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Radim Hruška

Černá Hora - Pivovaru Černá 
Hora se v letošním roce podařilo 
uskutečnit několik významných 
kroků ke zkvalitnění a rozšíření 
výroby. Více prozradil sládek pi-
vovaru Vlastimil Zedek.

Asi nejvýznamnější inves-
ticí bylo uvedení do provozu 
nové spilky...

Pro rozšíření a zvýšení výrob-
ní kapacity jsme v měsíci dubnu 
uvedli do provozu novou spilku, 
díky které se nám podařilo zvýšit 
kvasný objem o 2300 hektolitrů, 
čímž došlo také k zvýšení výrobní 
kapacity o zhruba dvacet procent. 

Pivovar Černá Hora investoval do rozvoje

Vánoční polévka znovu 
pomůže potřebným

Radim Hruška

Boskovice, Letovice - Také 
v letošním roce se bude na Štědrý 
den v Boskovicích a Letovicích 
podávat Polévka pro chudé a bo-
haté. Výtěžek z charitativní akce 
tradičně pomůže potřebným v na-
šem regionu. 

Na boskovické Masarykovo 
náměstí přivezou majitelé tamní 
restaurace Makkabi polévku již 
poosmnácté. „Dobročinná akce, 
jejíž výtěžek jako vždy poputuje 
na místní charitativní a humani-
tární účely, si za ty roky našla sta-
bilní okruh příznivců. V posled-
ních letech jich vždy přišlo víc 
než tisíc, mezi nimi i takoví, kteří 
dosud nevynechali jediný ročník. 
Stabilní jsou i příspěvky zúčast-
něných, tři poslední roky vynes-
ly pokaždé více než šedesát tisíc 
korun. Pokud se přízeň a štědrost 
lidí udrží – a není důvod o tom 
pochybovat, padne u příležitosti 

„plnoletosti“ akce i hranice půl 
milionu dosud vybraných korun,“ 
uvedl jeden z organizátorů Ru-
dolf Burgr.

Jak řekl, každý, kdo přijde, 
dostane misku polévky zdarma, 
může si ji dokonce odnést v ban-
dasce s sebou domů na štědrove-
černí tabuli. Pokud chce, může 
přitom přispět jakýmkoli obno-
sem do připravené pokladničky. 
Pořadatelé ovšem berou jako 
podporu akce už samotnou účast 
lidí na ní, aniž cokoli zaplatí. I to 
je totiž jejím smyslem. Neformál-
ní setkání lidí dobré vůle právě 
v den, který má přídomek Štěd-
rý. Příležitost zastavit se v před-
vánočním shonu a přijít nejen na 
polévku, ale i na kus řeči či pro 
betlémské světlo. 

„Letos se akce koná opět na 
Štědrý den pod vánočním stromem 
na Masarykově náměstí v Bosko-
vicích, a to v době od jedenácti do 
dvanácti hodin. Kromě jemné vá-

noční zelňačky si budou moci lidé 
odnést domů i duchovní symbol 
Vánoc v podobě světla z Betléma, 
které přivezou členové místní-
ho skautského oddílu Nibowaka. 
Spolupráce se osvědčila, o bet-
lémské světlo je každý rok velký 
zájem, a tak skauti přijedou letos 
už podeváté. Příchozí se i tento-
krát mohou těšit na vánoční pře-
kvapení – pivo z Litovle a Svijan. 
Bude to takový bonus pro všechny 
věrné příznivce naší dobročinné 
akce,“ doplnil Luděk Burgr.

Letos se bude polévka opět 
rozdávat i v Letovicích, kde se 
akce uskuteční už počtvrté. U vá-
nočního stromu bude probíhat 
od dvanácti do třinácti hodin. 
„Princip i účel akce je stejný jako 
v  Boskovicích, proto dali bosko-
vičtí pořadatelé svolení k použí-
vání stejného názvu. K dispozici 
bude na dvě stě padesát porcí 
bramboračky a betlémské světlo.

 Pokračování na str. 2

Blansko - Místní akční skupina 
Moravský kras připravuje fi lmo-
vého průvodce, který má přiblížit 
Moravský i Slovenský kras jeho 
budoucím návštěvníkům. Zamě-
řuje se mimo jiné na historické 
dědictví. Cílem je krasové oblas-
ti, které navštíví přes tři sta tisíc 
turistů ročně, zviditelnit, odhalit 
život na venkově a motivovat ná-
vštěvníky k delšímu pobytu. Sna-
hou je vzbudit v divákovi emoce 
a pocit pohádkového světa, kde 
přežívají tradice. U fi lmu se ale 
musí také pobavit.

V současné době je hotových 
pět dílů průvodce Moravským 

krasem. Tématem prvního dílu 
byla Tradiční a lidová řemesla, 
v nichž se mohou diváci dozvědět 
více o železářství a slévárenství, 
které představí Antonín Chaloup-
ka a Milan a Pavel Zouharovi. 
Tradici vizovického dekorativní-
ho pečiva k nám z Valašska při-
nesla Světlana Tioková, která se 
jeho výrobě věnuje již přes třicet 
let. Marie Vágnerová hovoří o tra-
diční výrobě perleťových knofl í-
ků, jež se vyráběly z ulit a škeblí 
nejrůznějších plžů a mlžů, a Ma-
rie Pytelová ukazuje výrobu síťo-
vaných rukavic. Další díly nesou 
název jako Tradiční kuchyně, 

Historie a památky Moravského 
krasu, Pohádky a pověsti. 

Naposledy se štáb vydal do 
Moravského krasu, aby divákovi 
vykreslil zdejší zemědělství. Před-
staví se kozí farma pan Sedláka, 
o historii ovocných stromů a jejich 
odrůd promluví pan Boček s paní 
Čermákovou. Kamera zabrou-
sí i na ovčí farmu pana Korenka 
a nechybí i rybníkářství v Jedov-
nicích. Posledním dílem průvodce 
budou Slavnosti a zvyky Morav-
ského krasu. 

Na slovenské straně jsou za-
tím hotovy tři díly, a to Tradičné 
remeslá Slovenského krasu, kde 

mohou diváci vidět výrobu dře-
věných holí, pastevních zvonců 
pro dobytek, proutěných košíků a 
odlitků ve slévárenských formách. 
Dozajista nejzajímavějšími pří-
rodními úkazy a památkami, které 
mohou diváci ve snímku Príroda a 
pamiatky Slovenského krasu najít, 
jsou místa jako Silická ľadnica, 
Gombasecká jeskyně nebo kostel 
v Silici a Plešivci. Třetím dílem 
jsou Rozprávky a povesti Sloven-
ského krasu. 

Dohromady vznikne dvanáct 
dvacetiminutových fi lmů, z toho 
vždy šest na české a šest slovenské 
straně.  (hrr)

MAS Moravský kras chystá fi lmového průvodce
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PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc, hodně lásky, 
porozumění a v novém roce 2013 
splnění všech pracovních i osobních přání
vám přeje a za spolupráci 
a vaši přízeň děkuje 
kolektiv 
redakce ZRCADLA 

Celková výše investice se pohybo-
vala kolem dvaceti milionů korun. 

Výstavba nové spilky byla za-
hájena na konci listopadu loňské-
ho roku a trvala až do letošního 

dubna, kdy byl spuštěn zkušební 
provoz. Během rozšiřování spil-
ky nedošlo k žádnému omezení 
provozu pivovaru. Nová spilka je 
umístěna v nástavbě nad druhým 

nadzemním podlažím hlavního 
výrobního monobloku. Na nástav-
bu s nosnou ocelovou konstrukcí 
byly osazeny spilečné nerezové 
kádě. Vzhledem k tomu, že každá 
z nich vážila na jeden a půl tuny, 
musel je vyzvednout a skrze stře-
chu spustit do budovy pivovaru 
jeřáb. Protože se spilka nachází 
v bývalých půdních prostorech, 
bylo kromě kádí samotných ne-
zbytné sestavit a uvést do chodu 
také potrubní propojení a nová 
čerpadla. Kompletně byly prove-
deny nové rozvody elektroinsta-
lace včetně osvětlení a montáž 
vzduchotechnického zařízení.

Rozšíření oddělení spilky nám 
umožnilo navýšit výrobní kapa-
citu pivovaru. Zejména v letních 
měsících je totiž poptávka po na-
šem pivu natolik vysoká, že ji té-
měř nejsme schopni uspokojit. 
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Adamov - Před stříbrnou adventní nedělí se v pá-
tek 14. prosince rozezněl adamovský kostel svaté 
Barbory písněmi v podání zpěvačky Ireny Budwei-
serové a jejího doprovodu. 

„S výběrem písní do vánočního programu nemá-
me problém. Už před čtyřmi lety jsme natočili CD 
poskládané z vánočních písní. Nejsou to jen vánoční 
spirituály, ale zařadili jsme tam i písně francouzské, 
anglické, nebude chybět ani jedna ze Slezska. Ada-

movský koncert začneme trochu nevánočně. Zazní 
spirituály, které se hrají i během roku. Jsem si ale 
jistá, že i o Vánocích mají co říci, protože spirituá-
ly nejsou zajímavé jen hudebně, ale mají ve svých 
textech témata vhodná k celoročnímu zamyšlení,“ 
řekla před koncertem zpěvačka.

O tom, že výběr repertoáru se adamovskému pu-
bliku líbil, svědčila příjemná atmosféra při koncertě 
i závěrečný potlesk.  (ama)

Adventní koncert. Irena Budweiserová zazpívala v adamovském kostele vánoční písně z různých koutů 
světa.  Foto Marta Antonínová

Jedovničtí divadelníci
připravují nové představení
Jedovnice - Třikrát s Vlastimilem, tak se jmenuje nové autorské 

představení, na němž nyní usilovně pracují členové jedovnického di-
vadelního souboru Vlastimil. 

Jak název napovídá, bude se skládat ze tří částí, nazvaných Sto 
Euro, Hara-Kiri a Kudlanka Počestná. Premiéru bude mít dvouhodi-
nové představení v pátek 28. prosince a první reprízu hned den poté. 
Další představení připadají na neděli 6. a 20 ledna příštího roku. Za-
čátek je vždy v 17 hodin. Vstupenky na lednová představení jsou již 
v předprodeji v prodejně Květiny Jaroslava Zelinky v Jedovnicích. 

Jako motto celého představení si jedovničtí divadelníci zvolili 
část úvodní písničky: „Amatérská scéna zábrany nemá. Dá jakékoliv 
téma, ať kritik sténá...“ Představení ochotníků ze souboru Vlastimil 
jsou známá vtipnou a kritickou reakcí na dění v naší společnosti a v té 
jedovnické zvlášť. Necháme se tedy překvapit, co pro nás připravili 
tentokrát.  (ama)



Na trh jste v letošním roce 
uvedli také populární mícha-
né nápoje...

Na letní trh jsme připravili dva 
míchané nápoje, REFRESH li-
metka-pomeranč a grep-brusinka. 
Anglický výraz REFRESH v češ-
tině znamená osvěžit, občerstvit, 
vzpružit, což se pro nízkoalko-
holické osvěžující ovocné pivo 
perfektně hodí. Nápoj je určen 
zejména pro ženy a mladé lidi, 
kteří se pivu doposud vyhýbali 
zejména pro jeho hořkost. REF-
RESH se vyrábí z černohorského 
ležáku, ke kterému je v poměru 
jedna ku jedné přimíchána ovoc-
ná limonáda. 

Díky tomu, že pivovar rozšířil 
výrobu o zařízení na míchání si-
rupů, vyrábí se limonády určené 
pro míchaný nápoj přímo v pivo-
varu. Reagovali jsme tak na vy-
sokou poptávku po ovocných pi-
vech s nízkým obsahem alkoholu, 

tzv. radlerech. Míchané nápoje 
REFRESH obsahují jen 2,2 % al-
koholu, takže výborně osvěží ob-
zvláště v horkých letních dnech. 
Zároveň si ale uchovávají jemnou 
pivní hořkost. 

Mysleli jste také na milovní-
ky nealkoholických nápojů?

Ano. Ke stávajícím šesti dru-
hům limonád a dvěma neslazeným 
vodám přibyly Malina a Zázvorka. 
Pro všechny se nově vyrábí sirup 
z bází přímo v pivovaru. Jako jed-
ny z mála na českém trhu obsahují 
kromě přídavku chmele přírodní 
nekalorické sladidlo z jihoameric-
ké byliny Stevia rebaudiana. Do li-
monád je i nadále přidáván chmel, 
který nápojům dodá svěží chuť. 
Právě černohorský pivovar měl až 

do nedávna jako jediný v republi-
ce dávkování chmele do limonád 
chráněné užitným vzorem. Ani 
dnes však s největší pravděpo-
dobností žádný jiný výrobce u nás 
chmel do sladkých nealkoholic-
kých nápojů nepřidává. Pivní li-
monády i přesto neobsahují žádný 
alkohol. K rozšíření jejich nabídky 
přistoupil pivovar na přání spotře-
bitelů. Z malinovky se rázem stala 
jedna z našich nejprodávanějších 
limonád. 

Změnou procházejí také eti-
kety...

Pivovar v letošním roce pro-
chází kompletní obměnou designu 
etiket. Díky tomu dostaly naše ná-
poje mladistvější a živější vzhled. 
Došlo i ke změně názvu u někte-
rých produktů. Například místo 
Kamelotu jsme přešli ke klasické-
mu názvu Světlý ležák, který byl 
v minulosti zažitý. 
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Vískách vyrůstá malý pivovar
K K
Elektrárna je 
častým cílem 

zlodějů
Ráječko - Rozestavěná solár-

ní elektrárna v Ráječku se stala 
v průběhu letošního roku cílem 
zlodějů, kteří zaměřili svoji po-
zornost zejména na hliníkové 
profi ly neboli nosníky v různých 
délkách. Ty chodili krást lidé ve 
věkovém rozmezí od dvaceti do 
padesáti let. Nosníky pak končily 
v kovošrotech na několika mís-
tech blanenského okresu, ale také 
v okresech sousedních.

„Policisté už v současné době 
znají devět pachatelů, mezi nimi 
je i jedna žena, kteří do oploce-
ného prostoru elektrárny cho-
dili krást. Jednalo se většinou 
o lidi s nízkými příjmy, kteří se 
snažili přivydělat rozprodejem 
dílů z nepoužívané fotovoltaické 
elektrárny. Například již zmíněná 
čtyřiapadesátiletá žena navštívila 
elektrárnu letos v době od květ-
na do srpna více než šedesátkrát 
a ukradla odtud profi ly o hmot-
nosti přesahující 830 kilogra-
mů. Způsobila tak škodu za asi 
 pětadevadesát tisíc korun,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Všech devět odhalených pa-
chatelů je nyní podezřelých ze 
spáchání trestného činu krádeže. 
Přestože většina z nich brala pro-
fi ly a odvážela do sběrných suro-
vin samostatně, škoda v součtu 
činila téměř čtyři sta tisíc korun. 
Případ rozkrádání fotovoltaické 
elektrárny však ani odhalením 
těchto pachatelů nekončí. Škoda, 
která jejímu majiteli vznikla, je 
mnohem vyšší, a policie tak ve 
vyšetřování dál pokračuje.  (hrr)

Za deset 
minut byl 

bez žebříku
Lažánky - Přerušení opravy 

internetového spojení na pouhých 
deset minut se opraváři prodraži-
lo. V úterý 11. prosince mu totiž 
kolem čtvrté hodiny odpoledne 
někdo vzal výsuvný hliníkový 
žebřík, který opřel o sloup ve-
řejného osvětlení v Lažánkách. 
Vznikla tak škoda nejméně za de-
vět tisíc korun. Zatím nezjištěný 
zloděj je tak podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu krádeže.  (hrr)

Ze skladu
zmizely stolní 

hry
Blansko - Téměř šedesát her 

pro děti, známých jako stolní 
plastový hokej, si odnesl v nestře-
ženém okamžiku zloděj ze skla-
du výrobní haly v Blansku. Hry 
byly uloženy v pěti papírových 
krabicích a zatím není jasné, kdy 
přesně je měl pachatel vzít. Mělo 
to však být někdy od začátku pro-
since do současnosti. Firmě tak 
vznikla škoda za necelých patnáct 

tisíc korun. Policisté případ šetří 
pro podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Řidič ujel od 
nehody

Boskovice - Pětašedesátiletý 
muž posilněný slivovicí nedal 
v pátek 7. prosince odpoledne 
v jedné z boskovických ulic před-
nost protijedoucími řidiči. 

Na místě nehody však nemínil 
setrvat a pokračoval v jízdě. Dru-
hý šofér si to však nenechal líbit, 
dostihl ho, předjel a snažil se zpo-
malením svého vozidla donutit 
neukázněného řidiče k zastavení. 
Muž však do jeho vozu narazil 
znovu, ale tentokrát již zastavil. 

Nehoda se naštěstí obešla bez 
zranění. Policisté naměřili dosti-
ženému řidiči 1,54 promile alko-
holu. Krom zadrženého řidičské-
ho průkazu si muž vyslechl po-
dezření z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Hrozí 
mu až tříleté vězení.  (hrr)

Spokojil se 
s polévkou 

Suchdol - Terčem zřejmě 
velmi hladového zloděje se stal 
koncem uplynulého týdne do-
mek v Suchdole. Jeho majitelka 
našla v pátek 10. prosince roz-
bité okno v přízemí. Nezvaný 
návštěvník si tam uvařil naleze-
nou instantní polévku a balíček 
těstovin. V domě pojedl, a poté 
odešel. Nyní je však podezřelý 
nejen z krádeže, ale i z porušo-
vání domovní svobody.  (hrr)

Hořelo patro 
domku

Blansko - Popáleninami 
šestatřicetiletého muže, se který-
mi byl převezen do nemocnice, 
skončil v pátek 7. prosince po-
žár rodinného domku v Blansku. 
Druhé patro domu začalo hořet 
ve večerních hodinách. Podle pr-
votních zjištění hasičů a policie 
poté, co od svíčky chytlo vybave-
ní bytu. V objektu bylo v té době 
ještě dítě, které bylo převezeno do 
nemocnice na pozorování. Škoda, 
kterou požár způsobil, zůstává 
dál v šetření.  (hrr)

Vloupali se 
do chat

Lhota Rapotina - Do dvou re-
kreačních chat v blízkosti Lhoty 
Rapotiny se v úterý 4. prosince 
vloupali dva muži. Jeden vždy zů-
stal hlídat venku, druhý pak kradl. 
Odnesli si sadu příborů, kleště,  
kuchyňský nůž, set-top-box a vy-
savač. 

Oba muže policisté dopadli po 
náročné pátrací akci. Zloději totiž 
na místě zanechali stopy ve sněhu, 
po nichž je pronásledovali až do 
Boskovic, kde je zadrželi. Jednalo 
se o dvacetiletého a třiatřicetile-
tého pachatele, kteří tak skončili 
v policejní cele.  (hrr)

Vánoční polévka znovu pomůže potřebným

Pokračování ze str. 1
Investujeme do tradiční techno-

logie otevřených spilek, jak se na 
české pivo sluší a patří. Nechceme 
vyrábět žádná europiva, těch jsou 
lidé přepití a odklánějí se od nich. 

