brno B  12  7  1  4  54,0:42,0  15
  4.  Prostějov  12  7  0  5  56,0:40,0  14
  5.  Mistřín  12  6  2  4  50,0:46,0  14
  6.  Prušánky  12  6  2  4  50,0:46,0  14
  7.  Kamenice  12  6  0  6  50,0:46,0  12
  8.  Třebíč  12  5  1  6  44,5:51,5  11
  9.  Dačice  12  5  1  6  44,0:52,0  11
  10.  Valtice  12  4  0  8  42,0:54,0  8
  11.  Přerov B  12  3  1  8  37,0:59,0  7
  12.  Blansko B  12  3  0  9  36,5:59,5  6

Okresní podniková liga, extrali-
ga: VVR A – ČBE A 1336:1305, Flek 
287, Urbánek 280 - Pola 300, Nesrsta 
266. BATI – ČKD Holding 1267:1295, 
Odehnal 275, Kutil 261 - Pernica 273, 
Vymazal 262. A je to – Stavba krbů 
1296:1262, Šmerda 276, Souček 271 
- Klimeš 271, Mokrý 265. VB Leasing 
– VVR B 1338:1266, Novotný P. 303, 
Brychta 270 - Semrád J. 301, Kakáč 264. 
ČBE A – ČKD Holding 1208:1255, Špi-
dla 248, Starý 247 - Štrait 270, Gruber 
261. Stavba krbů – Kuželkáři VB Lea-
sing 1280:1304, Gross 274, Mokrý 257 
- Novotný 275, Brychta 270. VVR A – 
Kadeřnictví ES 1325:1323, Stloukal 287, 
Flek 280 - Smola 280, Suchý 276. VVR 
B – BATI 1337:1306, Kakáč 297, Stojko-
vič T. 274 - Maška 289, Nesvadba 288. 
Catering – A je to 1257:1307, Dvořák 
260, Kala 260 - Pařil 290, Šmerda 288.
  1.  A je to  8  7  0  1  1328,63  14
  2.  VVR A  8  7  0  1  1315,38  14
  3.  VB Leasing  8  6  0  2  1319,75  12
  4.  ČKD Holding  8  6  0  2  1301,50  12

  5.  VVR B  7  4  0  3  1296,86  8
  6.  BATI  8  2  0  6  1274,75  4
  7.  Kadeřnictví  8  2  0  6  1268,75  4
  8.  Catering  6  2  0  4  1247,00  4
  9.  ČBE A  7  1  0  6  1286,14  2
  10.  Stavba krbů  8  1  0  7  1258,75  2

1. liga: Eko System – JEZAT 1104:1229, 
Zouhar M. 259, Pšenčík 220 - Beneš 264, 
Jalový 257. KSK – BODOS 1268:1264, 
Kolář, Špičák 266 - Závodník 275, Blézl 
265. Rapid – Turbo 1236:1207, Novotný 
254, Růžička ml. 252 - Maška 257, Kitner 
249. AKK – Blanzek 1255:1267, Kunc 267, 
Barša 256 - Uhlíř 280, Nejezchleb 276. . 
RWE – Orel 1229:1216 Podrabský 291, 
Dostál 256 - Hasoň Jiří 261, Hének 253.
  1.  KSK  8  6  0  2  1272,38  12
  2.  Blanzek  8  6  0  2  1242,75  12
  3.  Rapid  7  5  0  2  1249,86  10
  4.  Turbo  8  5  0  3  1198,75  10
  5.  JEZAT  7  4  0  3  1228,00  8
  6.  Orel  8  4  0  4  1222,88  8
  7.  AKK  8  3  0  5  1235,00  6
  8.  EKO Systéem  8  3  0  5  1153,13  6
  9.  RWE  8  2  0  6  1201,25  4
  10.  BODOS  8  1  0  7  1158,50  2

2. liga: KD 5 – Splávci 1043:1129 Holc-
ner P. st. 237, Holcner E. 230 - Kocourek 
st. 269, Haresta 242. ČBE B – Relax Club 
1128:1161 Troubil 243, Zvěřina 240 - 
Černý 257, Polák 255. Lachtani – Hasiči 
1091:1221, Doskočil 251, Merta 214 - 
Majer 286, Smíšek 249. Splávci – Nemoc-
nice 1171:1067, Kocourek ml. 289, Pokor-
ný 264 - Zavadil 257, Sedláček 209.
  1.  Splávci  8  8  0  0  1187,75  16
  2.  Hasiči  7  5  0  2  1177,43  10
  3.  Nemocnice  7  4  0  3  1104,86  8
  4.  Relax Club  6  3  0  3  1121,50  6
  5.  ČBE B  6  2  0  4  1124,17  4
  6.  Lachtani  5  1  0  4  1062,00  2
  7.  KD 5  7  0  0  7  938,86  0

Mikulášský pohár smíšených dvojic: 
1. Souček Michal, Součková Natálie 458, 2. 
Gilk Vladimír, Gilková Martina 453, 3. Volf 
Rudolf, Grulichová lva 449, 4. Král Michal, 
Králová Michaela 444, 5. Pola Jiří, Polová 
Lenka 434.