A další novinky?
Od letošního roku jsme si začali 

sami připravovat sirupy na výrobu 
limonád. Místo klasické sacha-
rózy, která není až tolik zdravá, 
jsem se rozhodli pro nové sladi-
dlo – fruktózový cukr s přídavkem 
přírodního sladidla stévie. Steviol-
glykosidy, sladidla nově přidávaná 
do limonád, jsou tři sta krát sladší 
než sacharóza, tedy cukr, kterým 
si běžně sladíme třeba čaj nebo 
kávu. Navíc jsou přírodního půvo-
du, tedy žádná chemie. V našich 
limonádách jimi nahrazujeme část 
cukru. Díky nové receptuře s vy-
užitím steviol-glykosidů jsme tak 
schopni snížit energetickou hod-

Pokračování ze str. 1
Navíc na místě zahrají studenti 

konzervatoře,“ připomněla jedna 
z iniciátorek akce v Letovicích 
Helena Kalasová z tamní Galerie 
Pex. Podle ní se na Polévce pro 
chudé a bohaté podílí také leto-
vická restaurace Karlov.

První popud k pořádání akce 
přišel v roce 1995 od majitelů 
tehdy nově otevřené restaurace 
Makkabi. Do vínku své fi rmy si 
totiž vetkli nejen poskytování 
pohostinských služeb, ale i obo-
hacení a podporu místních kul-
turních a neziskových aktivit. 
Inspirací bylo půlnoční rozdávání 
jídla bezdomovcům ve skotském 
Glasgowě, které pár let předtím 
při cestě po Skotsku zažil jeden 

z iniciátorů boskovické „polév-
ky“ Rudolf Burgr.

V loňském roce uvařili pořa-
datelé asi dvanáct várnic bram-
boračky, tedy zhruba tři sta litrů, 
což je přibližně dvanáct set porcí. 
Přímo na náměstí vydali odha-
dem tisíc porcí, další polévku si 
odnášeli lidé domů ve vlastních 
nádobách. Na polévku stála po 
celou dobu fronta, přestože ji po-
řadatelé vydávali ze dvou várnic 
najednou. Na pár posledních lidí 
bohužel pro velký zájem nevyšlo, 
přesto do kasičky přispěli. Letos 
pořadatelé z Makkabi Boskovice 
počítají, že uvaří zhruba stejné 
množství polévky jako loni, což 
je prakticky na hranici součas-
ných kapacitních možností.

náš rozhovornáš rozhovor

Rozdávání polévky v Boskovicích. Foto Radim HruškaRozdávání polévky v Boskovicích. Foto Radim Hruška

notu nápojů o padesát až šedesát 
procent. To je významné a důleži-
té snížení zejména s ohledem na 
to, že populaci ohrožuje obezita, 
cukrovka či zvýšený cholesterol. 

Pivovar Černá Hora je tak jed-
ním z prvních výrobců nealkoho-
lických nápojů (a jediným z těch 
menších), kteří nápoje s výtažkem 
ze stévie na český trh dodávají.

Černohorš   investovali nemalé prostředky do rozvoje

Nově otevřená spilka. Foto Radim HruškaNově otevřená spilka. Foto Radim Hruška

Policisté 
kontrolovali 

myslivce při honu
Blanensko a Boskovicko - Na to, zda 

maji myslivci na honech v pořádku zbrojní 
průkazy, průkazy zbraní, lovecké lístky, ale 
také zda mají zbraně v dobrém technickém 
stavu, se v těchto dnech zaměřují policisté 
na Blanensku a Boskovicku.

„V pátek 7. prosince jsme na honu v Su-
dicích zkontrolovali ze třiceti účastníků 
deset namátkově vybraných lovců. Všich-
ni měli vše v pořádku. Prověřovalo se také 
to, zda lovci nemanipulují se zbraněmi pod 
vlivem alkoholu. Dechové zkoušky ani tuto 
skutečnost nepotvrdily, všichni myslivci 
měli dechové zkoušky negativní,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.

Policejní kontroly na honech budou po-
kračovat i v dalších dnech.  (hrr)

 Foto Policie ČR

Radim Hruška

Vísky - Agrocentrum Ohrada 
ve Vískách připravuje pro své 
návštěvníky zajímavou novinku. 
Od příští sezony si totiž budou 
všichni moci vychutnat domácí 
pivo vařené v právě vyrůstajícím 
minipivovaru. V současné době si 
mohou návštěvníci pochutnat na 
hovězím mase z tamního chovu. 
Právě to bylo impulzem stavby 
minipivovaru. K vlastnímu masu 
tak budou moci v Ohradě nabíd-
nout i vlastní pivo. Rekreační za-
řízení tak bude poskytovat kom-
plexně domácí stravu.

Vesnický pivovar Ohrada vzni-
ká jako první podobné zařízení 
v blanenském okrese. Nabídne 
pivo plzeňského typu, které má 
v tuzemsku dlouholetou tradici. 
Vařit se budou piva světlá, tmavá, 
polotmavá a především speciály 
k různým výročím nebo svátkům. 
„Základem bude, že všechna piva 
se budou připravovat přírodní ces-
tou bez použití různých náhražek, 

stabilizátorů a podobně. Bude se 
vařit jednou až dvakrát týdně, 
v závislosti na aktuální spotřebě. 
Budeme používat kvalitní české 
suroviny. Naše vlajková loď bude 
jedenáctistupňový světlý ležák,“ 
uvedl jeden z budoucích slád-
ků minipivovaru Patrik Rokytka 
s tím, že piva budou nefi ltrovaná 

a nepasterizovaná, takže všechny 
vitamíny, prospěšné látky a chu-
ťové vjemy budou zachovány. 
Nápoj bude nepatrně kalnější, 
ale na druhou stranu nabídne vý-
raznější chuť. „Každý určitě po 
prvním napití pozná, že se jedná 
o kvalitní pivo domácí výroby,“ 
doplnil Rokytka.

Práce na výstavbě jsou v sou-
časné době v plném proudu. Pro-
vádí se stavební část. Předpokla-
dem je, že v lednu nebo začátkem 
února příštího roku se bude insta-
lovat technologická část. Vařit se 
začne začátkem dubna. 

„Udělá se jedna takzvaně jalo-
vá várka, na které se ověří fun-
gování všech částí minipivovaru, 
a potom už bude následovat ostrý 
provoz. Pivo se bude stáčet do 
sudů, PET lahví a soudků. Pokud 
bude někdo pořádat oslavu, tak si 
bude moci přijet. Připravujeme 
také novinky jako škola vaření 
piva, exkurze spojená s ochutnáv-
kou a podobně,“ vypočítal Patrik 
Rokytka. 

V souvislosti s pivovarem při-
pravují v Agrocentru Ohrada piv-
ní lázně. 

Zajímavé bude také posezení 
v salonku, ze kterého bude výhled 
do samotné varny. V plánu je i za-
střešený pivovarský dvůr, kde bude 
možnost konání různých akcí.

 Pokračování na str. 5
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Hledáme pro naše klienty
byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 

rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svitavy, • 

Žďár nad Sázavou

garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Pronájem bytu 3+1 v Bosko-
vicích ve zděném bytovém 
domě.
Částečně zařízený, nutné drob-
né opravy, vhodné pro domácí-
ho kutila.

Prodej nebo pronájem druž-
stveního panelového bytu 3+1 
s balkonem ve 2 NP v Kunštá-
tě. Podlachová plocha bytu 71 
m2.

Pronájem staršího bytu 2+1 
s příslušenstvím ve Svitávce, 
ve 2. NP dvoupodlažního zdě-
ného domu, v klidné části obce. 
Dispozice: obytné místnosti 24 
m2 a 23 m2, kuchyň 12 m2, spíž, 
koupelna s el.bojlerem, WC, 
chodba. Vl. etážové vytápění-
plyn, bez kuchyňské linky.

ativitu. Nerada kopíruji nějakou 
předlohu, protože v tomto případě 
jde už o „pouhé“ řemeslo. 

Své umění si ale ne-
necháváte pro sebe...

Měla jsem pocit, že pe-
čení se dál nevyvíjí, i když 
stále přibývají různé tech-
niky a rozšiřují se mož-
nosti. Na to, abych 
se o svoje poznat-
ky podělila, mně 
navnadil jeden 
obchodník s cuk-
rářskými pomůc-
kami. Vypsal výbě-
rové řízení na kurzy 
zdobení, které jsem vyhrála. 
Po asi třech uskutečněných jsem 
se rozhodla, že to zkusím na vlast-
ní pěst a vyřídila si živnostenský 
list na lektorské činnosti. Od no-
vého roku dělám vlastní kurzy. Pů-
vodní představa byla, že jich bude 
maximálně pět do roka, ale dostala 

jsem 
se přes 

číslo dvacet. 
Jedná se o šestihodinové jedno-
denní kurzy. Jsou tří typů, učím 
krémové techniky, potahované 
a modelované věci a malování 
na dorty. Na mých internetových 
stránkách se na ně mohou případní 
zájemci přihlásit. 
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Alena Doskočilová: Pečení dortů si užívám
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Dlouhodobý pronájem rekreačního areálu v Jedovnicích. 
Součástí rozsáhlého areálu je několik zděných budov v dob-
rém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve 
zděných budovách a chatkách, společné umývárny, k vodě 10 m.

Rekreační chata na krás-
ném pozemku ve Střelicích 
u Brna.
CP 860 m2, ZP 30 m2. Dřevěná 
budova, studna, elektřina, les.

Tel.: 774 408 399  Cena: 250 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 250 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Prostorný RD v Adamově. 
Dvě bytové jednotky 4+1 a 5+1 
a nová terasa 40 m2. Ve dvoře 
prostory pro podnikání, zahra-
da v mírném svahu. Bydlení 
uprostřed přírody.

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Radim Hruška

Drnovice - Alena Doskočilová 
z Drnovic má „na kontě“ více než 
čtyři sta padesát výstavních dortů,  
vystoupení v televizi a několik 
rozhovorů pro nejrůznější časo-
pisy. Mohlo by se zdát, že před-
stavuji profesionální cukrářku, 
ale opak je pravdou. Paní Alena 
pracuje jako učitelka a pečení má 
„jen“ jako koníčka.

Při pohledu na vaše dorty 
se neubráním pocitu, že máte 
pečení takříkajíc v genech...

U nás v rodině se vždy pekly 
moučníky k různým příležitos-
tem. Pekla moje maminka a dříve 
i moje babička, která se narodila 
1886 a v mládí sloužila ve Vídni. 
Od ní pocházejí také některé re-
cepty, které neustále opatruji jako 
rodinné stříbro. Nikdy se ale příliš 
nedbalo na estetickou úroveň. Mu-
selo to v první řadě dobře 
chutnat, zdobení se děla-
lo jen jednoduché.

Za to, že jsem zača-
la péci dorty, „může“ 
vlastně moje švagro-
vá. Když se před asi 
sedmi lety vdávala 
neteř, tak přišla s tím, 
že by potřebovala dor-
ty na svatbu. Před tím 
jsem pekla jen oby-
čejné dorty, neměla 
jsem zkušenost 
s poschoďový-
mi. Potaho-
vané dorty 
jsem nejenže 
nepekla, ale 
ani nikdy 
n e v i d ě l a .
Uměla jsem 
jen růžičky, 
které se kdysi vy-

ráběly z želé bonbónů a moučko-
vého cukru. Zkoušela jsem proto 
na internetu najít nějakou inspira-
ci. Objevila jsem svatební dorty, 
které byly celé bílé, takže jsem 
pátrala dál a našla recept na hmotu 
na potahování, která se dala vy-
robit doma. Dorty jsem nakonec 
udělala dva, na jeden dala živé or-

chideje, a na druhý mar-
cipánové růže. Měly 

velký úspěch, a to 
mě nadchlo a začala 

jsem pracovat na 
dalších. Postupně 
jsem se propra-

covala až k profe-
sionálním materiálům, 

různým technikám 
a motivům. Pečení 
mám jako koníčka 
a nerada bych, aby 

to přerostlo urči-
té hranice. Jako 

profesi bych 
to určitě dě-
lat nechtěla, 
c u k r a ř i n a 
vypadá na 
pohled úžas-

ně, ale je to 
hrozně těžká 

práce.

Zmínila jste hledání na in-
ternetu. Zapojila jste se i do 
nějaké „dortové“ komunity?

Komunity samozřejmě existují. 
Sdružují se v nich amatérští cuk-
ráři, ale já jsem v tomto směru 
spíš samotářka. Známé jsou na-
příklad české internetové stránky 
www.dortomanie.cz nebo ame-
rické cakecentral.com. Právě na 
těch amerických se mně podařilo 
dosáhnout zajímavého úspěchu. 
Chodím na něj už asi čtyři roky 
a představuji tam některé svoje 
dorty. V loňském roce mně přišel 
e-mail, od majitelky strá-
nek, který 

i n -
f o r -
m o v a l 
o tom, že 
jsem byla 
členy tohoto 
webu zvolena 
nejpopulárnějším 
tvůrcem dortů za rok 2 0 1 1 . 
Dostala jsem speciální odznak, 
který mám umístěný na svých in-
ternetových stránkách. Kuriózní na 
tom bylo, že napsali, že si ho můžu 
vyvěsit ve své cukrárně a můžu ho 
dávat jako značku na své cukrářské 
zboží... Moje dorty jsou k vidění 
i v různých časopisech nebo v in-
ternetových diskuzích a samozřej-
mě na mých webových stránkách 
www.aldoska.estranky.cz.

Jaké pomůcky při pečení 
používáte?

Mám velké množství moderních 
pomůcek, ale i několik velmi sta-

rých. Lidi, kteří vědí, že ráda peču, 
už mi sami nosí různé věci, které 
najdou například na půdě. Mám 
zajímavé tvarované formy, ale 
v těch moc nepeču. Ale jestli budu 
mít někdy svoji vlastní dílnu, tak 
si je tam možná vystavím. Nejčas-
těji používám nové kulaté a čtver-
cové formy. Velkou radost jsem 
měla, když jsem od dcery sou-
kromého cukráře dostala kostice, 
které zdědila. Jsou to nástroje na 
tvarování marcipánu a jsou ze slo-
noviny. Ale s nimi příliš nepracuji, 
protože jsou křehké, tak si je tak-

zvaně opečovávám. 
Některé pomůcky 
mi vyrobil manžel. 

Například točnu 
na zdobení 

d o r t ů 

s aretací. 
Používala jsem ji 

asi tři nebo čtyři roky než 
jsem v jedné soutěži vyhrála pro-

fesionální. 

Je každý váš dort originál 
nebo se některé motivy opa-
kují?

Nedělám stejné dorty. Někdy 
mám objednávku na stejné téma, 
ale snažím se ho ztvárňovat pokaž-
dé jinak. Jsou mezi nimi i kuriozi-
ty. Například jsem pekla skálu, po 
které lezou horolezci nebo nedávno 
motorovou pilu zaříznutou do špal-
ku. Bratrovi jsem pekla řeznický 
špalek s nářadím a masem... Zvlášt-
ní příležitostí je pro mě vždy pečení 
svatebních dortů. Mám příležitost 
uplatnit nové a projevit svoji kre-
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Modrý hroch pomůže dětem
Adamov - Městské kulturní středisko v Adamově společně s nadačním 

fondem Modrý hroch uspořádalo na začátku prosince charitativní výsta-
vu fotografi í Roberta Vlka z prostředí dětské traumatologie v brněnské 
dětské nemocnici. Slavnostní vernisáž se konala první adventní neděli 
a vedle fotografi í byly k vidění i obrázky malované dětskými pacienty. 
Záštitu nad výstavou převzala adamovská společnost Adavak.

„Viděl jsem výstavu už v Brně a jsem rád, že se podařilo dostat ji i do 
Adamova. Od nás poputuje do Prahy, kde bude instalována v Novoměst-
ské radnici,“ uvedl Jiří Charvát, jednatel společnosti Adavak.

Fotografi e zachycující dětské pacienty během jejich pobytu na trau-
matologii a ukazující, jak v nemocnici děti tráví svůj volný čas, zaujaly 
mnoho návštěvníků. Děti se mimo jiné věnují výtvarné činnosti a právě 
jejich obrázky bylo možné na výstavě zakoupit. 

„Byla to už třetí akce tohoto druhu v Adamově a za prodané obrázky, 
jejichž autory jsou právě malí pacienti z traumatologie, jsme pro nadaci 
Modrý hroch získali jedenáct tisíc korun. Jsme rádi, že tyto peníze opět 
pomohou alespoň trochu zpříjemnit jejich pobyt v nemocnici,“ řekla ře-
ditelka adamovského městského kulturního střediska Jitka Králíčková. 

K partnerům nadačního fondu Modrý hroch patří mimo jiné golfové 
centrum v Kořenci, Kunštátská keramika, mezi dárci je i adamovská vi-
zážistka Božena Davidová.  (ama)

Pro dobrou věc. Součástí výstavy fotografií z oddělení traumato-
logie v brněnské dětské nemocnici byl i prodej obrázků, které malí 
pacienti sami namalovali. Putovní výstava opustila Adamov a nyní 
směřuje do Prahy.  Foto archiv

500 g hladké mouky
500 g másla
250 g mletých ořechů
250 g moučkového cukru
citronová kůra
rybízová marmeláda

Mouku a cukr prosejeme na vál, 
přidáme ořechy, změklé máslo a 
citrónovou kůru a ze všech surovin 
vypracujeme těsto, které necháme 
odležet v chladu asi 2 hodiny. Pak 

na pomoučeném vále vyválíme plát 
silný cca 3 mm, vykrajujeme různé 
tvary (například sadou zoubkova-
ných formiček na sušenky), klade-
me je na suchý plech a pečeme asi 
7 min při teplotě 160°C do zrůžově-
ní. Po vychladnutí slepujeme k sobě 
vždy dva stejné tvary rybízovou 
marmeládou a namáčíme do polo-
viny v čokoládové polevě. Z této 
dávky těsta je asi 100 ks výborného 
cukroví.

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

Recept na vaflové cukroví
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Magda Hrušková

Obora - Mladý talentovaný 
zpěvák má ve své kariéře skvěle 
našlápnuto. Více prozradil v ná-
sledujícím rozhovoru.

 
Od kolika let zpíváte, a kdo 

vás ke zpívání  dovedl?
Můžu říct, že už od plenek, byl 

jsem prý velmi hlučné dítě. Od 
útlého dětství mě k hudbě ved-
la hlavě máma a babička. Začalo 
to v pěti letech hrou na zobcovou 
fl étnu, poté se přidaly hodiny sólo-
vého zpěvu a klavíru. Chodil jsem 
také do dramaťáku, který mi ote-
vřel dveře zase k herectví. Když 
potom přišla možnost tyto obory 
propojit, neváhal jsem. 

Co považujete za svůj nej-
větší úspěch? 

Asi za největší úspěch pova-
žuji přijetí na vysněnou školu, 
tedy Konzervatoř Jaroslava Jež-
ka v Praze. Samozřejmě jsem se 
účastnil také mnoha pěveckých 
soutěží a festivalů v České repub-
lice i v zahraničí. Letos v létě jsem 
například poprvé zpíval ve Vel-
ké Británii. Takže ocenění a pě-
veckých úspěchů mám na poličce 
vcelku hodně, ale bez pokračování 
a tvrdé práce nejen na svém hlase, 
by tato ocenění byla bez budouc-
nosti a významu.

Jaký obor jste si pro konzer-
vatoř vybral, a jak dlouho bu-
dete studovat? 

Studuji třetím rokem obor Mu-
zikál a studium trvá šest let. Potom 
bych rád pokračovat na vysoké 
škole. Jestli v Česku nebo v za-
hraničí, o tom zatím uvažuji. Mým 
snem by bylo strávit několik se-
mestrů na nějaké umělecké škole 
právě v zahraničí, kde bych určitě 
načerpal mnoho zkušeností a třeba 
i dobrých vazeb, nezbytných pro 
budoucí praxi.

Studujete obor muzikál, co 
všechno obsahuje? 

Pravdou je, že muzikálový he-
rec musí být všestranně nadaný. 
Pojí se zde tanec, zpěv a herectví. 
Například u tance máme klasický, 
moderní a dokonce i step. Podob-
né je to u zpěvu a herectví. Samo-
zřejmě máme i normální předměty 
jako na ostatních školách, ale tyto 
umělecké dovednosti tvoří většinu 
náplně našeho školního dne. 

Když už mluvíme o muzi-
kálu, který je vám nejbližší? 
Máte možnost už nyní spo-
lupracovat s profesionály 
v branži?

Co se týká mých oblíbených 
muzikálů, tak kromě těch ever-
greenů jsou to zejména Edith Piaf 
a Lucrezia Borgia, ze zahranič-
ních například klasické Cats nebo 
šílenější kusy jako Sestra v Akci 
či Hairspray, to jsou spíš takové 
oddechovky. Co se týká spolu-
práce s praxí, tak i díky mému 
skvělému prof. zpěvu Tomáši Be-
rounovi máme přístup a možnost 
být součástí velkých pražských 
muzikálových projektů. Podobnou 
radost mám například ze spoluprá-
ce v podobě různých workshopů 
a výstupů pod režijním vedením 
Tomáše Vaculíka nebo Jozefa 
Bednárika.
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D    Zpěvák Jan Fanta: Mladý 

muž s nevšedním nadáním

Jaký hudební žánr je vám 
tedy nejbližší? 

Já říkám, že když člověk hudbu 
miluje, tak si nevybírá, ale prav-
dou je, že je to u mě dost ovliv-
něné aktuální náladou, ale platí 
to i obráceně. Proto preferuji po-
zitivní písničky, které dokáží den 
udělat barevnější, poslouchám 
totiž hudbu víceméně od rána do 
večera. Důležité však je nepřestat 
ji nikdy intenzivně vnímat. Přijde 
mi totiž, že dnes je kolikrát hud-
ba brána spíše jako podkres, ur-
čitá kulisa například v nákupních 
centrech a podobně. Asi bychom 
se měli zamyslet jestli toto umění 
opravdu někdy nesnižujeme jen na 
pozici jakéhosi zvukového smogu, 
to by byla velká škoda. 

Naše země je plná pěvec-
kých soutěží, Superstar, Čes-
koSlovensko má Talent... Plá-
nujete v některé z nich zkusit 
štěstí? 

Nad tím jsem opravdu nepře-

mýšlel a zatím o tomto druhu zvi-
ditelnění opravdu neuvažuji. Mys-
lím, že stálou a pevnou kariéru má 
člověk budovat poctivě od zákla-
dů, podobně jako když stavíte. 
Po rychlém katapultování vzhůru 
přichází také část dost brzký pád, 
což bych nerad. Je to sice pořádná 
dřina někdy, ale v současné době 
mám z krůčků na své určité pro-
fesní dráze velkou radost i bez 
těchto televizních soutěží.

Na čem nyní pracujete, a co 
nového připravujete do nové-
ho roku?

Je pravda, že během součas-
ných předvánočních vystoupení 
toho času máme opravdu málo, ale 
i tak se nám daří plnit plán zkou-
šek, který jsme si určili. Společně 
s Agenturou TamTam připravu-
jeme muzikálovou show Světem 
muzikálu, která bude plná hudby, 
tance a různých efektů, na to se 
moc těším. Od letošního podzi-
mu také spolupracuji s úžasnými 

tanečnicemi ze skupiny Divas 
Show Case, které mě budou od 
jara na vystoupeních doprovázet, 
takže pilujeme choreografi e. Jinak 
chystáme nový repertoár a připra-
vujeme mnoho akcí na příští rok. 
Všechny aktuality vždy spolehlivě 
najdete na stránkách www.agentu-
ra-tamtam.cz

Kdo je vaším vzorem? 
Hudebním vzorem určitě zpě-

vák Michel Bublé pro svou ori-
ginalitu a hereckým vzorem bude 
určitě skvělá herečka Květa Fia-
lová, kterou obdivuji zejména pro 
její životní moudrost a fi lozofi i. 

Máte životní motto? Čeho si 
na lidech nejvíce ceníte?

V životě se řídím tím, že je 
každý svého štěstí strůjcem, což 
se také váže k tomu, že je pro mě 
u lidí důležitá hlavně důvěra, spo-
lehlivost a poctivost, se kterou do-
jdeš nejdál. 

Z čeho jste měl v životě nej-
větší radost? 

Raduji se pořád, z maličkostí, 
myslím, že je život příliš krátký na 
to, abychom se trápili čekáním na 
velké věci. 

Patří mezi vaše koníčky 
i čtení? 

Určitě ano, čtu vcelku hodně, 
zejména příběhové knihy, ale také 
různé odbornější věci, které slouží 
k dalšímu vzdělání a prohloube-
ní znalostí. V druhé řadě je četba 
určitě nezbytná pro studium rolí 
a vlastně celkovou slovní zásobu.

Vy a Vánoce... 
Na Vánoce se těším. Hlavně 

na ty chvíle klidu v teple domova 
a zejména na celou rodinu, které si 
přes rok užiju jen o víkendu. Sa-
mozřejmě to bude čas, kdy bude 
možnost potkat se s přáteli a ka-
marády. Taky se těším na Silvestr 
a příchod nového roku, kdy si mě 
diváci budou moci poslechnout 
před novoročním ohňostrojem na 
náměstí Republiky.

Co byste popřál čtenářům 
do nového roku? 

Užijte si Vánoce se svými blíz-
kými a do nového roku určitě 
mnoho lásky, pohody a zdraví. Ať 
vás neopouští energie, elán a dob-
rá nálada. S úsměvem jde všechno 
líp. To bych viděl jako motto na 
příští rok!

 Foto archiv Foto archiv
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Křtiny - Vánoční dárky se le-
tos objeví i pod sedmi stovkami 
jedlí bělokorých v květináčích, 
které byly vypěstovány ve Škol-
ním lesním podniku Křtiny. 

„K prodeji jsme je nabídli pro-
střednictvím brněnských ekolo-
gických organizací Rezekvítek 
a Veronika a zájem je značný,“ 
řekl zástupce ředitele školního 
lesního podniku Pavel Mauer.

Abyste se ze stromku mohli 
radovat co nejdéle, je třeba do-
držovat jisté zásady. Nejdůleži-
tější je pomalý přesun stromku 
z chladného prostředí do míst-

nosti, a pak opět ven. Z chladné-
ho prostředí ho pomalu přesou-
váme do teplejšího prostoru až 
nakonec do místnosti s pokojo-
vou teplotou. Tam by měl stro-
mek zůstat co nejkratší dobu, asi 
týden. Podle potřeby ho průběž-
ně zaléváme. Stejně pomalu po-
stupujeme, když stromek přesou-
váme zpět do venkovních pod-
mínek. Stromek přestěhujeme 
ven v den, kdy nemrze a nezapo-
meneme ho řádně prolít a podle 
počasí i nadále zalévat. Může být 
v kontejneru či květináči zhruba 
dva roky, pokud již kořeny pro-

kořenily květináč a rostou ven, je 
třeba ho přesadit.

Stromky v květináčích po vá-
nocích často zdobí terasy a bal-
kóny nebo zahrady. 

„My už po deset let pořádáme 
o prvním jarním víkendu společ-
nou výsadbu jedlí v některé z vy-
braných lokalit školního lesního 
podniku. Každoročně se této 
akce účastní kolem čtyř set lidí, 
nejčastěji to jsou rodiče s dětmi. 
Díky tomu lze v okolí Brna na-
jít už deset zalesněných palouků 
s jedlemi bělokorými,“ řekl Pa-
vel Mauer.  (ama)

Stromečky v kvě  náči jsou populární Rozsvítí druhou 
dominantu

Adamov - Na přelomu roku se 
rozsvítí rozhledna Alexandrovka 
tyčící se nad Adamovem. Bude 
nasvícena pouze v době zimního 
času, po zbytek roku budou, kvůli 
ochraně zvířat, světla vypnuta. Po 
kostele sv. Barbory získá město 
druhou nasvícenou dominantu. 
Ta určitě neujde pozornosti ze-
jména cestujícím na železniční 
trati v úseku Brno-Blansko. Ada-
movská rozhledna bude v centru 
dění i první den nového roku. Na 
19. hodinu je naplánován začátek 
slavnostního ohňostroje.  (ama)

Pivovar Černá Hora připravil 
Sváteční kouřový ležák 

Černá Hora - Pivovar Černá Hora zahájil distribuci nového druhu 
piva – Svátečního kouřového ležáku. Kouřová piva (německy  Rauchbier) 
tvoří samostatný pivní styl a na našem trhu jsou vzácností. Milovníkům 
zajímavých a netradičních piv se tak nabízí příležitost ochutnat oprav-
dovou specialitu.

Nakuřovaná nebo též kouřová piva se vyrábějí s podílem sladu su-
šeného nad kouřem z rašeliny případně dubového dřeva. Použití raše-
liny při sušení sladu je společný prvek s výrobou whisky. A právě kouř 
dodává kouřovému pivu charakteristické vlastnosti – velmi specifi ckou 
kouřovou až uzenou vůni i chuť. Ačkoli bylo nakuřování sladu v minu-
losti celkem běžné, dnes se díky moderním metodám již běžně neprovádí 
a kouřová piva se vaří jako specialita především v okolí severobavorské-
ho města Bamberk.

Sváteční kouřový ležák je spodně kvašené pivo polotmavé barvy 
s převládající kouřovou vůní. V chuti je možné kromě nakuřovaného 
sladu najít sladové, karamelové a kávové tóny. Pivo se vyznačuje boha-
tou harmonickou chutí se středním až vyšším řízem a jemnou hořkostí. 
Distribuován bude do hospod a restaurací po celé republice.  (hrr)

Do nemocnice zavítal Mikuláš 
s čertem a andělem

Boskovice - Dětské oddělení boskovické nemocnice navštívil Mikuláš 
s andělem a čertem. Děti dostaly sladkosti, ovoce, čokoládové fi gurky 
a také pastelky a papírové bloky. Dárky, které děti dostaly, rozdělily sest-
řičky a lékaři. Připraveny byly rovnou dva balíčky – jeden od nemocnice 
a druhý od Vodárenské akciové společnosti. „Někteří malí pacienti mají 
dietu, proto je nutné pohlídat, co které dítě dostane,“ řekl ředitel bosko-
vické nemocnice Rostislav Verner. 

Boskovickou nemocnici navštěvuje Mikuláš, anděl a čert každý rok. 
Dlouhá léta chodili v převlečení lékaři. Potom je vystřídaly studentky 
zdravotnické školy a letos se této aktivity ujali studenti boskovické pe-
dagogické školy.  (hrr)

 Foto archiv Foto archiv

Muzeum Boskovicka zve 
na adventní a vánočních akce 

Boskovice - Boskovické muzeum připravilo pro své návštěvníky zají-
mavé akce i v adventním čase. Speciálně pro předvánoční a vánoční čas 
otevřelo výstavu Boskovický betlém Jaroslava Koutného. Expozice je 
součástí oslav první písemné zmínky o Boskovicích a potrvá do 3. února 
příštího roku. Betlém Jaroslava Koutného zachycuje boskovické domi-
nanty a místní obyvatele v období třicátých až padesátých let dvacátého 
století.

V adventním čase a v období vánočních svátků mohou návštěvníci 
zhlédnout také novou stálou expozici Boskovicko – krajinou sedmizubé-
ho hřebene. V Muzeu Boskovicka jsou dále k vidění netradiční vánoční 
ozdoby z dílny Mateřského centra Boskovice doplněné o předvánoční 
tvoření pro děti i dospělé. 

Muzeum je otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin a o víkendech od 
13 do 17 hodin. 24., 25. a 31. prosince bude uzavřeno.  (hrr)

Tišnovští školáci kreslili 
v soutěži svoje město 

Tišnov - Svoje město a okolí v proměnách času měli za úkol nama-
lovat školáci v regionu Tišnovska. Výtvarnou soutěž Čtvero ročních 
období Tišnovska, určenou pro žáky druhého stupně a prvního stupně 
gymnázia, vypsala letos již podruhé společnost TEPLO T, která je doda-
vatelem tepla v Tišnově. 

„V loňském ročníku měly děti zadané téma Tišnov a vítězný ob-
rázek jsme použili jako motiv vánočního a novoročního přání,“ při-
pomněl jednatel TEPLO T Josef Vrba. Podle něj se tehdy soutěže 
zúčastnilo na tři stovky školáků, a proto chtěla společnost na tento 
úspěch navázat. 

Celkem obdrželi organizátoři soutěže v letošním roce více než čtyři sta 
prací. Odborná porota vybrala dvaapadesát z nich, které ozdobí připra-
vovaný kalendář společnosti TEPLO T. Vítězná kresba, jejímž autorem 
je Tomáš Oharek ze Základní školy 28. října, se pak stane jedním z moti-
vů plakátu, který současně obdrží autoři všech vybraných děl. 

„Prací zaslaných do soutěže bylo ve srovnání s loňským rokem více, 
byly velmi rozmanité nejen volbou motivů, ale i ztvárněním, a doklado-
valy, že tišnovští školáci jsou velmi nadaní. Jednoznačně nejčastějšími 
objekty, které děti kreslily, se však staly opět věž tišnovského kostela 
a radnice, která je i na vítězném obrázku,“ podotkl Radek Sláma, du-
chovní otec projektu.

Kromě toho se tři nejlepší kreslíři těšili i z atraktivních cen, jako 
jsou netbook, tablet a mobilní telefon. Škola 28. října v Tišnově, jejíž 
žáci zaslali do soutěže nejvyšší počet obrázků vybraných pro kalendář, 
získala navíc poukaz ve výši deset tisíc korun na nákup vybraného vy-
bavení.  (hrr)
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Je doba adventní. Use-
dáme k již tradičnímu předvánoční-
mu povídání v budově nové fary se 
správcem blanenské římskokatolic-
ké farnosti Jiřím Kaňou a tentokrát 
nejsme sami. Třetím „do party“ je 
místní jáhen Oldřich Němec, který 
nedávno oslavil šedesátiny.

Můžete ho našim čtenářům 
představit?

J.K.: Slouží v naší farnosti 
o pět let déle než já, tedy od roku 
1995, po svém vysvěcení. Slovo 
jáhen je od slova beránek, tedy 
někdo, kdo má pomáhat. A Ol-
dřich to opravdu dělá, ať již ve 
vztahu ke mně, tak k farníkům. 
Na rozdíl od faráře nemůže jen 
sloužit mši svatou a nezpovídá. 
Hlavním jeho úkolem jsou mezi-
lidské vztahy, koná takovou prak-
tickou přirozenou službu. 

Předpokládám, že to není 
vaše povolání?

O.N.: Jsem společníkem ve fi r-
mě, která se zabývá kovovýrobou 
a kamenářstvím, já konkrétně i po 
ekonomické stránce. Sídlíme v Je-
dovnicích. Je krize, práce máme 
méně, mám tedy více času na cír-
kevní práci. Rodákem blanenským 
nejsem. V mládí jsem žil v Rájci. 
Od roku 1962 jsem Blanenšťák, 
myslím, že po padesáti letech to již 
o sobě mohu říct.

Jak jste se dostal k církevní 
práci?

O.N.: Jako dítě mne to vůbec ne-
napadlo. Až když vatikánský kon-
cil obnovil službu trvalých jáhnů, 
začal jsem o tom uvažovat. Jako 
člen Třetího řádu svatého Domini-
ka jsem od otců dominikánů dostal 
nabídku a čtvrt roku na rozmyšle-
nou. Potřeboval jsem souhlas man-
želky a od roku 1983 jsem začal 
tajně, jinak to za komunistů nešlo, 
studovat.

Co znamená termín trvalý 
jáhen?

Faráři Jiřímu Kaňovi pomáhá 
obětavě jáhen Oldřich Němec

Květinová víla
Slunce už viselo vysoko nad Voňavou pasekou. Myška Šedka si vět-

rala domeček, jiná zvířátka odpočívala u lesa v chládku. Vše se zdálo 
být v nejlepším pořádku.

Starý sysel Šetřílek dokonce vytáhl ze svého pelíšku dvě židle 
a stoleček a nabídl myšce sousedské posezení u šálku čaje nebo kávy. 
To bylo něco pro myšku. Na nic nečekala. Rychle zalezla do svého 
domečku, vzala ze spížky ovesné sušenky a už byla u Šetřílka.

„Dobrý den, sousede,“ zdraví myška Šetřílka uctivě a podává mu 
sušenky. „Děkuji za pozvání.“

„Dobře, že jsi přišla, myško. Takový krásný den je jako stvořený 
pro přátelské popovídání,“ vítá ji sysel a mile se na ni usmívá.

„To máš pravdu, Šetřílku,“ odpovídá myška a už si sedá na jednu 
ze židlí.

Šetřílek si sedl naproti ní. Zadíval se na oblohu, pak se spokojeně 
rozhlédl kolem sebe. Myška po něm vše zopakovala. A tak tam seděli 
a koukali. Všude kolem byly zlatavé obilné klasy. Když se nad pase-
kou prolétl vlahý větřík, zašumělo to v nich.

„Jo,jo,“ pokýval hlavou Šetřílek. „Nepřijde-li nějaký prudký déšť, 
Šedko, bude letos dobrá úroda.“

„Přesně tak,“ přitakala myška. „Už se nemůžu dočkat, až si napeču 
čerstvé sušenky. Ty loňské ztrácejí na chuti,“ dodává.

Vtom ale odněkud z pole zaslechli slabounké volání:“ Haló, je tam 
někdo?“

Oba nastražili ouška. „Myško, slyšelas to taky?“ ptá se sysel.
„To víš, že ano, Šetřílku. Slyšela,“ potvrzuje myška.
Vtom se znovu a ještě naléhavěji ozývá: „Haló! Může mi někdo po-

moct?!“
To už ani jeden z nich nečeká. Rychle běží směrem, odkud volání 

o pomoc zaznívá. A už ji vidí - květinovou vílu, oblečenou do lehkých 
růžových šatiček, dlouhé zlaté vlasy jí padají až k pasu.