stolní tenis
  1.  V. Opatovice B  7  7  0  0  0  97:29  28
  2.  Kunštát D  7  6  0  1  0  81:45  25
  3.  Jasinov  7  4  1  2  0  66:60  20
  4.  Okrouhlá C  7  3  1  3  0  64:62  17
  5.  Křetín E  7  2  1  4  0  52:74  14
  6.  Olešnice C  7  2  1  4  0  62:64  14
  7.  Boskovice C  7  2  0  5  0  52:74  13
  8.  Vanovice C  7  0  0  7  0  30:96  7

RS II B: Petrovice D – Šošůvka D 17:1. 
Voděrady D – Zbraslavec E 2:16. Kunice 
- Orel Blansko B 10:8. Bořitov C – Brťov 
9:9.
  1.  Zbraslavec E  7  6  1  0  0  90:36  26
  2.  Bořitov C  7  5  1  1  0  82:44  23
  3.  Brťov  7  5  1  1  0  82:44  23
  4.  Kunice  7  4  1  2  0  73:53  20
  5.  Orel Blansko B  7  3  0  4  0  59:67  16
  6.  Petrovice D  7  1  0  6  0  43:83  10
  7.  Voděrady D  7  1  0  6  0  45:81  10
  8.  Šošůvka D  7  1  0  6  0  30:96  10

šachy
KP I: Kuřim – Lipovec B 4,5:3,5, Foj-

tík 1, Holušová, Mráz, Flašar, Ševčík D., 
Vavřínek 0,5. Adamov – Duras C 4,5:3,5, 
Marek, Píše, Ševčík L. 1, Handl, Kredl, 
Švehla 0,5.
  1.  Lokomotiva C  4  4  0  0  21  15  12
  2.  Kuřim  4  4  0  0  19  11  12
  3.  Jundrov  4  3  0  1  19  12  9
  4.  Adamov  4  3  0  1  17,5  12  9
  5.  Universita  4  2  1  1  15,5  10  7
  6.  Bystrc  4  2  0  2  18  11  6
  7.  Vyškov  4  1  1  2  15  10  4
  8.  Tetčice  4  1  0  3  15  9  3
  9.  Veselí  4  1  0  3  14  9  3
  10.  Duras C  4  1  0  3  14  8  3
  11.  Znojmo  4  1  0  3  12  8  3
  12.  Lipovec B  4  0  0  4  12  5  0

OP: Jedovnice – Rovečné 3,5:4,5, Plch 
st, Fránek, Plch ml. 1, Nechvíla 0,5. Bosko-
vice B – Adamov B 4:4, Veselý, Marcikán, 
Martyniuk, Walletzký 1 – Trmač, Wiezner, 
Dvořáková, Gruber 1. Jevíčko B – Lipovec 
D 3:5, Ševčík Milan, Ševčík Luboš, Kra-
tochvíl J., Ševčík Jiří, Szymsza 1. Sloup 
B – Lipůvka 5,5:2,5, Pokladník, Mikulášek, 
Sehnal Procházka Š. 1, Helebrand, Němec, 
Dostál 0,5 – Slezák, Kovář, Hodaň 0,5.
  1.  Lipovec D  3  3  0  0  15  9
  2.  Sloup B  2  2  0  0  11  6
  3.  Adamov B  3  1  2  0  13,5  5
  4.  Boskovice B  3  1  1  1  13,5  4
  5.  Lipůvka  3  1  0  2  8,5  3
  6.  Rudice B  2  1  0  1  8  3
  7.  Rovečné  2  1  0  1  7  3
  8.  Jedovnice  3  0  1  2  10,5  1
  9.  Jevíčko B  3  0  0  3  9  0

volejbal
KP muži: TJ Sokol Šlapanice u Brna B – 

TJ Sokol Letovice 3:2 (23, -19, 19, -17, 11) 
a 3:1 (22, -22, 20, 23).
  1.  Šlapanice  16  14  2  0  0  48:9  46
  2.  Ingstav  16  11  2  2  1  44:22  39
  3.  Žabovřesky  16  10  1  1  4  39:22  33
  4.  Znojmo  16  8  1  1  6  31:29  27
  5.  Brno-jih  16  5  2  3  6  31:33  22
  6.  Vyškov  16  5  1  3  7  28:33  20
  7.  Letovice  16  4  2  2  8  26:35  18
  8.  Tišnov  16  3  2  1  10  21:39  14
  9.  Holubice B  16  2  2  2  10  22:41  12
  10.  Šlapanice B  16  1  2  2  11  17:44  9

Liga kadetky: Boskovice - Demlova 
Jihlava 3:0 (10, 11, 21) a 3:0 (6, 10, 10).
  1.  Vysočina  18  16  2  0  0  54:8  52
  2.  Lanškroun  18  10  2  0  6  37:25  34
  3.  Boskovice  18  9  2  2  5  40:28  33
  4.  Svitavy  18  4  2  6  6  32:44  22
  5.  Jihlava  18  6  1  1  10  26:37  21
  6.  Bedřichov  18  0  0  0  18  7:54  0

KP juniorky: Minerva Boskovice – 
Volejbal Vyškov B 3:0 (16, 18, 13) a 3:0 
(16, 16, 22).
  1.  Boskovice  16  13  1  1  1  45:9  42
  2.  Předklášteří  14  9  2  2  1  38:15  33
  3.  Bzenec  14  7  2  3  2  33:23  28
  4.  Břeclav  12  7  0  2  3  26:16  23
  5.  Vyškov B  14  4  5  0  5 29:26  22
  6.  Újezd  14  4  3  1  6  26:29  19
  7.  Kuřim  16  5  0  3  8  23:35  18
  8.  Jehnice  10  5  0  0  5  15:17  15
  9.  Husovice  14  2  1  2  9  14:36  10
  10.  DDM Brno  16  0  0  0  16  5:48  0
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P
Touto cestou bychom chtěli dodatečně poděkovat vedení fotbalového 

klubu FK Blansko, zejména jeho předsedovi Jiřímu Crhovi, za ocenění 
celoživotní práce pro blanenskou kopanou pana Antonína Kniese dne 10. 
9. 2014. Tento akt je velmi záslužný a je důkazem toho, že si vedení FK 
Blansko velmi váží bývalých hráčů a funkcionářů. 