„Vílo,“ vydechla myška zadýchaně, “co se ti stalo? A proč sedíš na 
zemi? Máš přeci sedět mezi okvětními plátky nejrůžovějšího květu 
naší paseky.“

„No ano,“ přitakává Šetřílek.
„Víte, kamarádi,“ povídá víla Květenka, „stalo se neštěstí. Dnes 

ráno, když mě pošimral první ranní paprsek a já chtěla vylézt ze své 
květinové postýlky, zjistila jsem, že nemám svou kouzelnou hůlku. 
Bez ní nemohu otevřít kalichy květin. Nic nepokvete.“

Kamarádi se chytili za pusinky. To je ale nadělení! Rozhlíželi se ko-
lem. Jak to, že si toho nevšimli? Jediný kvítek nebyl rozkvetlý. Všech-
ny měly cudně hlavičky svěšeny k zemi. Oběma z toho bylo ouzko. 
Takový pěkný den a bez jediného květu. Tak to přeci nemůže zůstat!

„Květenko,“ vzpamatoval se jako první Šetřílek, „neboj se, pomů-
žeme ti.“

„Ale jak?“špitla mezi vzlyky víla.
„Jednoduše. Myška tu s tebou zůstane. Dá na tebe pozor. Já zatím 

doběhnu do lesa a svolám všechny ptáčky, kteří v něm mají hnízdo. 

Ti se pak rozletí po celém blízkém i dalekém kraji a pomohou nám 
kouzelnou hůlku najít,“ rozhodl Šetřílek a dal si ruce v bok.

„Dobrý nápad!“zaradovala se myška. „Tak už nemeškej a rychle 
běž,“ pobídla ho ještě. To už z Šetřílka zahlédla jen ocásek.

Pak si sedla vedle Květenky, vzala ji kolem ramen a těšila ji.
Šetřílek se rozběhl tak rychle, jak jen mu to jeho krátké nožky a za-

valité tělo dovolily. Jakmile doběhl do lesa, sebral ze země jeden spa-
dený list a sroloval jej do trubičky. Tu přiložil k puse a křičel: „Háló, 
ptáčci! Kde jste kdo? Naše víla Květenka potřebuje pomoc! Háló!“ Ne-
trvalo dlouho a už se k němu slétali ptáčci všech možných druhů.

„Kamarádi, to jsem rád, že jste tak rychle přiletěli,“ začal sysel.
„Ale co se děje, Šetřílku?“
„Co se stalo?“ptali se jeden přes druhého.
„Víla Květenka ztratila svoji kouzelnou hůlku. Bez ní nemůže ote-

vřít kalichy květin. Nic nepokvete,“povídá sysel jedním dechem. Při-
tom upřel svoje očka na kamarády.

Ptáčci ztichli. Ticho trvalo hezkou chvíli, až tu se ozvalo: „Tak na 
co čekáme? Rychle! Všichni vzlétneme do oblak. Proletíme celý kraj. 
Musíme přeci hůlku rychle najít. Copak by jedly včelky a čmeláčci?“

„Ano. Musíme rychle začít s pátráním,“ vzpamatoval se strnad. „Já 
se svojí rodinou poletím na jih až ke dvěma osikám, sýkorky se vydají 
na východ, k jezírku. Drozdi a dudci prohledají severní stranu a pěn-
kavy se porozhlédnou na západě. Ostatní budou létat nad pasekou. 
To vám ale povídám, žádné ulejvání!“ To už strnad nemusel ani do-
dávat. Kdopak by se chtěl ulejvat, když jde o tak vážnou věc. Honem 
se rozlétli směry, které jim určil.

Šetřílek mezitím zase rychle přeběhl zpátky ke svým kamarád-
kám. To aby jim mohl povědět, že se už začalo s pátráním.

„Stejně mám strach, že se hůlka nenajde,“pofňukávala víla.
„Nic se neboj,“ uklidňuje ji sysel, který právě dorazil. „Všichni 

ptáčci už létají, kam jen mohou, a hůlku hledají. Květenko, neplakej, 
všechno dobře dopadne.“

„Vždyť já už skoro nepláču,“ povídá Květenka, utírá si poslední slzu 
a pozoruje první vracející se ptáčky.

„Tak co, našli jste hůlku?“ ptá se hned myška. Ale ptáčci zatím jen 
záporně vrtí hlavičkami.

„Neztrácejme naději, ještě se nevrátili všichni,“ dodává sysel s ru-
kama v bok.

V tu chvíli se na pasece objeví straka. V zobáčku nese Květenčinu 
hůlku. Ptačí štěbetání rázem ustává, nikdo z ní nespouští oči. „Tak to 
ona ji vzala,“ diví se všichni.

Straka došla až před Květenku a hůlku ji podala.
„Nezlob se na mě, Květenko, nevěděla jsem, že je tvoje. Ona se 

z rána tak krásně leskla, že jsem neodolala a odnesla si ji do svého 
hnízda,“ povídá provinile.

„Já se přeci nezlobím, hlavně, že jsi mi moji hůlku vrátila,“ odpoví-
dá víla. Pak už ale víla na nic nečeká, roztáhne svá vílí křídla a vznáší 
se nad paseku. Tam se hůlkou dotkne jednoho kalichu po druhém. 
V tom momentě se děje zázrak. Všechny kvítky se jako na povel roz-
víjejí. Mezi obilím se opět vyjímají chrpy a vlčí máky. Ze všech stran 
se slétají včely a odnášejí si do úlů pyl, aby bylo na med.

 Romana Holasová

P  

Jiří Kaňa Jiří Kaňa (vlevo) (vlevo) a Oldřich Němec.  Foto Bohumil Hlaváčeka Oldřich Němec.  Foto Bohumil Hlaváček

V Agrocentru Ohrada ve 
Vískách vyrůstá malý pivovar
Pokračování ze str. 2
„Minipivovar bude zásobovat především naše zařízení a přebytky 

poskytneme vybraným restauracím. V první fázi počítáme s výstavem 
kolem sedmi set až tisíce hektolitrů ročně. Tomu bude uzpůsobena 
i skladovací technologie. V případě většího zájmu o naše pivo, bude 
samozřejmě možnost dalšího rozšíření. Cílem je, abychom byli, co se 
týče produkce piva, soběstační. Výjimkou bude snad jen nealkoholické 
pivo, které nebudeme připravovat,“ dodal Patrik Rokytka.

J.K.: Nestane se nikdy knězem, 
může mít rodinu, které musí dávat 
přednost. Teprve zbytek svého vol-
ného času může věnovat farnosti.

V čem spočívalo tajné 
 studium?

O.N.: Komunistická vláda vy-
bírala, kdo může studovat teolo-
gii. Musel jsem tedy na to jít přes 
takzvanou podzemní církev. Studia 
jsem dokončil až po jejím pádu. 
Za revoluce mi chyběly ještě tři 
zkoušky. Následující doba byla 
hodně hektická. Až po čase jsem se 
k tomu vrátil a vysvěcen jsem byl 
až v roce 1995. Předtím jsem začal 
podnikat, stavěl jsem dům, nebyl 
čas. Otec biskup mne pak hned 
ustavil do blanenské farnosti.

Jak vypadá vaše práce?
O.N.: Rozdělil bych to na takové 

dvě části. Ta viditelná je výpomoc 
při pastoraci a práci faráře. Sloužím 
třeba bohoslužbu slova v Senior 
centru, občas s Otcem Jiřím pomá-
hám při bohoslužbách v nemocnici 
nebo Olomučanech a Adamově. Ta 
neviditelná je naslouchání a pomá-
hání lidem.

Jsou před námi svátky vánoč-
ní, jak probíhají na farnosti?

J.K.: Jáhen Olda bývá většinou 
dopoledne zde buď sám nebo mi 
vypomáhá, připravujeme kostel 

a vše s tím spojené. Jsme k dispozi-
ci i lidem. Děláme besedy pro školy 
i s dospělými. Já hodně zpovídám. 
Chystáme betlém, stromeček. Sna-
žíme se popovídat si s každým.

O.N.: V adventní době by mělo 
dojít k takovému ztišení. Pro lidi by 
měla být na prvním místě rodina. 
Tak by to sice mělo být pořád, ale 
o Vánocích by měly jít pryč všech-
ny napjaté vztahy.

Jak vypadají svátky u vás?
O.N.: Mám pět dětí, bývalo nás 

u stolu hodně. Jsou teď už většinou 
dospělí, dvě mají své rodiny. Jsem 
dvojnásobný dědeček. Je zvykem, 
že se vše chystá dopoledne. K ve-
čeři zasedáme s první vycházející 
hvězdou. Máme čočkovou polévku 
a protože ryby moc nemusíme, dal-
ší chod je smažené fi lé s bramboro-
vým salátem. Máme vždy připra-
vený prázdný talíř pro případného 
hosta. Začínáme vzpomínkou na ty, 
kteří nejsou mezi námi. Potom se 
krátce pomodlíme, pojíme a jdeme 
ke stromku, kde nejdříve zpíváme 
koledy. Teprve pak dojde na rozba-
lování dárků. Večer se vydáme na 
bohoslužbu, já pomáhám při mši. 
Na Hod Boží po bohoslužbě zaví-
táme k živému betlému. K obědu 
dojídáme zbytky od večera, pak se 
rodina sejde u mé sestry. Na Štěpá-
na opět bohoslužba, ranní v latině, 
jako za starých časů. 

J.K.: Na faře je to samozřejmě 
trochu jinak. Na večeři se u nás 
sejde vždy tradičně sedm kněží 
z okolí. Máme rybí polévku a kap-
ra, až na jednoho, který ryby nemu-
sí, ten má smažený sýr. Já nevařím, 
přijdeme k hotovému. I o cukroví 
se mi postarají farníci, vždy někdo 
něco donese. Pan farář z Vysočan, 
vynikající muzikant pak z nás zor-
ganizuje takovou kapelu, každý 
hraje, na co umí a zamuzicírujeme 
si, většinou koledy. Dáme si dárky. 
Následně se rozcházíme sloužit 
svoje půlnoční mše. Druhý den 
jsme v plném provozu. Na oběd 
máme také, co zbude. Na Štěpána 
začínáme zmíněnou latinskou mší, 
pomáhá stará garda, bývalí minis-
tranti. Letos odpoledne u nás za-
zpívá Rybovu mši sbor Rastislav, 
který přesně před 150 lety ten den 
zahájil svoji činnost, jak jsem se 
doslechl, rovněž touto mší. Takže 
to bude hodně slavnostní. 

Jáhen Oldřich Němec má za-
jímavou známost…

O.N.: Dá se mluvit spíše o přá-
telství. S arcibiskupem Dominikem 
Dukou se znám už spoustu let přes 
dominikánský řád, z dob mých stu-
dií. Scházeli jsme se každý měsíc 
tajně po bytech ještě před jejich 
zahájením. On mne na ně přijímal 
a staral se o své skupiny, vizitoval 
je, jak se říká. Po revoluci jsme se 
potkali až na akci Stonožka v ka-
tedrále v Praze. Potěšilo mne, že si 
mne pamatoval, měl již připrave-
nou knihu s osobním věnováním. 

Co chcete u příležitosti Vá-
noc popřát našim čtenářům?

J.K.: Myslím, že se o to mohl 
letos jménem nás obou postarat náš 
letošní jubilant.

O.N.: S pověřením pátera Kani 
tedy přeji všem Boží požehnání. To 
znamená co nejlepší vztahy, napra-
vení všech chyb. Nejen v Novém 
roce, ale i ve zbytku života. To, že 
je člověk bohatý neznamená, že má 
majetek, ale má v co nejlepším po-
řádku vztahy s ostatními lidmi. To 
je pravé bohatství. 

Celé Česko čte 
dětem a v Adamově 

zvláště
Adamov – Už je to šest let, co začala celostátní kampaň s názvem 

Celé Česko čte dětem. Někde už na ni zapomněli, ale v Adamově v ní 
stále pokračují. V pátek 14. prosince předčítala malým posluchačům 
před svým koncertem zpěvačka Irena Budweiserová. 

„Já se přiznám, že když byla moje dcera malá, dnes už je to dospělá 
slečna, tak jsem jí četla málo. Jezdila jsem po koncertech, a tak čtení 
zůstávalo na tatínkovi. Ale dnes čte hodně a ráda,“ řekla zpěvačka. 
„Pozvání k četbě adamovským dětem jsem přijala ráda. Dříve, ještě 
než jsem začala zpívat, tak jsem se věnovala recitaci a divadlu. To 
jsem milovala a miluju dodnes. Když jsem se zamýšlela nad tím, co 
pro děti vyberu, vzpomínala jsem, co jsem četla nejraději, když jsem 
byla malá. Samozřejmě to byly pohádky. Ty české, ale i cizokrajné. 
Tak jsem si vybrala knížku Pohádky z tisíce a jedné noci a konkrét-
ně O Aladinovi a jeho kouzelné lampě,“ dodala Irena Budweiserová. 
Pak nastalo ticho a všichni přítomní, nejen děti, ale i dospělí, pozorně 
poslouchali. 

„Nejdříve jsme zvali ke čtení dětem adamovské dospělé. Vystřídali 
se členové rady města, místní známé a zajímavé osobnosti. A tak děti 
poslouchaly nejen naše knihovnice, ale například i pana faráře. Pak 
jsme začali zvát i hosty, kteří do Adamova zavítali a vystupovali třeba 
v našem městském kulturním středisku,“ řekla ředitelka adamovské-
ho MKS Jitka Králíčková, která je iniciátorkou společných chvilek 
nad knížkami. 

Adamovským dětem už například četli herci jako Pavel Zedníček, 
Pavel Nový, Jan Přeučil s Evou Hruškovou, brněnský herec Martin Ha-
velka nebo Miroslav Donutil či zpěvák Jiří Pavlica. Když dětem četla 
herečka Květa Fialová, praskal sál ve švech, s pohádkou přišla ilustrá-
torka Vlasta Švédová a nedávno i zpěvačka Lenka Filipová. „Za celou 
tu dobu jsem se nesetkala s odmítnutím. Všichni ochotně našim dětem 
četli ze svých oblíbených knížek,“ dodala Jitka Králíčková.  (ama)

Nad pohádkou. Zpěvačka Irena Budweiserová nezapřela, že se dříve 
věnovala divadlu. Děti její čtení poslouchaly se zatajeným dechem. 
 Foto Marta Antonínová

Předvánoční anketa
Při setkání s knihou na adamovské faře jsme se potkali se skupinkou 

dětí z družiny. Byli to žáci IV. A třídy, kteří si přišli poslechnout čtení 
Ireny Budweiserová. Že se těší na Vánoce, na tom se shodli všichni. 
Položili jsme čtyřem z nich dvě otázky. 

1. Jak si čteš?
2. Co si přeješ pod stromeček?

Aneta Jakubíková
1. Čtu moc ráda a nejraději si čtu sama.
2. Přála bych si Kočičí Bratz, to je něco jako Mon-

ster Highajka, akorát to má ocas. (Anetka vysvětlila, 
že je to panenka). Chtěla bych taky knížku Admirál 
– dostihový kůň. Je to druhý díl knížky, kterou už 
přečetla a moc se mi líbila. 

Tereza Taterová
1. Raději si čtu sama. Když někdo dospělý čte, je 

to moc rychle a často tomu nerozumím. Sama si čtu 
pomalu. 

2. Pod stromeček si přeji dvě knížky. Je to jedno 
jaké, nechám se od Ježíška překvapit. Má ráda knížky 
o zvířátkách. 

Veronika Jakubíková
1. Ráda si čtu sama. Mám ráda knížky o zvířát-

kách, nejraději, když jsou o koních.
2. Pod stromeček si přeji hrnčířský kruh. Viděla 

jsem to v televizi a v jednom časopise. Sama si můžu 
vymodelovat třeba hrnek a ještě si ho ozdobit. To 
bych chtěla zkusit. 

Matěj Musil
1. Rád si čtu knížky z Klubu záhad, a ty si čtu 

sám.
2. Pod stromeček si přeji kytaru a Lego. Máme 

povinnou hudebku, ale rád bych hrál na kytaru jako 
paní učitelka. Doma máme bicí, na ty už jsem zkou-
šel hrát.  Připravila Marta Antonínová
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Vše nejlepší v roce 2013 
spoluobčanům Lhoty Rapotiny 
přeje zastupitelstvo obce

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ

Všem našim příznivcům 
přejeme pěkné Vánoce, úspěšný rok 2013 
a mnoho dobrých kilometrů ve zdraví

Turistický oddíl TJ Sokol Boskovice 
a KČT Boskovice

Město Rájec-Jestřebí vám přeje radostné Vánoce 
plné pohody a šťastný rok 2013

PF 2013
Obec Lipůvka

Spokojený život a vše dobré 
v novém roce

Přejeme všem našim návštěvníkům 
a hostům krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2013.    Hotel Macocha

Děkujeme všem našim příznivcům 
za dosavadní přízeň. 
Věříme, že vám budeme dělat radost 
i v následujícím roce. 
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
přeje všem jménem všech členů klubu

 výbor FK Blansko

PF 2013
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Huberťák
To ráno Štědrého dne končila panu Evženovi noční šichta. V duchu 

uvažoval o tom, co musí během dopoledne stihnout zařídit. Nejprve 
ze všeho opatřit kapra. Jako pravověrný příslušník Petrova cechu vždy 
rodině dodával vlastnoručně chycenou rybu. Sám sice dával přednost 
vepřové fl ákotě, ale tradice je tradice a Vánoce jsou v roce jen jednou. 
To mu připomnělo, že bude třebat sehnat i nějaký ten stromek, ať mají 
haranti radost. 

„Nevadí, cestou od rybníka se po něčem podívám,“ uvažoval v du-
chu. “ Taky bych se měl stavit na grog v hospodě Na růžku, abych se 
doma staré nepletl, až bude plést vánočku,“ sám se musel tomu slov-
nímu spojení pousmát. 

Teď však měl před sebo ještě každodenní cestu z blanenských stro-
jíren, kde pracoval už třicet let jako kovář. Do rodné vísky, kde bydlel 
se svojí ženou Mařkou, dvěma potomky a tchyní, to měl asi dva-
cet minut jízdy. Pan Evžen byl totiž duše veskrze pragmatická a tak 
k tomuto účelu používal motocykl Jawa 250, zvaný „pérák“, který 
kdysi před lety vyměnil se sousedem za motor k mlátičce. Neboť ho 
k cestám do práce užíval celoročně, bez ohledu na počasí, pořídil si 
i bytelnou výbavu. Na hlavu koženou kuklu, na ruce svářečské ruka-
vice, vatované kalhoty byly zastrčeny do poctivývh fi lcáků s „trak-
torovou“ podešví. Jeho hlavním trumfem do zimní nepohody však 
byl dlouhý myslivecký kabát, zvaný huberťák, který zdědil po svém 
dědkovi, který býval hajným v křtinském polesí. Takto vybaven se 
den co den vydával na cestu do práce a zpět. S rafanem, jak pérákovi 
familiérně přezdíval, nikdy žádné technické problémy neměl, o čemž 

svědčí, že za těch deset let, co ho používal, neměl jedinou absenci 
v zaměstnání.

Také dnes ráno, patřičně vyzbrojen, se ještě kouknul z okna šatny, 
jaké je venku počasí. Teploměr sice ukazoval jen jeden stupeň pod 
nulou, ale fi čel nepříjemný, vlezlý severák. Po sněhu ani památky. 

„To zas budou vánoce,“ pomyslel si pan Evžen. Vyšel před šatnu 
a cestou na vrátnici k píchačkám si ještě říká: „Sakra, dneska to vyfu-
kuje, jako když se čerti žení.“ 

„Ty Lojzo, já si ten huberťák radši dnes oblíknu obráceně, knofl íka-
ma dozadu. Fučí tam jak na Sibiři, tak ať mně netáhne na hrtán. A ty 
mně ho vzadu zapni,“ požádal vrátného.

Tenhle svůj zlepšovák používal vždy, když to povětrností situace 
vyžadovala. Jak poprosil, tak Lojza provedl. 

„Tak šťastný a veselý,“ zaslechl ještě za sebou, ale to už mířil k pří-
střešku, kde v létě stávala hala a motorky zaměstnanců. Teď tam byl 
pouze opuštěný rafan. Evžen natáhl rukavice, na třetí našlápnutí motor 
naskočil a z výfuku se vyvalil oblak modrého kouře. Zařadil jedničku, 
opatrně pustil spojku a vyjel z brány závodu. Cestu za ta léta znal 
zpaměti tak, že by mohl jezdit třeba poslepu. Věděl, kde jsou kost-
ky, ve které zatáčce je díra nebo písek. V duchu se už viděl s prutem 
u rybníka. 

„Božka, krucinál poď už. Štědré den na krku a já eště nemám pořád-
ně napečený,“ netrpělivě přešlapovala Stará Jodaska před kravínem, 
čekajíc na svou kolegyni. „Dobytek už je připravené, tak dělé.“

„Šak už du, Máňo. Cestó se musíme stavit eště v Jednotě. Došel 
mně vanilkové cukr. To je dneska větr, jak dyby se nekdo voběsil.“ 

„Šmarjá, nestraš Božka.“
Obě ženy se vydaly cestičkou od kravína k silnici V dálce za sebou 

zaslechly zvuk motocyklu.
„Keré vůl jezdí v takové sibérii na motóře,“ uvažuje nahlas Jodas-

ka.

„No beztak staré Dvořáček, blázen jeden. Šak počké, jak mu bude 
rechma krótit hnáty,“ přizvukuje Božka.

Evženovi zbývá k domovu jen zatáčka pod kravínem a před kopcem 
u hřbitova zatočit k chalupě. Už vidí dvě ženské, jdoucí po pravém 
kraji vozovky. 

„Baby bláznivý, dosmrti se nenaučí chodit po správné starně,“ po-
myslel si. 

Náhle smyk! Na silnici, přesně pod předním kolem péráka je úplně 
maličká zamrzlá loužička. Evžen se poroučí přes rafanova řídítka. 

„Božka, dívé se, ten staré vůl sebó fl ákl!“
Obě ženy se s notným supěním rozbíhají k místu, kde na zádech leží 

nehybná postava v zeleném mysiveckém huberťáku.
„Šmarjápano, Máňo, von je dočista mrtvé, podívé se, von má palicu 

úplně votočenó dozadu.“
Božčinu diagnózu už stará Jodaska neslyšela. Při pohledu na tu hrů-

zu se skácela k zemi, tuhá jak štolverk. Zato Božka se ukázala jako 
žena činu. Snad si vzpomněla na to, jak jim onehdy dával zootechnik 
školení o první pomoci. Uchopila tedy hlavu neštastníka a jala se jí 
otáčet do správné polohy, dle knofl íků na hubertusu...

Evžena probrala ukrutná bolest za krkem. Čísi ruce se usilovně sna-
žily otočit mu hlavu kamsi dozadu.

„Au, nech toho, dyť mně urveš palicu, ty krávo!“
„Já ti dám krávu, ty hulváte. Dyť se podívé, máš palicu votočenó 

hubó dozadu.“
„Hovno! Votočené mám akorát ten huberťák.“
Sanitka, kterou přivolal výměnkář Blažek z první chalupy, jenž celé 

divadlo pozoroval z dálky, nakonec odvezla jak starou Jodasku, která 
se ze šoku vzpamatovala až na středisku, tak Evžena. Ukázalo se to-
tiž, že po Božčině záchranném zákroku nemohl otočit hlavu, jak mu 
bolelo za krkem. 

A nad krajinou začal tiše poletovat sníh...  Vladimír Jirůšek

Mikuláš zavítal do Žďárné
Ve středu 5. prosince v podvečer se u kostela ve Žďárné již tradičně 

konala Mikulášská nadílka pořádaná místním sborem dobrovolných ha-
sičů. Letos se akce vydařila. Počasí bylo skvělé, ač mrazivé. Účastníci 
mohli vidět rozsvícení vánočního stromu, sjezd anděla a Mikuláše z kos-
telní věže a výstup čertů z pekla. Celá akce byla doprovázena hudbou 
a světelnými efekty a zakončena velkým ohňostrojem. 

 Luděk Parák, starosta SDH Žďárná

Konference BERMUN 2012
BERMUN je konference, konající se každoročně v Berlíně, která dává 

možnost studentům z celého světa zapojit se do debat o globálních pro-
blémech a hledat co nejefektivnější řešení. Zároveň je místem, kde mů-
žete potkat spoustu zajímavých lidí, vytvářet nová přátelství a sdílet své 
názory s ostatními delegáty.

Delegace Gymnázia Boskovice složená z pěti dívek (Tereza Lepková, 
Petra Mokrošová, Blanka Marečková, Kamila Lepková a Iva Paráková), 
se v úterý 13. listopadu vydala do Berlína. Společně jsme zastupovaly 
Demokratickou republiku Kongo, avšak každá z nás v jiné komisi.

Hlavním tématem letošní konference bylo Media Without Boundaries: 
Solving or Creating Problems? 

Po pět dní jsme lobovaly, vytvářely rezoluce a hlasovaly; poznávaly 
Berlín, jeho obyvatele, památky, kina a bary.

Prožily jsme nezapomenutelný týden jakoby v jiném světe. Ve světě, 

Pochod za Mikulášem
Jako již každý rok odstartoval 5. prosince z Domu dětí a mládeže v Bo-

skovicích tradiční pochod za Mikulášem. Pro děti byla připravena řada 
vtipných úkolů, chůze s čertovým kopytem, vaření čertova guláše a do-
konce i překážková dráha. Děti mohly také vyzkoušet, jak se stoupá po 
schodech do nebe, nebo jak se leží v nebeské posteli, ale i mnoho dalšího. 
Na konci celé trasy zakončené na náměstí čekal na děti Mikuláš, který 
opravdu každého obdaroval dárkem za zdárné splnění úkolů na trase. 

Pochod večerním městem s názvem Mikuláši, co máš v koši? se i přes 
velký mráz velice povedl a obrovské poděkování patří nejen všem organi-
zátorům, rodičům a dětem, ale i Boskovické kapele pod vedením Zdeňka 
Jindry. Děkujeme také za podporu a spolupráci Všeobecné zdravotní po-
jišťovně.  Kamil Ošlejšek, DDM Boskovice

kde teenageři nosí obleky, kostýmky, vysoké podpatky a kravaty; s váž-
ností řeší celosvětové problémy, plynule mluví několika jazyky a všichni 
mají společnou vizi lepšího světa.

Konference byla završena závěrečným BERMUN Dance, kde jsme 
měly skvělou příležitost rozloučit se s našimi přáteli.

Zatímco většina delegátů účastnících se BERMUNu cestovala leta-
dlem, my jsme měly jedinečnou možnost využít služeb Českých drah, kdy 
jsme seděly na zemi spolu se psy, mezi koly, kočárky, křičícími dětmi 
a nervózními cestujícími.

BERMUN nám všem přinesl spoustu nových poznatků, zážitků, zkuše-
ností a přátel.

A i když letošní maturantky nebudou mít příští rok příležitost zúčastnit 
se konference znovu, my ostatní se těšíme na listopad 2013 a doufáme, 
že si konferenci užijeme stejně jako letos.

 Iva Paráková a Blanka Marečková

Návštěva v Nemocnici 
Milosrdných bratří Letovice
Stalo se již tradicí, že vždy počátkem prosince navštěvují členové No-

vého sdružení zdravotně postižených v Letovicích dlouhodobě léčené 
pacienty Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích.

Zelená na mši pro stonožku
Brzké mrazivé jitro pátku 7. prosince bylo na vlakovém nádraží v Bos-

kovicích ve znamení srazu stonožkových dětí, učitelů, ale i rodičů a pra-
rodičů ze Zelené – ZŠ na nám. 9. května. Odhodláni statečně bojovat 
s ospalostí, tmou, zimou, ale i zpožděním vlaků se vydali do Prahy, kde 
je čekala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá pro hnutí Na 
vlastních nohou – Stonožka s poděkováním stonožkovým dětem, přáte-
lům a příslušníkům Armády ČR za pomoc dětem ve válečných zónách.

Přes počáteční cestovní útrapy, kdy Expres J. V. Myslbek byl nejen 
opožděn, ale i během jízdy neuvěřitelně zasněžen tak, že některé děti se 
musely cestou převlékat a sušit, čile štěbetající skupina dorazila do hlav-
ního města. Tam už byla doprava bez problémů, a tak mohli všichni brzy 
přeběhnout Prašný most a zasednout do slavnostní atmosférou nabitého 
chrámu.

Po úvodních slovech vojenského kaplana npor. P. Petra Šabaky, hereč-
ky Terezy Brodské a prezidentky hnutí Běly Gran Jensen ohlásily nádher-
né fanfáry v podání Hradní stráže liturgický průvod, jehož hlavní posta-
vou byl Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, který spolu s P. Petrem 
Piťhou a několika dalšími kněžími mši celebroval.

Třistaosmdesátičlenný pěvecký stonožkový sbor pod vedením sbormis-
tryně Marie Novákové začal zpívat píseň Nezůstávej sám, hymnu hnu-
tí, a stovky dětských hlásků v katedrále se přidaly. Následoval samotný 
obřad, při kterém všichni přítomní mysleli nejen na potřebné lidi, jimž 
hnutí pomáhá, ale i na své nemocné příbuzné a celou naši zemi. Pan kar-
dinál v promluvě upřímně poděkoval dětem, učitelům a hlavně paní Běle 
za 23 let trvání hnutí a jeho prospěšnost celému světu a P. Piťha přiblí-
žil nastávající rok oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Moravu a význam jejich mise. Zásluhy Stonožky krátce vyzdvihl i ministr 
obrany Alexandr Vondra. 

Po závěrečném požehnání celému hnutí se naše prokřehlá a kadidlem 
provoněná skupina vydala kouzelně zasněženou adventní Prahou na tep-
lý oběd, aby mohla vyrazit k Anežskému klášteru, kde se právě otvírala 
výstava obrázků stonožkových dětí Po stopách Cyrila a Metoděje. Ve 
stísněném, ale vlídném klášterním prostředí pak všichni obdivovali roz-
manitost a nápaditost prací dětí od mateřských až po střední školy a ZUŠ 
při zpracování životních etap obou věrozvěstů. Kromě ostatních hostů 
byl výstavou velmi nadšen P. Vošahlík, náš vatikánský velvyslanec, který 
prohlásil, že se ji pokusí přiblížit Svatému otci, aby měl o důvod víc přijet 
počátkem července na památný Velehrad.

Za zásluhy na zmíněné výstavě obdržela Zelená Pamětní list s pod-
pisem pana kardinála a paní Běly a nic už nebránilo rozjásané skupi-
ně, aby se odebrala na adventně vyzdobené, vonící, zářící a tisíci lidmi 
pulsující Staroměstské náměstí, kde se mezi stánky trhovců potkávala se 
stonožkovými kamarády z celé republiky.

Pak trubač z věže Staroměstské radnice, po odbití 17. hodiny na orloji, 
jakoby svými fanfárami nenápadně naznačoval, že nastal čas k návratu. 
Nejen k návratu domů, ale bohužel i do každodenní reality. V rychlíko-
vých kupé, kam jsme měli zaplacené místenky, se sebevědomě uvelebilo 
několik našich spoluobčanů, z nichž někteří po naší žádosti odešli, za-
tímco jiným muselo být opakovaně připomínáno něco o obyčejné lidské 
slušnosti, aby nakonec uraženě místa uvolnili. Možná tak bylo dětem 
názorně předvedeno, co myslel pan kardinál svými závěrečnými slovy 
o tom, že si lidé mohou opravdu účinně pomáhat, hezky se k sobě chovat 
a být si vzájemně blíž. A to by mělo platit nejen v době adventní. 

 Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května

 Posláním této návštěvy je připomínka, že již přichází advent a svátek 
sv. Mikuláše. Skutečná historie a legenda spojuje tohoto biskupa a světce 
s dobrem. Podobu tohoto světce a jeho družiny na sebe vzali obětaví čle-
nové našeho sdružení, kteří přišli rozdávat tolik potřebnou radost, trošku 
dobré a snad i veselé sváteční nálady lidem, kteří jsou delší čas odtrženi 
od svých domovů a svých nejbližších z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu. Ostatní členové našeho sdružení, kteří se této návště-
vy účastnili v doprovodu krásně znějící harmoniky Jirky Mifka zpívali 
vánoční koledy, které určitě potěšily všechny pacienty, ale i usměvavý 
personál. Malý dáreček v podobě vánočních perníčků rozdávaly naše 
členky pod dohledem Mikuláše, Anděla, ale i tentokrát přívětivého čerta, 
určitě přinesl radost v očích a na duši obdarovaným hospitalizovaným 
lidem.

Také tentokrát milé dárečky připravila ing. Jaroslava Konůpková. 
 Mikulášskou návštěvu s námi vždy připravuje a organizuje ředitelka 

této nemocnice Mudr. Královcová, která věnuje této dobré věci svůj čas. 
Osobní účastí také letos celou akci v doprovodu vedení nemocnice plně 
podpořila. Patří jí za to srdečné poděkování, stejně tak jako všem, kteří 
se této dobročinné akce zúčastnili. 

Zaslouženou odměnou pro všechny bylo potěšení pacientů, když od-
vážnější si s námi s radostí zanotovali.

 S vědomím, že jsme vykonali dobrý a záslužný čin, jsme se po závěreč-
ném posezení s vedením nemocnice u kávy a troškou zpěvu pro potěšení 
rozcházeli s dobrým pocitem domů.  Borek

Škola byla plná čertů
To jste jistě ještě nikde neviděli, co se dělo ve škole v Lipovci ráno 

6. prosince. Jinde sladkosti roznáší Mikuláš v noci, u nás ale chodil až 
ráno 6. prosince, zato s pořádnou družinou – doprovod mu dělalo pět 
kouzelných a nádherných andělů a patnáct čertů černých jako bota, ze 
kterých šel pořádný strach. A všichni byli vybaveni, jak má být – andělé 
v bílých šatech jako sníh, s nádhernými křídly a svatozáří nad hlavou, 
čerti zase řinčeli řetězy, zvonili na zvonce, hrozili vidlemi a všichni do 
jednoho vystrkovali rohy. 

Byla to paráda, o kterou se postarali žáci devátého ročníku, kteří se 
rozhodli svým mladším spolužákům udělat mikulášskou nadílku. V každé 
třídě největší hříšníci (zapsaní v knize hříchů, kterou měli čerti u sebe) 
museli odříkat nějakou básničku nebo zazpívat písničku, ale drobnou 
sladkost nakonec dostali všichni žáci z celé školy. Pravda, starší děti už 
braly tuto akci s úsměvem, ale zejména děti z prvního stupně měly veli-
kánský zážitek a často v nich byla malá dušička. Tak doufejme, že se do 
příštího Mikuláše všichni zlobiví polepší. 

  Mgr. Hana Buchtová, zástupkyně ŘŠ ZŠ a MŠ Lipovec
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Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

Pěkné prožití vánočních svátků, 
spokojenost a mnoho osobních 
a pracovních úspěchů v roce 2013 

 přejí pracovníci Restaurace Punkva v Blansku 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví, osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce 
všem spoluobčanům 
a obchodním partnerům 
 přeje obec Benešov

Příjemné prožití svátků vánočních, 
hodně štěstí a zdraví v novém roce

přeje

Okresní organizace ČSSD Blansko

Věříme, že se vám u nás líbí. Přijďte se k nám opět 
pobavit. Těšíme se na vaše návštěvy i v roce 2013.

Bowling Blansko
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Hokejové derby skončilo na boskovickém zimáku nečekaným fi askem domácích

Dynamiters nasázeli Minervě pětku
Anketa

Jaký byl sportovní 
rok 2012?

Petr Bartošek, 
manažer: 

Úspěšný. Oba naše velké pro-
jekty, tedy Běh za sedmizubým 
hřebenem i Půlmaraton Morav-
ským krasem se podařilo pevně 
zakotvit v ročníkových listinách 
tak, jak jsme si představovali. Oba 
se vydařily. Přípravy na rok 2013 
jsou již v plném běhu.

David Bednář, 
fotbalista HFK Olomouc: 

První půlka roku hodně dobrá, 
povedl se nám postup do druhé 
ligy, hrál jsem stabilně. Příprava 
na novou sezonu super, pak ale 
přišlo zranění. Výsledky týmu 
i beze mne v sestavě mne ale na-
plňovaly. Takže suma sumárum 
jsem spokojen.

Petr Crhák,
fotbalista FK Blansko, resp. 
FC Kunštát: 

Je to tak napolo. V Blansku se 
mi dařilo, nepovedl se nám ale po-
stup. Moc se mi tam líbilo, potěši-
lo mne, že jsem tam mohl působit. 
V Kunštátě už není taková kvali-
ta, ale v tabulce jsme první Mohl 
bych asi dávat víc gólů, což se ode 
mne čeká, nicméně padá to tam ji-
ným, takže nevadí.

Jiří Hrdlička, 
exmistr světa v kolové: 

Byl vcelku podle očekávání. 
S novým parťákem Pavlem Losko-
tem se stále sehráváme, takže dru-
hé místo v lize je dobré, těžko se 
dalo čekat víc. Budeme se určitě 
snažit zlepšit, s kolovou ještě roz-
hodně nechci končit.

Jan Kohut, 
vytrvalec: 

Mám smíšené pocity. V ně-
čem byl rok úspěšný, v jiném ne. 
V létě jsem kvůli práci moc tré-
ninku nedal a bylo to cítit. Pak 
se to stabilizovalo, už je to lep-
ší. Dostávám se tam, jak jsem si 
představoval.

Václav Kolář, 
vicemistr světa v biketrialu: 

Parádní rok. Asi nejlepší v mé 
dosavadní kariéře. Druhé místo 
v kategorii Elite na MS přebí-
jí určitě všechno, co jsem dosud 
v mém sportu dokázal. Samozřej-
mě se to pokusím ještě vylepšit. 
Mám ideální příležitost v Blansku, 
kde se v létě bude konat jeden ze 
závodů seriálu mistrovství světa. 
Těším se moc.