 Danuše a Jan Nečasovi, Blansko 

Poslední turnaj roku hráčů stolního hokeje alias šprtce se odehrál 
v Boskovicích. Mimo jiné zde startoval i úřadující mistr Evropy, domá-
cí Jakub David. Ten splnil na sto procent svoji roli favorita i v kvalitní 
konkurenci. Na stupně vítězů ho doprovodili Bohumil Feruga a Vojtěch 
David. Nejlepším žákem byl Jan Maleček z DDM Boskovice.  (bh)

S

Z  

Nejmladší basketbalisté padli 
ve šlágru v Podolí

Podolí, Blansko - Souboje dosud dvou neporažených týmů oblast-
ního přeboru basketbalistů do 11 let zvládlo lépe domácí Podolí, které 
vyhrálo oba vzájemné zápasy. Ty měly stejný průběh. Ještě po třech čtvr-
tinách vedlo Blansko, ale vyrovnanější kádr Podolí rozhodl v koncov-
kách o výhrách domácího týmu. „My jsme se mohli opřít pouze o Kubu 
Nečase, Zuzku Křížovou a v prvním zápase částečně i o Janu Streitovou. 
Poslední úsek prvního zápasu jsme prohráli neuvěřitelně 35:1,“ uvedl 
trenér Blanska Antonín Zezula. 

Výsledky: Renocar Podolí – BBK Blansko 96:70 (44:36) a 76:55 
(33:22). Body celkem: Nečas 41, Křížová 27, Streitová 25, Berka 
a Ježek po 10, Ondřej Ševčík 6, Zouhar 2.  (kaj)

Ke štěstí stačí málo, nevěříte?
Staňte se Ježíškem a uvidíte
Druhý ročník projektu „Staňte se Ježíškem dětem z dětských domo-

vů“ je v plném proudu. Účastní se ho 53 dětských domovů z celé České 
republiky, na www.vespojenios.cz jsou malovaná přání téměř od 1300 
dětí. Řada přání je velmi skromná a praktická. Asi také proto je už přes 
600 dárků na cestě k dětem.

Přání, která děti malují, jsou často překvapivě skromná a praktická. 
Sponky do vlasů, knížky, kosmetika. Objevují se ale i příbory, talíře, 
povlečení, nebo varné konvice. Zejména u dospívajících, kteří si vel-
mi dobře uvědomují, že budou muset brzy z dětského domova odejít a 
postarat se o sebe sami. V oblibě je také drobná elektronika, sportovní 
potřeby a u malých dětí samozřejmě hračky.

Splnit někomu jeho přání je často dárkem a velkou radostí i pro toho, 
kde se rozhodne obdarovat.

„Projekt běží a pro děti je skvělou zprávou, že se vracejí Ježíškové 
z loňského roku a přibývají další. Právě padla  hranice 600 splněných 
přání. Podařilo se nám nabídnout projekt i pedagogům do škol a tak 
se například třída rozhodla, že co získaly děti na sběru papíru, věnují 
na konkrétní dárek do nedalekého dětského domova. 10letá Nikolka si 
našla v DD také 10letou Nikolku a splní jí její přání, z další rodiny přišla 
zpráva, že se letos jejich 3 děti ve svých přáních uskrovní, aby mohly 
společně udělat radost dalším pěti dětem,“ říká předsedkyně spolku Jana 
Buriánková.

Z  

Výsledky volejbalové 
mládeže

V měsíci listopadu se konaly v rámci Jihomoravského volejbalového 
svazu volejbalové turnaje, kterých se zúčastnili hráči a hráčky oddílu 
ASK Blansko.

V neděli 23. 11. se uskutečnil ve sportovní hale v Letovicích další 
turnaj série tzv. Barevného minivolejbalu mladšího žactva. Zúčastnili se 
ho ve dvou kategoriích celkem 65 trojic, z toho 4 byly z Blanska. V této 
silné konkurenci jsme dosáhli těchto výsledků:

modrá kategorie
Slanina Tobias, Štěpánková Monika, Bezděková Vája – 4. místo
Novotný Ondra, Marek Nečas, Matušková Laura – 5. místo
zelená kategorie
Kučerová Viola, Kouřilová Ema, Kučerová Viola Míša – 4. místo
Vítová Magda, Straková Míša, Adam Trávníček – 6. místo
V sobotu 29. 11. se konalo v Blansku další kolo KP starších žákyň. 

Náš tým se postupně utkal s družstvy Minerva Boskovice, VK Znojmo 
a Velká Bíteš. Po nevyrovnaných výkonech a s celkovou bilancí jedna 
výhra a dvě porážky skončil i díky velice vyrovnané tabulce na 4. místě. 
To znamená bohužel sestup do slabší výkonnostní skupiny, ze které si 
můžeme vybojovat postup zpět hned v příštím kole 13. prosince.