Michal Kugler, 
fotbalový trenér: 

Náročný. V Blansku výbor-
né mužstvo, ale hodně nervů. 
Teď v Bystrci je to také náročné. 
V Blansku se mi ale cíl, tedy po-
stup, nepodařilo splnit. Takže ten 
rok byl tedy pro mne jako trenéra 
neúspěšný.

Dáša Kuncová, 
manažerka oddílu plavání 
ASK Blansko: 

Velice úspěšný rok. Největší 
naději poslední doby Dominika 
Špačka jsme předali do Kome-
ty Brno, kde bude mít výborné 
podmínky na svůj další sportovní 
rozvoj, zúročila se naše dlouho-
letá práce. Zlepšila se spoluprá-
ce s městem. Stále máme velkou 
podporu rodičů, kteří nám důvěřu-
jí a to nás samozřejmě těší. 

Luděk Pernica, 
fotbalista Zbrojovky Brno: 

Příjemný. Dostali jsme se do 
ligy, nevedeme si špatně. Vyhý-
bala se mi zranění, hrál jsem sta-
bilně v základní sestavě. Týmu 
se víceméně dařilo. Takže to byl 
asi nejlepší rok v mé dosavadní 
kariéře. Ale doufám, že to bude 
samozřejmě ještě lepší.

 Pokračování na str. 10

Bohumil Hlaváček

Blansko - Myšlenka podnikatele a spor-
tovního mecenáše Vlastimila Chládka 
o podpoře šachu v městě Blansko a jeho 
okolí přes mládež se začala úspěšně roz-
víjet. Minulý týden odstartoval projekt na 
založení šachové školy, potažmo pro za-
čátek kroužku pilotním turnajem pro žáky 
blanenských škol pod patronací ZŠ Salmo-
va, jejíž ředitelka Eva Kadrmasová je touto 
myšlenkou nadšena. Akce se uskutečnila 
v krásném prostředí Zámecké sýpky.

Kroužek by měl vést mezinárodní ša-
chový mistr Petr Pisk, který se ujal i řízení 
turnaje. „Vlastík Chládek má ideu založit 

školu pod jeho jménem a tato akce má stát 
na jejím startu. My jsme dlouholetí přátelé, 
já ho navíc trénuji v jeho aktivní šachové 
kariéře,“ uvedl. Oba se společně podílí 
na mnoha podnicích v tomto sportovním 
odvětví. „Co se týká možnosti vést děti 
v Blansku, tak to je velmi příjemné. Mohu 
tady vidět spoustu talentovaných mladých 
šachistů, to je velmi milé. Jsou klidní po 
celé dosavadní čtyři hodiny a to ještě není 
konec, což je výborný předpoklad pro to, 
aby z nich byli dobří hráči,“ líbilo se mu. 
Jak řekl, po náborovém turnaji by na ZŠ 
Salmova začal zatím kroužek fungovat od 
začátku února. 

„S vedením dětí mám zkušenosti mimo 

jiné i z Francie. Je třeba, aby nechodily 
nuceně, což v případě Vlastíkova přístupu 
by nepřicházelo v úvahu. Musí je to bavit. 
Předběžná představa je udělat dvě úrovně 
podle věku,“ nastiňuje budoucí vedoucí 
kroužku. Přihlásit se může každý, nejen ti, 
co se zúčastnili turnaje. „Nahlásit se je tře-
ba na ředitelství školy, technické záležitos-
ti se budou už řešit přes mne,“ říká Pisk.

„Udělali jsme první krok. Pokud bude 
zájem, v což pevně věřím, nic nebrání 
tomu, aby se moje myšlenka založení ša-
chové školy pod mým jménem začala re-
alizovat,“ věří Vlastimil Chládek, který se 
turnaje osobně zúčastnil a pro všechny jeho 
účastníky připravil ceny včetně nádherné-
ho šachového dortu, který si mezi sebe 

rozkrájeli. Počet není omezen. „Kdyby 
chodilo deset dětí, bylo by to pro začátek 
fajn,“představuje si skromně. Šachisté na 
okrese ale pevně věří, že jich bude daleko 
víc. „Mohlo by jich být i třicet a víc. Ša-
chy určitě patří do portfolia všeobecných 
znalostí, je mnoho rodičů, kteří takto uva-
žují. Podobná zařízení, která já plánuji, se 
zakládají na mnoha místech v republice, 
nebudeme sami,“ má jasno Vlastimil Chlá-
dek.

Turnaj byl samozřejmě i o výsledcích. 
V hlavní kategorii se hrálo ve třech sku-
pinách, následovalo fi nálové klání. V něm 
nejvíce šachového umu dokázal Pavel Na-
vátil, druhý skončil Jiří Klinkovský a třetí 
Jakub Fedra.

Pro budoucnost šachu byl učiněn významný krok
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Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Jaroslav Oldřich

Boskovice - Dlouho očekávané 
okresní hokejové derby mezi do-
mácími Boskovicemi a Blanskem 
svedl soupeře, kteří letos nebojují 
o čelo tabulky krajské soutěže. 
Před zápasem v tabulce sousedi 
a vítěz zápasu by se odpoutal od 
rivala a výrazně by posílil své na-
děje na play off.

SK Minerva Boskovice – Dy-
namiters Blansko HK 1:5 (1:2, 
0:1, 0:2), Kárný – Látal, Bažant 
2, Jakubec.

Minerva Boskovice zahájila 
zápas tradičně náporem, který 
vyústil již ve 4. minutě v bran-
ku, kterou po pěkné spolupráci 
celého útoku střelil boskovický 
Tomáš Kárný - 1:0. Ještě dalších 
deset minut měli domácí více ze 
hry, snažili se zvýšit vedení a mít 
klid. Jenže nastal velký zlom 
v utkání. Zbytečné vyloučení 
domácího Šoukala na 4 minuty, 
stálo boskovické vedení. V nasta-
lé přesilovce nejdříve Petr Látal 
v 16. minutě srovnal - 1:1. O mi-
nutu později David Jakubec upra-
vil na 1:2. Tento stav vydržel až 
do konce třetiny.

V další části zápasu domácí 

vyvíjeli na Dynamiters neplodný 
tlak. Jejich snaha se minula účin-
kem a postupem času hosté získá-
vali prostor pro svoji kombinační 

hru. Výborně pracovala zejména 
celá obrana se skvělým Martinem 
Šenkem v brance. Obraz hry se 
promítl i do skóre druhé třetiny, 

když v 34. minutě po vyšachování 
obrany zvýšil blanenský útočník 
Petr Bažant - 1:3. V té době na 
stadionu již nefungovala časomíra 

a pouze údaj o teplotě v hale pět 
stupňů jakoby ukazoval na celko-
vou atmosféru v domácím týmu.

V poslední třetině se obraz hry 
nezměnil. Domácí se nemohli 
prosadit a velice sporadicky se 
dostávali do útočné třetiny hostů. 
Ti naprosto ovládli dění v hale, 
kde slušná návštěva přes 300 
diváků nevydržela až do konce 
zápasu. Nejlepší hráč na hřišti 
blanenský Bažant vsítil po samo-
statné akci pod víko ve 44. minu-
tě svoji druhou branku - 1:4. Na 
konečný stav upravil tři minuty 
před koncem svou také druhou 
brankou v zápase Petr Látal – 
1:5. To již byla hala poloprázdná 
a výborní blanenští hráči si před 
svými fanoušky užívali zaslouže-
ného vítězství.
  1.  Šternberk  14  9  0  2  3  74:45  29 
  2.  Warrior  14  9  0  1  4  62:55  28 
  3.  Uh. Brod  14  8  1  1  4  66:65  27 
  4.  Brumov  13  7  2  0  4  67:60  25 
  5.  V. Meziříčí  14  7  0  3  4  69:59  24 
  6.  V. Bíteš  13  6  2  1  4  57:42  23 
  7.  Blansko  14  7  0  2  5  49:48  23 
  8.  Uh. Ostroh  13  5  2  2  4  46:38  21 
  9.  Kroměříž  14  6  1  0  7  70:63  20 
  10.  Boskovice  14  4  3  1  6  61:53  19 
  11.  Plumlov  13  4  2  0  7  65:58  16 
  12.  Uh. Hradiště  14  0  3  2  9  40:90  8 
  13.  Břeclav B  14  1  0  1  12  47:97  4
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basketbal
LIVEBOX OP I muži: Blansko – Bí-

lovice 80:86. Bílovice – Blansko 107:70. 
Žďár B – Boskovice 82:71. Boskovice – 
Žďár B 104:55.
  1.  Vysočina B  12  8  4  907:779  20
  2.  Husovice  11  9  2  834:753  20
  3.  Kyjov  10  9  1  728:645  19
  4.  Boskovice  12  7  5  930:865  19
  5.  Žabovřesky B  12  7  5  839:806  19
  6.  Tesla  12  6  6  814:787  18
  7.  Žďár B  12  6  6  818:833  18
  8.  Bílovice  12  6  6  977:996  18
  9.  Husovice B  11  4  7  827:849  15
  10.  Černovice  10  4  6  710:724  14
  11.  Znojmo  12  2  10  805:900  14
  12.  Blansko  12  1  11  701:953  13 

OP U17: BBK Blansko TJ Sokol Bystři-
ce n.Pernštejnem 127:29 a 133:28. 
  1.  Třebíč  12  12  0  1015:570  24
  2.  Blansko  10  8  2  942:420  18
  3.  Uh. Brod  10  5  5  599:679  15
  4.  SAM BŠM  10  4  6  560:602  14
  5.  Žabovřesky  10  3  7  581:803  13
  6.  V. Meziříčí  10  3  7  489:733  13
  7.  Bystřice  10  1  9  543:922  11

OP U12: BBK Blansko - TJ Spartak 
Uherský Brod 31:53 a 38:56. Střelci cel-
kem: Kučera 17, Müller 14, Ševčík Richard 
8, Křížová 5, Ševčík Ondřej, Prokop, Vág-
ner a Zeman 4, Petrů, Musil 3, Žáček 2, 
Tůma 1.
  1.  Uh. Brod  12  9  3  743:432  21
  2.  Žďár  10  9  1  797:331  19
  3.  SAM BŠM  10  8  2  735:324  18
  4.  JBC Brno  12  6  6  891:575  18
  5.  Blansko  10  4  6  489:572  14
  6.  Kyjov  10  2  8  274:722  12
  7.  Žabovřesky  12  0  12  203:1176  12

hokej
OP Blansko: TJ Sloup – TJ Spartak 

Adamov 4:3 SN (1:2, 1:0, 1:1), Sehnal 3, 
Šváb – Mihok, Bartoš, Milfait. TJ Sokol 
Březina – HC Lysice 7:1 (2:1, 1:0, 4:0), 
Papajoanu 3, Drahovzal Radek, Hradil, On-
dráček, Foral – Hájek.

OP Žďár: Boskovice B – Veverská Bí-
týška 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

VMS – ČBE A 1220:1234, Nejezchleb 
256, Gruber 249 - Pola 279, Špidla 256. 

VVR A – A je to 1284:1381, Flek 272, 
Stloukal 265 - Pařil 301, Souček 283. 
  1.  A je to  9  8  0  1  1308,22  16
  2.  VVR A  8  7  0  1  1283,00  14
  3.  RI Okna  8  4  0  4  1293,50  8
  4.  ITAB  8  4  0  4  1267,88  8
  5.  KSK  8  4  0  4  1262,25  8
  6.  ČBE A  9  4  0  5  1232,44  8
  7.  VB Leasing  7  3  0  4  1271,71  6
  8.  VMS  9  3  0  6  1237,78  6
  9.  VVR B  8  2  0  6  1253,13  4
  10.  Kadeřnictví  8  2  0  6  1226,38  4

1. liga: BODOS – Nemocnice 1182:1201, 
Michálek 246, Vybíhal 245 - Zavadil 
268, Navrátil 243. Stavba krbů – Blanzek 
1235:1236, Gross 264, Klimeš 252 - Uhlíř 
269, Lev 258. ČKD Turbo Technics – Hasi-
či 1231:1144, Zatloukal 265, Novotný 257 
- Majer 255, Opluštil 240.
  1.  Catering  8  7  0  1  1267,63  14
  2.  Turbo Technics  8  6  0  2  1233,63  12
  3.  BODOS  8  5  0  3  1198,63  10
  4.  Rapid  8  4  1  3  1244,75  9
  5.  Stavba krbů  8  4  0  4  1231,00  8
  6.  JEZAT  8  4  0  4  1209,50  8
  7.  Blanzek  8  3  0  5  1222,25  6
  8.  Nemocnice  8  3  0  5  1177,38  6
  9.  Hasiči  8  2  1  51  1162,00  5
  10.  AKK  8  1  0  7  1160,25  2

2. liga: Eko System – Relax Club 
1111:1123, Zouhar 239, Ďugoš 238 - Sta-
něk 243, Nečas 237. Koloniál – Orel 
1185:1207, Šlajch 248, Kuchař 242 - 
Šoba 252, Hasoň 250. JMP – Lachtani 
1188:1057, Navrátil 259, Podrabský 244 
- Šehýr 246, Bernard 229. ČBE B – SPŠ 
1085:1121, Skoták 252, Troubil 233 - Šíbl 
260, Bezděková 241.

stolní tenis
RP I: Křetín – Rájec 10:8, Kunštát – Svi-

távka 9:9, Šošůvka – Vysočany odl., Roho-
zec – Křetín B 12:6, Žďárná – Zbraslavec B 
7:11, Voděrady – Boskovice B 7:11.
  1.  Zbraslavec B  8  8  0  0  0  102:42  32
  2.  Boskovice B  8  6  1  1  0  96:48  27
  3.  Voděrady  8  6  0  2  0  93:51  26
  4.  Žďárná  8  5  1  2  0  78:66  24
  5.  Šošůvka  7  3  2  2  0  73:53  18
  6.  Rohozec  8  3  1  4  0  66:78  18
  7.  Vysočany  7  3  1  3  0  55:71  17
  8.  Křetín  8  2  2  4  0  60:84  16
  9.  Křetín B  8  2  1  5  0  62:82  15
  10.  Rájec  8  2  0  6  0  68:76  14

  11.  Svitávka  8  1  2  5  0  57:87  13
  12.  Kunštát  8  0  1  7  0  36:108  9

RP II: Zbraslavec C – Voděrady B 12:6, 
Boskovice C – Olešnice 12:6, Blansko D 
– Bořitov odl., Rudice – Šošůvka B 8:10, 
Žďárná B – Veselice 5:13, Adamov – Jes-
třebí nehl. 
  1.  Jestřebí  7  7  0  0  0  91:35  28
  2.  Adamov  7  6  1  0  0  74:52  26
  3.  Zbraslavec C  8  6  0  2  0  85:59  26
  4.  Veselice  8  5  0  3  0  82:62  23
  5.  Boskovice C  8  5  0  3  0  86:58  23
  6.  Olešnice  8  4  0  4  0  76:68  20
  7.  Blansko D  7  3  1  3  0  63:63  17
  8.  Bořitov  7  3  1  3  0  61:65  17
  9.  Voděrady B  8  1  3  4  0  67:77  14
  10.  Šošůvka B  8  1  2  5  0  55:89  13
  11.  Rudice  8  1  0  7  0  52:92  11
  12.  Žďárná B  8  0  0  8  0  36:108  8

RP III: Rájec B – Svitávka B 15:3, 
Vysočany B – Brumov 4:14, Vanovice – 
Kunštát B 11:7, Petrovice – Rohozec B 
10:8, Křetín C – Letovice 13:5, Němčice 
– Borotín 9:9.
  1.  Němčice  8  6  2  0  0  101:43  28
  2.  Křetín C  8  6  0  2  0  83:61  26
  3.  Letovice  8  5  2  1  0  91:53  25
  4.  Brumov  8  5  2  1  0  90:54  25
  5.  Vanovice  8  4  1  3  0  75:69  21
  6.  Petrovice  8  4  1  3  0  73:71  21
  7.  Rájec B  8  3  2  3  0  76:68  19
  8.  Borotín  8  3  1  4  0  76:68  18
  9.  Rohozec B  8  2  1  5  0  62:82  15
  10.  Vysočany B  8  1  1  6  0  45:99  12
  11.  Kunštát B  8  1  1  6  0 54:90  12
  12.  Svitávka B  8  1  0  7  0  38:106  11

RP IV: Vysočany C – Němčice B 11:7, 
Kuničky – Křetín D 11:7, Šošůvka C – Pe-
trovice B, 9:9, Veselice B – Zbraslavec D 
12:6, Okrouhlá – Rohozec C 13:5, Rájec C 
– Vanovice B 11:7.
  1.  Petrovice B  8  7  1  0  0  106:38  30
  2.  Šošůvka C  8  5  2  1  0  84:60  25
  3.  Veselice B  8  5  1  2  0  83:61  24
  4.  Němčice B  8  5  0  3  0  78:66  23
  5.  Okrouhlá  8  5  0  3  0  85:59  23
  6.  Kuničky  8  4  1  3  0  69:75  21
  7.  Vysočany C  8  4  0  4  0  73:71  20
  8.  Křetín D  8  2  1  5  0  57:87  15
  9.  Rájec C  8  2  1  5  0  65:79  15
  10.  Zbraslavec D  8  2  0  6  0  60:84  14
  11.  Vanovice B  8  2  0  6  0  58:86  14
  12.  Rohozec C  8  1  1  6  0  46:98  12

RS I: Zbraslavec E – Bořitov B 5:13, 
Kunštát C – Olešnice B 6:12, Letovice B – 
Rájec D 10:8. Velenov – Vysočany D 15:3, 
Žďárná C – Petrovice C 13:5, Lhota Rapoti-
na – Voděrady C 11:7.

  1.  Žďárná C  8  8  0  0  0  106:38  32
  2.  Velenov  8  6  0  2  0  95:49  26
  3.  Olešnice B  8  5  2  1  0  91:53  25
  4.  Petrovice C  8  5  2  1  0  80:64  25
  5.  Bořitov B  8  5  1  2  0  90:54  24
  6.  Vysočany D  8  4  0  4  0  64:80  20
  7.  Voděrady C  8  3  1  4  0  71:73  18
  8.  Letovice B  8  3  0  5  0  62:82  17
  9.  Lh. Rapotina  8  3  0  5  0  62:82  17
  10.  Kunštát C  8  1  2  5  0  61:83  13
  11.  Zbraslavec E  8  1  0  7  0  38:106  11
  12.  Rájec D  8  0  0  8  0  44:100  8

RS II: Orel Blansko – Lhota Rapotina 
B 18 : 0 k., Jasinov – Boskovice D 1:17, 
Kunice – Olešnice C 11:7, Petrovice D – 
Křetín E 12:6, Bořitov C – Velenov B 8:10, 
Okrouhlá B – Šošůvka D 15:3, Vísky – 
Kunštát D 17:1.