Pokud by se ještě v Blansku našli další zájemci o tento krásný, ale 
náročný sport, mohou se přijít podívat do městské sportovní haly na 
Údolní ulici každé pondělí a středu od 18,00 hodin.

DALŠÍ PROGRAM:
4. kolo KP starší žákyně – sobota 13. 12. 2014
3. turnaj KP mini volejbal – neděle 14. 12. 2014
 Michal Souček, předseda volejbalového oddílu

Postup je jednoduchý, děti malují svá přání, která uveřejňuje VESPO-
JENÍ na www.vespojenios.cz. Osloví co nejvíce lidí s otevřeným srdcem 
a ti si pak vyberou, koupí a do dětského domova doručí zvolený dárek. 
Cílem projektu je propojit přání konkrétních dětí s dárci, kteří chtějí dle 
svých možností udělat radost v čase Vánoc. 

Po loňské zkušenosti se pro účast v projektu rozhodli také v Dětském 
domově v Boskovicích. Zástupkyně ředitelky paní Radka Mikulová 
vysvětluje proč; „V našem dětském domově je v současnosti 39 dětí od 
3 do 18 let. Vánoce jsou pro děti velmi citlivým obdobím, většina z nich 
nemůže strávit vánoce se svými blízkými, řada dětí o to ani nestojí. Náš 
domov se snaží, aby se vánoce v domově co nejvíce blížily vánocům 
v rodině. Jiné je to snad jen v počtu dětí u stromečku. Jinak děti dodržují 
zvyky jako každý jiný. Společně s tetami či strýci zdobí své byty, pečou 
vánoční cukroví a na Štědrý den vaří zelnou polévku, připravují rybu, 
zdobí stromeček. Větší děti jsou do toho všeho zapojeny, menší děti pra-
videlně chodí do lesa krmit zvířátka a pak se všichni těší na Ježíška. 
A i díky projektu“ Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů“, se 
dětem plní jejich přání. Samozřejmě děti dostávají dárky i od domova. 
Jedná se ale ve větší míře o dárky praktické. Jsme rádi, že tento projekt 
má i letos pokračování a děti najdou pod stromečkem to, co si sami přejí. 
U řady starších dětí ale opět převažují dárky praktické, protože myslí již 
teď na svůj odchod z dětského domova“.  Hana Ansorgová

Žáci z Benešova se zapojili!
Severojižní centrum Rady Evropy (North-South Centre of European 

Council) vyhlásilo již v roce 1999 první ročník vzdělávací akce pro ško-
ly s názvem Týden globálního vzdělávání. Jeho cílem je podpora výuky 
globálních témat na školách. Letos poprvé se prostřednictvím nezisko-
vých organizací zapojily i české školy. Projekt byl zaměřen na potravi-
novou bezpečnost a zodpovědnou spotřebu jídla. Žáci VIII. a IX. roční-
ku ZŠ a MŠ Benešov se do programu zapojili pod záštitou organizace 
Člověk v tísni a zpracovali projekt s názvem “Máme na výběr! Potravi-
ny přes půl světa nebo od souseda.”. Jeho hlavním cílem byla podpora 
regionálních potravinářských produktů. Žáci zmapovali místní výrobce 
potravin a výsledkem jejich práce je brožura obsahující seznam regionál-
ních výrobců potravin na Blanensku. Ta dává užitečný přehled, který je 
možné využít při nakupování. 19. listopadu byla představena benešovské 
veřejnosti na informačním kampani. Žáci předali osloveným občanům 
brožury a hovořili s nimi o potravinách, regionálních produktech, ale 
také o výrobcích fairtrade. Pokud byste i vy chtěli při nákupu využít 
vytvořeného přehledu a podpořit tak regionální výrobce, naleznete jej na 
webových stránkách školy (www.zsbenesov.cz).  Lenka Grénarová

Společnost neručí za 
ztrátu dat, protože to má 

v obchodních podmínkách
Šla jsem se zeptat, jestli půjde opravit mobil, když nejdou posílat 

SMSky. „Nechte to tady, v pátek to bude hotové, ale bude to stát čtyři 
stovky, tady to podepište“. V pátek jsem si přišla pro opravený mobil, 
zarazilo mě, že je jinak přeskládaný, v paměti ani jedno číslo, ani jedna 
zpráva - pro začátek. 

Když jsem se vrátila do opravny, jak je to možné, tak mě potom 
vedoucí společnosti BMA DEAL v Blansku, za Štěpánkovou hospodou, 
přes pultík přečetl jejich obchodní podmínky, že oni přece neručí za data, 
která se ztratí při opravě! A zákaznice je jenom osočuje, protože neví, co 
se může stát při aktualizaci fi rmwaru, což je software telefonu. 

Po této zkušenosti jsem se šla nezávazně zeptat do opravny v Brně 
pod Teskem, kdybych chtěla opravit mobil... Tam mě řekli, dobře, ale 
počítejte s tím, že se mohou ztratit data. Společnost Mobilprovás v Bos-
kovicích také neručí za ztrátu dat, ale telefon po domluvě za příplatek 
zálohuje. Společnost Mobil, PC servis Blansko také dávají podepsat 
dokument, že neručí za ztrátu dat, která stejně ještě zálohují a tuto službu 
mají v ceně opravy. 

Zákaznice si nepřeje zveřejnit adresu, bude stačit, když se lidé s touto 
zkušeností seznámí.  (dop)

Den pro dětskou knihu 2014
Městská knihovna Blansko se letos opětovně, stejně jako asi 150 dal-

ších knihoven v České republice, zapojila do celostátní akce DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ji každo-
ročně pořádá jako hold dětskému čtenářství. 

Na sobotní dopoledne před první adventní nedělí, 29. listopadu 2014, 
jsme do knihovny pozvali rodiče s dětmi na tvořivou dílnu, vystoupení 
dramatického kroužku a prodej dětských knih. 

Vždyť právě v tomto období je dobré myslet na knížku jako dárek. 
V období dlouhých večerů se nabízí strávit s dětmi nezapomenutelné 
chvíle společným předčítáním.

Při vystoupení dětí ze Základní školy T. G. Masaryka Blansko se dět-
ské oddělení zaplnilo do posledního místečka. Celé rodiny se potěšily při 
scénkách a písničkách, které děti předvedly s opravdovou chutí. Žákům 
z dramatického kroužku a zejména paní učitelce Mgr. Ivaně Kunderové 
právem patří díky za radost, kterou nám tím přinesli. 

Ke čtení jsme motivovali chlapce i děvčata také při vyhlášení vítězky 
čtenářské soutěže, která probíhala v dětském oddělení blanenské knihov-
ny během letošního roku. Soutěž se jmenuje „Lovci perel“ a její vítěz-
kou se stala Monika Štěpánková, která prokázala správnými odpověďmi 
přečtení 19 vybraných „perlorodek“ (knih). A tak si zasloužila sladkou 
odměnu v podobě dortu.

Paní učitelka Milena Musilová zase naučila malé i velké zájemce 
vyrobit si vánoční dekorace, které budou zdobit nejednu domácnost. 

Návštěvníci si také mohli odnést některou z knih a brožurek, které 
byly připraveny k prodeji. Příjemnou atmosféru zachycují fotografi e 
z archivu knihovny.  Drahoslava Křivánková a Miroslava Libichová, 
 Městská knihovna Blansko
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úterý 9. prosinceúterý 9. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 8.30 hod.: Krémové pečení s HEROU.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Adventní koncert pěveckého 
oddělení ZUŠ Blansko.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 17 hod.: Vánoční těšení LDO.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Kde domov můj…
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Spontánní tanec.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Divadlo Koráb: Betlém.
Olešnice – Kulturní dům v 15.30 hod.: Vánoční koncer  ky žáků ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Interstellar.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Síla vzdoru 1. část.

středa 10. prosincestředa 10. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Leptané svícínky a Vánoční přáníčka, 
tvoření pro maminky.
Blansko – Dům s pečovatelskou službou Písečná v 15 hod.: Předvánoční 
vystoupení žáků SZUŠ.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční kurz – závěrečný ples kurzu A.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 166 – Aljaška.
Olešnice – Kulturní dům v 15.30 hod.: Vánoční koncer  ky žáků ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Interstellar.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Co jsme komu 
udělali?
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kukuřičný ostrov.

čtvrtek 11. prosincečtvrtek 11. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Emoce v našich životech, odborná 
beseda, v 16 hod.: Setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Horáčkovou.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční kurz – závěrečný ples kurzu B.
Boskovice – Sokolovna v 16 hod.: Předvánoční setkání s lidovou písní 
Boskovicka i dalších oblas   Čech a Moravy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (původní znění s  tulky)
Boskovice v 0.05 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Doubravice v 18 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.

pátek 12. prosincepátek 12. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 8.30 hod.: Silné a slabé stránky mé osobnos   
a jak je využít při hledání zaměstnání, odborná přednáška.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Koncert Pěveckého sboru Per-
ličky (Gymnázium Blansko).
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Výstava výrobků klientů Domova Olga 
Blansko, vernisáž.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Podvod reinkarnace.
Boskovice – Masarykovo náměs   – Vánoční jarmark. Více na str. 9. 
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Tančíme pro Emanuel.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Vánoční výstava betlémů, 
vánoční výzdoby, obrazů se zimní téma  kou a historických dřevěných 
hraček ze sbírky Marty Kovaříkové.
Šebetov – Před školou ve 14.30 hod.: Vypouštění balonků s přáním 
Ježíškovi.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (původní znění s  tulky)
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Co jsme komu udělali?
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Olešnice ve 20 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.
Šebetov v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.

sobota 13. prosincesobota 13. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou sní-
daní.
Blansko – Katolický dům v 8 hod.: Vánoční dílna: Dárky od srdce.
Boskovice – Masarykovo náměs   – Vánoční jarmark. Více na str. 9. 
Lažánky – Kaple v 15.30 hod.: Rozsvícení Vánočního stromu.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Koncert Vánoční přání - Pavel Vítek a hosté.
Ostrov u Macochy – Císařská jeskyně v 16 hod.: 11. Benefi ční koncert.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Boskovice ve 14 hod. Včelka Mája.
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád.