šachy
KP II: Vyškov B – Lipovec C 3,5:4,5, 

Ševčík D., Hloušek, Krejčí 1, Komprda, 
Mráz, Flašar 0,5. Kuřim B – Blansko 3:5, 
Moc R., Moc M., Polách, Senáši 1, Saida, 
Hroza 0,5.Boskovice – Vyškov C 3,5:4,5, 
Veselý, Marcikán 1, Ševčík L., Boháček, 
Hubený 0,5. Sloup – Jevíčko 5:3, Veselý, 
Špičák, Sedlák, Baláž 1, Drochytka, Němec 
0,5. Rudice – Lipovec B 5,5:2,5, Matuška, 
Klinkovský, Dvořáček 1, Rada, Polách, 
Hnilička, Nejezchleb, Crhonek 0,5 – Ševčík 
Miloš, Kunc, Nečas, Ševčík Milan, Long-
hin 0,5. Tišnov – Adamov B 4,5:3,5, Ležák, 
Masáková 1, Trmač, Ležáková, Gruber 0,5. 
  1.  Rudice  5  4  1  0  25,0  15  13
  2.  Lipovec C  5  4  1  0  24,5  16  13
  3.  Kuřim B  5  3  1  1  23,5  17  10
  4.  Boskovice  5  3  0  2  23,5  18  9
  5.  Sloup  5  2  2  1  21,0  17  8
  6.  Vyškov B  5  2  2  1  21,0  11  8
  7.  Vyškov C  5  2  1  2  20,0  12  7
  8.  Tišnov  5  1  3  1  18,5  12  6
  9.  Blansko  5  1  1  3  18,5  13  4
  10.  Jevíčko  5  1  1  3  18,0  9  4
  11.  Lipovec B  5  0  1  4  14,0  6  1
  12.  Adamov B  5  0  0  5  12,5  6  0

volejbal
KP kadetky: TJ Lokomotiva Břeclav – 

TJ Minerva Boskovice 0:3 (-22, -20, -18) 
a 3:2 (19, 22, -16, -21, 14).
  1.  Královo Pole C  20  15  5  0  52:29  43
  2.  DDM Brno  20  14  6  0  48:28  41
  3.  Boskovice  20  12  8  0  45:34  36
  4.  Husovice  20  10  10  0  40:35  32
  5.  Břeclav  20  7  13  0  34:46  22
  6.  Vyškov B  20  2  18  0  9:56  6

 (bh)
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Kamil Petlach, 
předseda oddílu basketbalu 
TJ ČKD Blansko: 

Končící rok byl relativně úspěš-
ný. Zkonsolidovali jsme trenérský 
kádr, což se dlouho nedařilo. Do-
rostenkám se podařil postup do 
první ligy, takže ten rok byl asi 
dobrý.

Břetislav Strážnický, 
místopředseda FK Blan-
sko: 

To, že se nám nepovedl postup 
do divize, nepovažuji za neú-
spěch. I když jsme se o to snažili, 
nebyl to prvotní cíl. Důležitější je 
podle mého konzolidace klubu po 
stránce trenérské, hráčské i mana-
žerské. Daří se nám práce s mlá-
deží, což nás uspokojuje. A když 
se dostavují i dobré výsledky 
na hřišti, je to jen ku prospěchu 
věci.

Silvie Rybářová, 
plavkyně: 

Moc úspěšný rok., nad očeká-
vání. V dálkovém plavání jsem se 
prosadila už vysoko, troufám si 
na stále delší distance. Byla jsem 
pátá v seriálu Světového poháru, 
získala jsem několik republiko-
vých titulů. Jsem rozhodně spo-
kojená.

Luboš Ševčík, 
předseda šachového oddílu 
ŠK Garde Lipovec: 

Přesně 1. listopadu jsme si při-
pomněli 25 let od zahájení naší 
činnosti. Myslím, že jsme to za 
ty roky někam dotáhli. Výročí si 
chceme připomenout trochu více 
na našem okresní turnaji. Jinak, 
myslím si, že se nám daří. Kdy-
bych měl použít stupnici jako ve 
škole, dal bych nám pěknou dvoj-
ku.

Zdeňka Ševčíková, 
kapitánka kuželkářek TJ 
ČKD Blansko: 

Úspěšný. V uplynulém ročníku 
první ligy jsme obhájily třetí příč-
ku, teď vyhráváme, co se dá. Čes-
ký pohár, Superpohár, s Lenkou 
Kalovou jsme mistryně republiky 
ve dvojicích, momentálně vedeme 
první ligu. Kéž by nám to vydrže-
lo.  (bh)

Republikové a krajské 
soutěže

1. liga ženy: TJ ČKD GMC 
Blansko – SVS Hradec Králové A 
6:4, Jirůšková 3,5, Ševčíková 2,5, 
Suková 0. TJ ČKD GMC Blansko 
– SK Dobré B 10:0 kont.

Po návratu Marie Jirůškové do 
sestavy zahájila blanenská děvčata 
únik ze sestupových příček.

V sobotu porazila silný Hradec 
Králové, v neděli vyhrála kontu-
mačně nad SK Dobré B. Soupeř 
se k utkání nedostavil z důvodu 
rozsáhlé marodky.
  1.  Bohnice  11  9  1  1  0  73:37  30
  2.  Nusle  11  7  0  4  0  61:49  25
  3.  Slavoj  11  5  3  3  0  57:53  24
  4.  Hodonín B  9  7  1  1  0  57:33  24
  5.  MS Brno  11  5  1  5  0  55:55  22
  6.  Vlašim B  11  4  3  4  0  60:50  22
  7.  Hradec  11  5  1  5  0  58:52  22
  8.  Plzeň  11  3  3  5  0  49:61  20
  9.  Blansko  11  4  1  6  0  55:55  20
  10.  El Nino  10  2  4  4  0  45:55  18
  11.  Děčín  10  2  1  7  0  38:62  15
  12.  Dobré B  11  0  3  6  2  32:78  12

2. liga ženy: TJ ČKD GMC 
Blansko B – TJ SKST Dubňany 
B 2:8. TJ ČKD GMC Blansko B 
– SKST Dubňany C 2:8.
  1.  Havířov B  11  10  1  0  0 82:28  31
  2.  Jihlava  11  8  2  1  0  76:33  29
  3.  Čejč  11  7  3  1  0  73:37  28
  4.  Dubňany B  11  8  0  3  0  68:42  27
  5.  Líšeň  11  6  3  2  0  70:40  26
  6.  Neředín  11  7  1  3  0  77:33  26
  7.  Sokol I  11  3  1  7  0  39:70  18
  8.  Frýdlant B  11  3  1  7  0  41:69  18
  9.  Dubňany C  11  2  1  8  0  38:72  16
  10.  Břeclav B  11  2  1  8  0  37:73  16
  11.  Ostrava  11  2  1  8  0  29:81  16
  12.  Blansko B  11  0  2  9  0  29:81  13

2. liga muži: TTC Koral Tišnov 
A – TJ ČKD Blansko 2:10, Přikryl 
Aleš, Dudík 3,5, Kvíčala D., Čák 
1,5. SKST Hodonín – TJ ČKD 
Blansko 9:9, Přikryl Aleš 3,5, Du-
dík 2,5, Kvíčala D., Čák 1,5.

Týmy z opačných pólů tabulky 
měli v posledních zápasech první 
poloviny soutěže za soupeře hráči 
TJ ČKD Blansko. V úterý si v pře-
dehrávaném utkání snadno poradi-
li s posledním Tišnovem, v sobotu 
uhráli cennou remízu na stolech 
prvního Hodonína. V dramatic-
kém utkání opět zářil tuto sezonu 
skvěle hrající Aleš Přikryl, který 
prohrál pouze jednou.

Blansku tak po polovině soutě-
že patří pátá příčka, pouhý bod jim 
ale schází na druhý Jeseník.
  1.  Hodonín  11  8  3  0  0  107:69  30
  2.  Jeseník  11  7  2  2  0  104:69  27
  3.  Hradec  11  6  3  2  0  102:72  26
  4.  MS Brno B  11  6  3  2  0  97:72  26
  5.  Blansko  11  7  1  3  0  94:74  26
  6.  Vsetín  11  5  2  4  0  88:95  23
  7.  Opava  11  5  1  5  0  86:77  22
  8.  Prostějov  11  5  0  6  0  82:88  21
  9.  Čechovice  11  4  1  6  0  82:90  20
  10.  Přerov  11  4  0  7  0  79:92  19
  11.  Holice  11  1  0  10  0  42:108  13
  12.  Tišnov  11  0  0  11  0  53:110  11

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – Oltec Brno 10:5, Mikula, Kví-
čala J. 3,5, Voráč 2,5, Kutil Libor 
0,5. TJ ČKD Blansko B – Sokol 
Hlubočany 8:10, Kvíčala J. 3,5, 
Kutil Libor 3, Voráč 1, Mikula 
0,5. 
  1.  Strážnice  11  9  1  1  0  105:51  39
  2.  MS Brno D  11  9  1  1  0  104:54  39
  3.  Hustopeče B  11  8  0  3  0  98:65  35
  4.  Slatina  11  6  2  3  0  99:74  31
  5.  Sokol I B  11  6  1  4  0  85:66  30
  6.  Hodonín  11  5  1  5  0  86:87  27
  7.  Oltec  11  5  0  6  0  80:90  26
  8.  Hlubočany  11  4  1  6  0  59:96  24
  9.  Blansko B  11  3  0  8  0  71:95  20
  10.  Dubňany  11  3  0  8  0  65:95  20
  11.  Znojmo B  11  2  1  8  0  63:102  18
  12.  M. Krumlov  11  2  0  9  0  60:100  17

KS I: STK Zbraslavec – TTC 
Koral Tišnov C 10:7, Křepela R. 
4,5, Bezděk 3,5, Křepela L., Těž-
ký 1. STK Zbraslavec A – TJ So-

kol Kobylí A 8:10, Bezděk, Těžký 
2,5, Křepela L., Křepela R. 1,5.

První polovinu soutěže uzavřeli 
stolní tenisté Zbraslavce v krajské 
soutěži I.třídy domácími utkání-
mi. V sobotu přivítali devátý ce-
lek tabulky Tišnov C a v neděli 
suverénně první Kobylí A. Proti 
Tišnovu, s nímž se Zbraslavečtí 
střetávali v předchozích letech 
v KS II, se očekával vyrovnaný 
duel. A tak se i po celý průběh ve-
čera dělo. Domácí dělali body pro-
ti Paciorkovi, který byl nejslabším 
hostujícím hráčem, ale jeho spo-
luhráči drželi stav vyrovnaný až 
do poloviny utkání. Ve třetím kole 
dvouher vyhráli domácí tři ze čtyř 
zápasů, čímž získali malý, ale roz-
hodující náskok. V závěrečném 
dějství přidali dva zbývající body 
největší opory Zbraslavce Luboš 
Bezděk a Radim Křepela. 

V nedělním dopoledni na ně 
čekal soupeř budící předchozími 
výsledky, osm výher a pouze jed-
na remíza, značný respekt. Po so-
botním vítězství však mohli Zbra-
slavečtí nastoupit zcela bez nervů. 
Navíc v obou čtyřhrách prokázali 
domácí oproti mladým hostují-
cím hráčům více zkušenosti a obě 
vyhráli. V následných dvouhrách 
pak ale přišel uragán hostí. Sedm 
výher v řadě jasně ukázal jejich 
sílu. Na straně domácích nejvíce 
vzdoroval R. Křepela, když oba 
své zápasy hrál na pět setů, ale 
i on z nich odešel poražen. Ovšem 
utkání ještě rozhodnuto nebylo, jak 
si asi hostující hráči mysleli, když 
notně ubrali ze svého herního na-
sazení. Pavel Těžký získal nejprve 
pro domácí druhý bod a hned nato 
ve dvou těsných pětisetových due-
lech přidali domácí další dva body. 
Pak sice Těžký svou třetí dvouhru 
prohrál, ale své nejlepší okamžiky 
měl ještě před sebou. R. Křepela 
a Bezděk dalšími dvěmi pětiseto-
vými výhrami upravili stav na 7:8. 
Pak přišel opět čas Pavla Těžkého, 
který díky svému nejlepšímu le-
tošnímu výkonu porazil v těsných 
koncovkách Obešla a stav utkání 
byl vyrovnán. V obou zbývajících 
zápasech pak sahali domácí po 
výhře, ale ani v jednom případě 
se jim to bohužel nepodařilo. Vel-
ký obrat se tedy nakonec nekonal. 
Alespoň s předvedenou hrou ve 
druhé polovině utkání ale mohou 
být domácí určitě spokojeni. 
  1.  Kobylí  11  10  1  0  0  109:52  42
  2.  Slatina B  11  8  2  1  0  105:61  37
  3.  Silůvky  11  8  1  2  0  99:59  36
  4.  Hodonín B  11  7  1  3  0  86:74  33
  5.  Bystrc  11  7  0  4  0  96:79  32
  6.  Zbraslavec  11  5  2  4  0  93:81  28
  7.  Ivančice  11  3  3  5  0  81:90  23
  8.  Lanžhot B  11  3  2  6  0  81:86  22
  9.  Komořany  11  2  2  7  0  67:96  19
  10.  M. Prusy  10  2  2  6  0  56:90  18
  11.  Tišnov C  10  2  0  8  0  58:89  16
  12.  M. Krumlov B  11  0  0  11  0  36:110  11

KS II muži: TTC Moravská 
Slavia Brno E – TJ ČKD Blansko 
C 10:3. Orel Boskovice – TJ So-
kol Brno I C 4:10. TJ Sokol Ot-
nice – TJ ČKD Blansko C 10:7. 
Orel Boskovice – TTC Komořany 
B 6:10.
  1.  MS Brno E  11  11  0  0  0  110:38  44
  2.  Sokol I C  11  9  0  2  0  100:56  38
  3.  Holásky  11  8  1  2  0  102:57  36
  4.  Otnice  11  7  1  3  0  97:63  33
  5.  Mokrá  11  7  0  4  0  89:82  32
  6.  Slatina C  11  6  1  4  0  84:79  30
  7.  Blansko C  11  4  1  6  0  77:89  24
  8.  Hostěradice  11  4  1  6  0  72:93  24
  9.  Kuřim  11  3  0  8  0  65:94  20
  10.  Silůvky B  11  2  0  9  0  57:92  17
  11.  Boskovice  11  1  1  9  0  62:104  15
  12.  Komořany B  11  1  0  10  0  38:106  14

 (vor, rkr, bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Předseda jachetního 
oddílu TJ ČKD Blansko a stále 
aktivní závodník Michal Kubík 
má za sebou další sezonu. A opět 
úspěšnou. I ve svých téměř sedm-
ačtyřiceti letech dokazuje, že ani 
náhodou nepatří do starého žele-
za.

Opravdu se tak dařilo?
Ano. A již potřetí za sebou. Je to 

změnou lodní třídy. Předtím jsem 
jezdil jednoposádkovou loď, pře-
šel jsem na dvojku. Přece jenom, 
na singlu pomyslné stáří přichází 
a mladí na to začali šlapat. Už to 
bolelo. Tak jsme to změnili.

Už druhý rok jsi se na lodi 
ustálil s partnerkou nejbližší, 
tedy vlastní manželkou…

Jednak je šikovná a jednak nám 
to spolu sedí tak, jako v manžel-
ství. Ona se mnou na závody stej-
ně většinou jezdila jako doprovod, 
myslím, že takhle ji to ještě víc 
baví. Jezdíme spolu republikové 
poháry, menší akce se mnou za-
čal obsazovat mladší syn Martin. 
S ním je to velká výhoda. Má osm-
advacet kilo, jsme extrémně lehká 
posádka. Ve třídě Vaurien jezdí 
hodně otců se synem. Můžu kon-
statovat potěšitelnou věc, že jak se 
ženou, tak se synkem jsme nepo-
znali za celý rok porážku.

Zkusme tedy zrekapitulovat 
sezonu…

S Danou jsme vyhráli všech pět 
závodů seriálu Českého poháru, 
tedy Brno, Seč, Máchovo jezero, 
Vranov a opět Brno. S Martinem 
jsme přemožitele na menších zá-
vodech také nenašli. Navíc mne 
přemluvili kamarádi z Vranovské 
přehrady, abych jim šel dělat ka-
pitána a kormidelníka na závody 
kajutových plachetnic. Na zku-
šebním závodě jsme skončili šestí 
z dvanácti v absolutním pořadí, čtr-
náct dní na to jsme na mistrovství 
republiky byli třetí z osmadvaceti. 
Kluci stáli poprvé na bedně, byl 
to pro ně úžasný zážitek. Asi jsem 
na tom měl velký podíl, všichni to 
tvrdili, potěšilo mne to.

Co rok 2013?
Jdeme do toho zase znovu, zku-

Michal Kubík jezdí závody 
s manželkou a synem

síme to zopakovat. Ladím formu, 
chystáme se nabrat fyzičku na ho-
rách. V seriálu vypadne Máchovo 
jezero, místo toho se pojede Bez-
drev.

Jak to vypadá v oddíle TJ 
ČKD?
Členská základna je malá. Je 

nás šestadvacet, z toho závody 
jezdí dvanáct. Obsadili jsme dva-
adevadesát závodů, což je na ten 
počet zase hodně. Nájem na lodě-
nici v Jedovnicích je vysoký. Ná-
lada je ale mezi členy výborná.

Jakou radost ti dělá fakt, že 
s tebou začal jezdit synek?

Velkou, samozřejmě. Starší syn 
se k tomu moc nemá, má jiné záli-
by. Martin byl letos poprvé na sou-
středění, baví ho to na všem, co 

má něco společného s vodou či lo-
děmi. Má velký vzor v mnohoná-
sobném mistrovi republiky a mém 
kamarádovi Markovi Směšném 
z Prostějova. Už teď se těší na zá-
vody, bude jezdit i sám na dětské 
třídě Optimist. Se mnou bude chy-
tat zkušenosti na Vaurienech.

Chystáš se tedy s aktivní čin-
ností skončit a věnovat se mu 
naplno trenérsky?

Naplno to na hřebík plánuju 
pověsit tak v osmdesáti (smích). 
Trénování s aktivním závoděním 
se dají docela dobře sladit. S orga-
nizací nám pomáhá dobrá kama-
rádka Táňa, jinak by to asi nešlo. 
Tak tři roky bych ještě já sám rád 
naplno jezdil. Dejme tomu v té pa-
desátce ještě něco na rozloučenou 
velkého vyhrál a pak…

Mar  n a Michal Kubíkovi na tra  .  Foto archiv MK

Plavci bojovali o tituly

Šampionát. V Plzni se o víkendu konalo plavecké zimní mistrovství ČR v krát-
kém bazénu. Neztra  li se na něm současní ani bývalí plavci z našeho okresu. 
Odchovankyně v barvách Komety Brno dosáhly i na medaile. Silvie Rybářo-
vá získala  tul na 200 m motýlek a bronz na 400 m kraul, Anna Formánková 
stanula na tře  m stupínku hned třikrát.  Foto Věra Vencelová



Přejeme vám všem, 
jimž je blízká myšlenka 
sociální spravedlnosti 
a práva lidí na důstojný život,
Vánoce plné pohody,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2013
 OV KSČM Blansko 
  Zuzka Bebarová-Rujbrováwww.vpo.cz

Pf 2013
Děkujeme 
našim partnerům a zákazníkům 
za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru. 