neděle 14. prosinceneděle 14. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Liturgiie 3. neděle adventní.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Muzika pro adventní povzbuze-
ní.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Koncert Ženského pěveckého 
sboru Píseň Jedovnice.
Blansko – Pivnice Sever v 18 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Divadlo Koráb: Betlém.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Zpívání u Vánočního stromu.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Vernum 2013 Ensemble - Jakub Jan Ryba: 
Česká mše Vánoční, adventní koncert.
Šebetov – Sociální služby v 9 až 17 hod.: Tradiční vánoční jarmark.
Šebetov – Kulturní dům ve 14 hod.: Tradiční předvánoční posezení.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Blansko v 17 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Boskovice ve 14 hod. Včelka Mája. (3D)
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Bitva pě   armád.

kalendář akcíkalendář akcí pondělí 15. prosincepondělí 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 15.30 hod.: Vánoční posezení.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Předvánoční koncert žáků SZUŠ.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 17 hod.: Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ouija.
Boskovice v 17 hod. Pohádkář.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární pondělí: Hledání Vivian Maier.
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Z  
Mikulášská návštěva

Stalo se ušlechtilou tradicí, že každoročně začátkem prosince při-
cházejí členové Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích 
navštívit dlouhodobě léčené pacienty Nemocnice Milosrdných bratří 
v Letovicích. Posláním této dobročinné návštěvy je připomínka pří-
chodu času adventního, na jehož začátku se slaví svátek sv. Mikuláše. 
Skutečná historie a legenda spojuje tohoto biskupa a světce především 
s dobrem. Obětaví členové sdružení vzali na sebe podobu tohoto dob-
rotivého světce a jeho družiny. Přišli rozdat tolik potřebnou radost, ale 
i trošku dobré a veselé nálady lidem, kteří jsou dlouhodobě odtrženi od 
svých rodin a domovů z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu. Ostatní naši členové, kteří se této bohulibé návštěvy účastnili, 
zpívali vánoční písně a koledy v doprovodu Jirky Mifka, který zpěváky 
doprovázel na harmoniku. Určitě svým programem potěšily všechny 
pacienty i zdravotnický personál, který byl přítomen. 

Malý dáreček v podobě vánočních perníčků rozdávaly naše ženy pod 
dohledem Mikuláše, Anděla a přívětivého čerta. Tento dáreček očivid-
ně přinesl radost obdarovaným lidem a přinesl jim pěknou vzpomín-
ku jednak na svoji rodinu, ale i na život, kdy jim zdraví ještě plně 
sloužilo.

Milé dárečky připravila ing. Jaroslava Konůpková a zpívání s naším 
sborem zase Ema Stehlíková. 

Mikulášskou návštěvu společně s  námi připravuje ředitelka leto-
vické nemocnice Mudr. Královcová. Pracovnice vedení NMB zase 
svojí osobní účastí celou akci plně podpořily. Velké poděkování patří 
všem, kteří se této záslužné akce dobrovolně zúčastnili. Zaslouženou 
odměnou pro všechny bylo potěšení pacientů, zvláště když odvážnější 
si společně s námi zazpívali. Po závěrečném posezení jsme s  dobrým 
pocitem odcházeli domů.  Borek

V Hodoníně tradičně rozsvítili 
Vánoční strom

V sobotu večer před první adventní nedělí se v Hodoníně již tradičně 
rozsvěcel Vánoční strom. Členové sboru dobrovolných hasičů krásně 
ozdobili strom u kapličky. Děti z dětského domova si připravily dopro-
vodný program.

Starší děti zazpívaly koledy, které letos vybraly spíše netradiční 
a méně známé. Mladší děti zarecitovaly básničky a veršovaný příběh 
o narození Ježíška.  Připraveno bylo i drobné pohoštění, nechyběl hor-
ký čaj a svařené víno. Pro děti byla za vystoupení připravena malá 
sladká odměna.

Zastupitelé obce pro nás na konec přichystali milé překvapení. 
Zakoupili obrovské lampiony štěstí. Každý si něco přál, společně jsme 
jim odpočítali start a sledovali jejich let, dokud se neztratily v mra-
cích.

Jako každý rok se na této akci sešla téměř celá vesnice. I počasí nám 
přálo a po dlouhá době byl i sněhový poprašek. Letošní rozsvěcení se 
opravdu podařilo a naladilo nás do vánoční pohody.

 Eliška Kolářová, Gymnázium Boskovice

Senioři z Blanska spolupracují 
s Masarykovou univerzitou

Ve středu 26. listopadu předal prorektor Masarykovy Univerzity doc. 
PhDr. Jiří Němec, PhD., devíti obyvatelkám SENIOR centra Blansko 
absolventské listy. Tímto slavnostním aktem završil pravidelné setká-
vání na vzdělávacím semináři z oblasti psychologie, který v SENIOR 
centru Blansko vedla Mgr. Veronika Šléglová právě z Masarykovy uni-
verzity Brno.

Co tomu předcházelo? Od měsíce září až do konce listopadu probíhal 
v SENIOR centru Blansko mimořádný projekt. Masarykova univerzita 
se obrátila na náš domov s nabídkou vzdělávacího semináře pro seniory 
z oblasti psychologie a seberozvoje osobnosti v rámci její Univerzity 3. 
věku. Celý program a činnost univerzity přijely do Blanska na sklonku 
září představit Ing. Barbora Hašková a Mgr. Veronika Šléglová v semi-
náři s názvem „O vzdělávání seniorů“. Na tomto semináři se obyvatelé 
domova dozvěděli o historii vzdělávání seniorů u nás, o principech a 
metodách takové aktivity. Zároveň byli vyzváni k účasti na workshopu 
- sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj osobnosti ve stáří, 
který Masarykova univerzita zaštiťuje.

Seminář navštěvovalo v říjnu a listopadu tohoto roku celkem deset 
obyvatelek domova, z nichž devět splnilo podmínku pravidelné účas-

ti na setkáních a získalo tak pamětní absolventský list přímo z rukou 
prorektora.

Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno je pro SENIOR cent-
rum Blansko velkou příležitostí rozšířit obzory těm seniorům, jejichž 
mysl zůstala otevřená a přístupná novým vědomostem a poznatkům. 
Projekt Univerzity 3. věku u nás tak uspěl a my jen doufáme, že navá-
zaná spolupráce s akademiky brněnské univerzity bude pokračovat 
i v budoucnosti.

 Mgr. Lenka Dražilová, ředitelka SENIOR centra Blansko, p. o.

Věnec odbojářům Minervy
Odbojáři skupiny Za svobodu továrny Minerva se opět dočkali 

věnce Českého svazu bojovníku za svobodu v Boskovicích. Zástup-
ci svazu v čele s pozůstalou po odbojáři Aloisu Kubínovi Boženou 
Kavanovou,rozenou Kubínovou, položili věnec k pomníku dvanácti 
odbojářů Minervy,kteří položili životy v nacisty obsazené Vratislavi.
Byli tam popraveni za boj proti nacistům.. Továrna Minerva ve spo-
lupráci s ČSBS Boskovice se o pomník vzorně stará. Věnec položil i 
hrdina bojů u Dukly a Strečna major Michal Hečka z Kunštátu,který 
právě oslavil své devadesátiny. Čest památce odbojářů a blahopřání 
majoru Hečkovi patří od odbojářů Boskovicka.

 Za  OV ČSBS Boskovice dr.Jiří Jaroš Nickelli

Devátý školní vinný bál
Jak se již stalo tradicí, druhý listopadový pátek byl letošním termí-

nem již 9. vinného bálu, který pořádala ZŠ Jedovnice. V místním kul-
turním domě čekal na jeho účastníky večer plný zábavy a překvapení. 

Program letošního vinného bálu zahájili malí tanečníci z Krásenska, 
kteří předvedli svoje vystoupení na moderní rytmy. Poté je vystřídala 
taneční skupina Boddy Rockers se svou ukázkou streetdance.

A poté se již všem návštěvníkům v hlavním sále představila hudební 
skupina večera – skupina Refl ex-Rock, která pozvala na taneční parket 
všechny přítomné. Současně byla zahájena ochutnávka vína, ke které 
všem degustátorům zpříjemnila večer cimbálová hudba Majerán pod 
vedením Mgr. Pavla Dočekala. Zde byly také vystaveny všechny ceny, 
které pro návštěvníky plesu věnovali místní i přespolní sponzoři.

O velké napětí mezi účastníky se postaralo půlnoční losování hlav-
ních cen , kterého se ujali starosta městyse Jedovnice Ing. Jaroslav 
Šíbl, společně s ředitelem ZŠ Jedovnice Mgr. Michalem Součkem. 
Bylo vylosováno celkem 11 šťastných majitelů vstupenek, ke kterým 
putovaly velice atraktivní výhry. Byly to CD přehrávače, tiskárna, 
kuchyňský robot, poukaz na divočáka, ale především hokejový dres 
Komety Brno, podepsaný všemi hráči A týmu. Jeho výherce v něm pak 
strávil, za závistivých pohledů ostatních, zbytek večera.

Pak následovalo ještě překvapení, kterým bylo hudební vystoupení 
houslistky Ilony Stryové, po kterém pokračovala opět hudební skupina 
Refl ex-Rock, jejíž členové střídali rychlé, pomalé i lidové písničky, 
takže každý si přišel na své a taneční parket byl až do ranních hodin 
zcela zaplněn 

9. vinný bál je historií, děkuji všem sponzorům a příznivcům školy 
za jejich podporu, všem svým spolupracovníkům za skvěle odvedenou 
spolupráci a samozřejmě všem účastníkům za to, že přišli a podpořili 
tak jedovnickou základní školu. Je dobře, že si lidé v dnešní uspěchané 
době dokáží najít čas na to, aby si poseděli a popovídali si se svými 
přáteli.

Veškerý výtěžek z této akce se dostane k žákům ZŠ Jedovnice. 
Poslouží na vylepšení materiálně-technických podmínek ve škole a tím 
pádem na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu ve škole.

Těšme se na již nyní na jubilejní 10. ročník, který budeme pořádat ve 
stejném roce jako oslaví základní škola v Jedovnicích 65. let od svého 
otevření. Vedení ZŠ Jedovnice
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Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

skutečné wellness na dosah

Aquapark
zábava pro celou rodinu

Fitness centrum
3 moderní sály a nadstandardně vybavené fitness

Relax centrum
jedinečné koupele, unikátní procedury a masáže

Restaurace
domácí kuchyně, příjemné nekuřácké prostředí

Za nákup 
nad 1500 Kč 

získáte rodinný 
vstup na

90 minut do 
aquaparku
ZDARMA

Darujte 
wellness svým

blízkým –
široký výběr 
vánočních 
dárkových
poukazů

Nákup poukazů na pokladně wellness centra nebo přes e-shop na www.wellnesskurim.cz, Blanenská 1082, Kuřim, tel. 541 420 240

Poděkování 
MSSS 

Pracovníci a klien   MSSS děkují všem sponzorům a dárcům, 
kteří v roce 2014 přispěli na činnost organizace a zkvalitnění péče 
o seniory. Zároveň také s vděčnos   děkují všem sdružením, spolkům 
a dobrovolníkům, kteří letos věnovali svůj volný čas a pomoc ke 

z p ř í j e m n ě n í 
života a vytvoření 
pěkných chvil 
v zařízeních MSSS 
ve dny všední 
i sváteční. Vámi 
projevená přízeň je 
pro nás vždy velkým 
p o v z b u z e n í m 
k další práci a velmi 
za ni děkujeme.

  Jménem MSSS 
Bc. Marie Sáňková

příspěvková orga-
nizace Pardubického 
kraje, získal na zákla-
dě akreditačního 
šetření dne 21. 11. 
2014 akreditaci SAK 
(Spojené akreditač-
ní komise) a externí 
certifikát kvality dle 
zákona č. 372/2011 Sb. a vyhláš-
ky MZ č. 102/2012 Sb. Jedná se 
vlastně o takové „vysvědčení“, 
které potvrzuje špičkovou kva-
litu a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb v souladu 
s platnou legislativou a zákon-
nými normami.

Akreditační šetření probíhalo 
od rána do pozdních večerních 
hodin a prováděli ho externí 
auditoři pracující na různých 
klinikách v Praze či na Minister-
stvu zdravotnictví ČR. Na akre-
ditaci se léčebna intenzivně při-
pravovala téměř 3 roky, přičemž 
podkladem pro tuto činnost 
byly Národní akreditační stan-

dardy pro zdravotnická zařízení 
následné a dlouhodobé péče. 
Členové akreditační komise pří-
mo na jednotlivých pracovištích 
posuzovali probíhající procesy, 
jejich bezpečnost, kvalitu a úro-
veň v deseti oblastech, které 
přímo i nepřímo souvisejí s péčí 
o pacienty – veškerá lékařská, 
diagnostická a ošetřovatelská 
péče a její kontinuita, dodržo-

vání práv klientů, 
protiepidemická a 
hygienická zabez-
pečení veškerých 
služeb, personální 
zabezpečení včetně 
kvality vzdělání na 
jednotlivých úrov-
ních zdravotní péče, 

bezpečnost technických pro-
vozů, stravování, protipožární 
opatření, atd. 

Závěrečné hodnocení audito-
rů SAK, o.p.s. bylo pro Odborný 
léčebný ústav Jevíčko velmi pozi-
tivní a akreditační šetření bylo 
vyhodnoceno jako jedno z nej-
lepších, které byly v roce 2014 
Spojenou akreditační komisí 
uskutečněny – naše zdravotnic-
ké zařízení obdrželo hodnocení 
9,8 bodů z maximálně možných 
10 bodů. Velmi pozitivně byla 
hodnocena vstřícnost všech 
zaměstnanců k pacientům, 
ochota a laskavost personálu, 
informovanost zaměstnanců o 

všech zavedených procesech, 
kvalita zdravotnické dokumen-
tace a maximální bezpečí paci-
entů při poskytování zdravotní 
péče.

Certifikát je udělován na 
dobu 3 let a poté musí každé 
zdravotnické zařízení projít dal-
ším šetřením, tzv. reakreditací, 
při které musí prokázat, že veš-
keré nastavené procesy v péči   

o pacienta fungují a jsou stále 
více a více vylepšovány...

Příprava k akreditaci nebyla 
jednoduchá, jednalo se o obrov-
ské množství tvrdé práce všech 
zaměstnanců. Že naše práce a 
úsilí nebyly marné, o tom svěd-
čí také to, že je o zdravotní péči 
v léčebně obrovský zájem, paci-
enti často čekají „na uvolnění 
lůžka“ a vedení ústavu dostává 
množství poděkování od pacien-
tů, jak jim u nás bylo dobře a jak 
jsme jim pomohli.

Chtěla bych touto cestou 
vyjádřit velké poděkování jak 
manažerce kvality, Bc. Naděždě 
Ivkovičové, která měla celou pří-
pravu k akreditaci na svých bed-
rech po organizační stránce, tak 
a především všem zaměstnan-
cům léčebny za jejich trpělivost, 
velké množství odvedené práce, 
ochotu a vstřícnou spolupráci 
při přípravě k akreditaci.

 Lenka Smékalová, 
ředitelka ústavu

Odborný léčebný ústav Jevíčko,

Odborný 
léčebný ústav 

Jevíčko 
PŘIJME LÉKAŘE se specializací 
z pneumologie nebo v přípravě na atestaci po 
absolvování základního kmene. 
Jedná se o léčbu pacientů na lůžkovém odd. 
plicních onemocnění s plicní rehabilitací. 

NÁSTUP DLE DOHODY. 
Plat u lékaře bez atestace cca 60 tis. Kč včetně 
3-4 služeb v měsíci, u atestovaného dle praxe 
nad 70 tis. Kč. 

Byt k dispozici, perspektiva profesního růstu. 

Více na www.olujevicko.cz. 
Kontakt: tel. 461 550 712, 
olujevicko@olujevicko.cz

Lékárna Magistr Tom Vám děkuje za návštěvy 
v r. 2014, přeje krásné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2015 jen to nejlepší!
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