Do roku 2013 přejeme všem 
hodně úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Městys Svitávka

Příjemné prožití vánočních svátků, 
do nového roku 2013 
mnoho štěstí, zdraví, 
pracovních a osobních úspěchů

PF 2013

Základní škola Sloup, okres Blansko
přeje všem dětem, rodičům a přátelům školy
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013

pf 
   2013

Přejeme všem našim hostům krásné Vánoce 
a úspěšný nový rok 2013    

Bar KORUNA

pf 2013

pour féliciter

2013

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vážení přátelé, přejeme Vám příjemné prožití 

vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí i 

úspěchů v roce 2013. 

 S Amálkou do říše zahraniční         

                           za nejnižší pohádkové ceny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme co nejlepší 

výběr místa pro strávení krásné dovolené. 

 
 

"Přejeme příjemné prožití svátků vánočních

a do nového roku hodně úspěchů

v osobním i pracovním životě."

PF 2013
Olšovec, s.r.o. Jedovnice

"Ubytování po celý rok"

www.olsovec.cz
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Blansko – Centrum sv. Mar  na v 10 hod.: Půjdem spolu do betléma, 
setkání s P. Jiřím Kaňou, prohlídka betléma s povídáním a vánočním pří-
během v dětské kapli.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Konec světa 21. 12. 2012 se 
nekoná, jak se připravují na konec Mayského kalendáře lidé kmene Ma-
yanga (Nikaragua) – přímí potomci Mayů? Jak rozlišit pravá proroctví od 
falešných? Viktor Ivashko, Prorocký sen.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Předvánoční posezení Svazu tělesně 
pos  žených Letovice.

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

středa 19. prosincestředa 19. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 hod.: Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Senior centrum v 9.30 hod.: Vánoční vystoupení pro seniory.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Vánoční posezení v dramaťáčku.
Blansko – Ulita v 18 hod.: Vánoční hraní na Ulitě. 
Blansko –  Křesťanské centrum v 18 hod.: Konec světa 21. 12. 2012 se 
nekoná, přednáška s besedou na téma Co můžeme očekávat v nejbliž-
ší budoucnos   a v následujících letech z pohledu biblických proroctví. 
Přednáší a na dotazy odpovídá Václav Lamr.
Boskovice - Mateřská škola, Základní škola a Prak  cká škola, Boskovice, 
Štefánikova 2 ve 14 hod.: Vánoční akademie v jídelně školy, v době od 
10 do 16 hod. proběhne den otevřených dveří.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Vánoční besídka.
Valchov – U kapličky sv. Petra a Pavla v 17 hod.: Tradiční koledování u vá-
nočního stromu, vystoupení dě   z MŠ a školní družiny při MŠ Valchov.

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

čtvrtek 20. prosincečtvrtek 20. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 hod.: Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 9.30 hod.: Vánoční vystoupení 
pro seniory.
Blansko – Sál soudu v 17 hod.: Velký vánoční koncert, vystoupí žáci 
a učitelé všech oborů ZUŠ.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: O historii Blanska v pohádkách a pověs-
tech, tentokrát v předvánočním čase.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Cesta za poznáním sebe sama.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Atlas mraků.
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

pátek 21. prosincepátek 21. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 8 hod.: Konec světa 21. 12. 2012 se ne-
koná, Stop beznaději! Koncert moderní křesťanské hudby v podání hu-
debních skupin i jednotlivců pro všechny bez omezení věku. Hrají a zpí-
vají Jéňa Krištof, Johny Envoy, Olga Čtvrtlíková, BJB Brno, Jitka Borková 
a další. Škola hip hopu pod vedením Aničky Jelínkové. Vstup zdarma.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 hod.: Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Náměs   Republiky ve 12 hod.: Živý betlém Gymnázia Blan-
sko.

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 6. Adventní koncert, vystoupí 
věhlasný brněnský soubor Trio od sv. Jakuba.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Betlémské světlo.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Cena města Blanska za kulturu, slav-
nostní vyhlášení.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Vánoční zámecký koncert s číší vína, vy-
stoupí pražský komorní soubor staré hudby AD VOCEM.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Vánoční Christmas Party.
Olešnice – Kino v 17 hod.: Vánoční koncert s Bystřickou kapelou.

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

sobota 22. prosincesobota 22. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou sní-
daní.
Lipůvka – Parkoviště v 15 hod.: Punčování se zpěvem na parkoviš  .
Olešnice – Orlovna v 8 hod.: XI. ročník vánočního turnaje ve stolním 
tenisu dě   a mládeže.
Sloup – Náměs   v 10 hod.: Živý betlém.
Velké Opatovice – Zádvoří pod lipou v 8 hod.: Koledování Malohanačky, 
u Ostřížků v 9 hod., nám. Míru v 10 hod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. PÍ a jeho život. (3D) 

Blansko ve 20 hod. Ladíme!
Boskovice ve 13, 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

neděle 23. prosinceneděle 23. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 4. neděle advetní.
Blansko – Radnice v 10.30 až 21.30 hod.: Rozdávání betlémského svět-
la.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 7. Adventní koncert, vystoupí 
cimbálová muzika Majerán.
Doubravice – Pěkná modrá v 10 až 12 hod.: Předvánoční prodej výrobků 
našich uživatelů a křesťanské literatury.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: 4. Adventní koncert, zahraje Musica Peo-
 ca.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Raubíř Ralf. (3D)
Blansko v 17.30 hod. PÍ a jeho život. (3D) 
Blansko ve 20 hod. Ladíme!
Boskovice ve 13, 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

pondělí 24. prosincepondělí 24. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: Rozdávání betlémského svět-
la.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 22 hod.: Tradiční půlnoční, vigilie narození 
Páně.
Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 23 hod.: Půlnoční mše svatá.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 11 hod.: Polévka pro chudé a bo-
haté.

Kořenec – Náves v 16 hod.: Štědrovečerní zpívání u vánočního stromu.
Letovice – Masarykovo náměs   ve 12 hod.: Polévka pro chudé a boha-
té.
Úsobrno – Obecní úřad ve 21 hod.: Zpívání u vánočního stromu.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří ve 14 hod.: Přednes básně K. J. 
Erbena Štědrý večer v podání DS Teatrum.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. Zvonilka: Tajemství křídel.

úterý 25. prosinceúterý 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 hod.: Jitřní mše svatá, v 8.45 hod.: Slav-
nostní mše svatá.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 a 17.30 hod.: Hod boží vánoční.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 hod.: Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý betlém.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Štěpánská v Saloonu 
1870.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Štěpánská zábava.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoce na zámku, prohlídky vyzdobe-
ných zámeckých komnat.
Rájec-Jestřebí – Kostel Všech svatých v 15 hod.: Živý betlém.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Legendární parta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

středa 26. prosincestředa 26. prosince
AKCEAKCE

Benešov – Sokolovna ve 20 hod.: Štěpánská zábava.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 hod.: Slavnostní mše svatá v la  nském 
jazyce a s la  nskými lidovými zpěvy, v 8.45 hod.: Mše svatá a lidové ko-
ledy, v 16 hod.: J. J. Ryba: Česká mše vánoční.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Svátek mučedníka Štěpána.
Blansko – Fotbalová hospůdka TJ ČKD v 18 hod.: Štěpánská zábava, hra-
je Tom Sawyer Band.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Štěpánská zábava.
Boro  n – Arboretum v 9 hod.: Štěpánské střelby, soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky.
Lomnice u Tišnova – Náměs   Palackého v 17 hod.: Živý betlém v dět-
ském provedení.
Úsobrno – Kostel sv. Cyrila a Metoděje ve 14 hod.: Vánoční koncert, vy-
stoupí cimbálová muzika Ječmínek a zpěvačka Romana Pávková.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Legendární parta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice v 17 hod. Zvonilka: Tajemství křídel. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. PÍ a jeho život. (3D)

čtvrtek 27. prosincečtvrtek 27. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Tělocvična obchodní akademie v 17 hod.: Vánoční cvičení 
s Romanem Ondráškem a Lenkou Velínskou.
Sloup – Punkevní jeskyně v 16.30 hod.: Kouzelná Punkva, netradiční vá-
noční prohlídka Punkevních jeskyní. Provázet budou pohádkové i histo-
rické postavy. Rezervace na tel.: 516 410 024 nebo 516 418 602.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Blansko ve 20 hod. Anna Karenina.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 2.
Boskovice v 19.30 hod. PÍ a jeho život.

pátek 28. prosincepátek 28. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Svátek mláďátek.
Boskovice – Westernové městečko v 19 hod.: Léčivé divadlo Chlapec, 
který viděl pravdu.
Jedovnice – Kino v 17 hod.: Třikrát s Vlas  milem, autorské představení 
jedovnického souboru Vlas  mil.
Kořenec – Pohos  nství Obora v 17 hod.: Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk – 2. část.
Blansko ve 20 hod. Anna Karenina.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 2.
Boskovice v 19.30 hod. PÍ a jeho život.

sobota 29. prosincesobota 29. prosince
AKCEAKCE

Jedovnice – Kino v 17 hod.: Třikrát s Vlas  milem, autorské představení 
jedovnického souboru Vlas  mil.
Lomnice u Tišnova – Kostel Navš  vení Panny Marie v 17 hod.: Klenoty 
vánoční duchovní hudby, koncert. Hraje Brněnský fi lharmonický sbor, 
Beseda brněnská, řídí Petr Kolař, varhany Dagmar Kolařová.
Úsobrno – Obecní sál v 9 hod.: Turnaj ve stolním tenise.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 18 hod.: Předsilvestrovské vyhrávání 
Malohanačky.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sammyho dobrodružství 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Jack Reacher: Poslední výstřel.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ladíme!

neděle 30. prosinceneděle 30. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 a 8.45 hod.: Mše svatá za rodiny.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost rodiny Páně.
Blansko – Fotbalová hospůdka TJ ČKD v 19 hod.: Předsilvestrovská vese-
lice, hraje Tom Sawyer Band.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Předsilvestrovská, taneční ve-
čer.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Sammyho dobrodružství 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Jack Reacher: Poslední výstřel.
Boskovice v 17 hod. Sammyho dobrodružství 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ladíme!

pondělí 31. prosincepondělí 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Dětský Silvestr, hry pro dě   a s dětmi, v 18.10 
hod.: Ohňostroj ze střechy kina.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16.30 hod.: Mše svatá.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Silvestr, poděkování za rok 
2012.
Blansko – Play Club v 18 hod.: Silvestr 2012.
Boskovice – Letní kino v 17 hod.: Silvestr v letním kině, pásmo pohádek 
pro dě   i dospělé.
Cetkovice – Fotbalové hřiště v 9 hod.: Silvestrovský fotbálek.
Cetkovice – Náves v 23.45 hod.: Silvestrovské setkání.
Lipůvka – Sál obecního úřadu ve 20 hod.: Silvestr na sále Obecního úřa-
du v Lipůvce, hraje skupina Medium z Blanska.
Letovice – Masarykovo náměs   ve 22 hod.: Ukončení roku 2012 s přiví-
táním nového roku 2013.
Lomnice u Tišnova – Náměs   Palackého v 17 hod.: Silvestrovský ohňo-
stroj.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoce na zámku, prohlídky vyzdobe-
ných zámeckých komnat.
Šebetov – Zámecký park ve 24 hod.: Silvestrovsko-novoroční párty.
Velké Opatovice – Letní kino v 16 hod.: Silvestrovské promítání pro dě   
a ohňostroj.
Veselice – Rozhledna Podvrší v 10 až 15 hod.: Silvestrovské setkání na 
rozhledně, teplé občerstvení a tradiční zelňačka.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Kozí příběh se sýrem.

V Kunštátě se představí Romana Nečasová
Přivítat nový rok 2013 barvami mohou milovníci výtvarného umění 
v Kunštátě. V tamním infocentru bude totiž od 2. do 31. ledna ote-
vřena výstava Kouzlo barev. Autorka Romana Nečasová představí 
Enkaustiku, tedy malování horkým voskem. Více na webových strán-
kách www-svet-v-barvach.cz.  (hrr)
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Svátky klidu a míru slavíme Svátky klidu a míru slavíme 
v hojné míře i u televizních obra-v hojné míře i u televizních obra-
zovek. A to především u pohádek, zovek. A to především u pohádek, 
přičemž vítězí hlavně česká klasi-přičemž vítězí hlavně česká klasi-
ka. ka. 

Zkuste si osvěžit svoji paměť Zkuste si osvěžit svoji paměť 
v malém testíku. Dosáhnete-li na v malém testíku. Dosáhnete-li na 
sedmnáct správných odpovědí, sedmnáct správných odpovědí, 
jste znalci.jste znalci.

1) Ve které pohádce neztvár-1) Ve které pohádce neztvár-

nila princeznu herečka Alena nila princeznu herečka Alena 
Vránová?Vránová?

a) Hrátky s čertema) Hrátky s čertem
b) Princezna se zlatou hvězdoub) Princezna se zlatou hvězdou
c) Pyšná princeznac) Pyšná princezna
2) Která herečka je známá 2) Která herečka je známá 

jako pohádková Dorota Mácha-jako pohádková Dorota Mácha-
lová?lová?

a) Eva Holubováa) Eva Holubová
b) Eva Hudečkováb) Eva Hudečková
c) Eva Kretschmerovác) Eva Kretschmerová

3) Ve které pohádce hrál Ka-3) Ve které pohádce hrál Ka-
rel Gott?rel Gott?

a) Z pekla štěstí 1a) Z pekla štěstí 1
b) Z pekla štěstí 2b) Z pekla štěstí 2
c) Čert ví pročc) Čert ví proč
4) Která z následujících pohá-4) Která z následujících pohá-

dek nebude mít o letošních Vá-dek nebude mít o letošních Vá-
nocích premiéru?nocích premiéru?

a) Šťastný smolařa) Šťastný smolař
b) Dvanáct měsíčkůb) Dvanáct měsíčků
c) Tři životyc) Tři životy

5) Kdo hrál rybáře ve fi lmu 5) Kdo hrál rybáře ve fi lmu 
Byl jednou jeden král?Byl jednou jeden král?

a) Vladimír Ráža) Vladimír Ráž
b) Josef Zímab) Josef Zíma
c) Zdeněk Dítěc) Zdeněk Dítě
6) Který herec představoval 6) Který herec představoval 

Mikešova otce v pohádce O sta-Mikešova otce v pohádce O sta-
tečném kováři?tečném kováři?

a) Vladimír Kryzáneka) Vladimír Kryzánek
b) Josef Hlinomazb) Josef Hlinomaz
c) Vlado Müllerc) Vlado Müller

SVÁTEČNÍ TEST – Tradiční české pohádky 
patří neodmyslitelně k Vánocům

7) František Filipovský byl 7) František Filipovský byl 
králův šašek v pohádcekrálův šašek v pohádce

a) Třetí princa) Třetí princ
b) Princ a Večerniceb) Princ a Večernice
c) Honza málem králemc) Honza málem králem
8) Pannu Marii v pohádce An-8) Pannu Marii v pohádce An-

děl Páně představovaladěl Páně představovala
a) Klára Issováa) Klára Issová
b) Martha Issováb) Martha Issová
c) Aňa Geisslerovác) Aňa Geisslerová
9) Pohádka Tři oříšky pro Po-9) Pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku měla premiéru v rocepelku měla premiéru v roce
a) 1969a) 1969
b) 1971b) 1971
c) 1973c) 1973
10) Pohádku O princezně Jas-10) Pohádku O princezně Jas-

něnce a létajícím ševci režírovalněnce a létajícím ševci režíroval
a) Oldřich Lipskýa) Oldřich Lipský
b) Václav Vorlíčekb) Václav Vorlíček
c) Zdeněk Troškac) Zdeněk Troška
11) Kuchtíka v Princezně se 11) Kuchtíka v Princezně se 

zlatou hvězdou hrálzlatou hvězdou hrál
a) Josef Valaa) Josef Vala
b) Josef Vinklářb) Josef Vinklář
c) Jaroslav Marešc) Jaroslav Mareš
12) Karel Svoboda nesložil 12) Karel Svoboda nesložil 

hudbu k pohádcehudbu k pohádce
a) Šíleně smutná princeznaa) Šíleně smutná princezna
b) Tři oříšky pro Popelkub) Tři oříšky pro Popelku
c) Jak se budí princeznyc) Jak se budí princezny
13) Pohádku Aťžijí rytíři re-13) Pohádku Aťžijí rytíři re-

žírovalžíroval
a) Jan Stracha) Jan Strach
b) Zdeněk Troškab) Zdeněk Troška
c) Karel Janákc) Karel Janák
14) Krále v pohádce Třetí 14) Krále v pohádce Třetí 

princ hrálprinc hrál
a) Luděk Munzara) Luděk Munzar

b) Radoslav Brzobohatý b) Radoslav Brzobohatý 
c) Radovan Lukavskýc) Radovan Lukavský
15) Bořivoj Zeman nerežíro-15) Bořivoj Zeman nerežíro-

val pohádkuval pohádku
a) Honza málem králema) Honza málem králem
b) Pyšná princeznab) Pyšná princezna
c) Dařbuján a Pandrholac) Dařbuján a Pandrhola
16) Andrea Černá se proslavi-16) Andrea Černá se proslavi-

la v pohádcela v pohádce
a) O princezně Jasněnce a léta-a) O princezně Jasněnce a léta-

jícím ševcijícím ševci
b) Princezna ze mlejnab) Princezna ze mlejna
c) Čert ví pročc) Čert ví proč
17) Lubomír Lipský nehrál ve 17) Lubomír Lipský nehrál ve 

fi lmufi lmu
a) Ať žijí duchovéa) Ať žijí duchové
b) Tři veteránib) Tři veteráni
c) Jak se budí princeznyc) Jak se budí princezny
18) Pavel Zedníček hrál jednu 18) Pavel Zedníček hrál jednu 

z hlavních rolí ve fi lmuz hlavních rolí ve fi lmu
a) Lotrando a Zubejdaa) Lotrando a Zubejda
b) Peklem s čertemb) Peklem s čertem
c) Král sokolůc) Král sokolů
19) Lucifera v pohádce S čerty 19) Lucifera v pohádce S čerty 

nejsou žerty představovalnejsou žerty představoval
a) Petr Nárožnýa) Petr Nárožný
b) Viktor Preissb) Viktor Preiss
c) Karel Heřmánekc) Karel Heřmánek
20) Hudbu k fi lmové Zlato-20) Hudbu k fi lmové Zlato-

vlásce složilvlásce složil
a) Jan Hammera) Jan Hammer
b) Karel Svobodab) Karel Svoboda
c) Angel Michajlovc) Angel Michajlov

Správné odpovědi: Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b,  1b, 2b, 3b, 
4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11b, 
12a, 13c, 14a, 15c, 16b, 17c, 18a, 12a, 13c, 14a, 15c, 16b, 17c, 18a, 
19c, 20c. 19c, 20c.

Také letos nabízíme tři netradiční způsoby přípravy kapra, tentokrát 
v alobalu, jak je doporučuje blanenský specialista Pavel Chemčuk.

Kapří medailonky na zázvoru
80 dkg kapra, 7 lžic oleje, 6 stroužků česneku, lžička pa-
priky, 1 lžíce zázvoru, lžíce soli, alobal.

Kapra zbavíme kůže, co nejvíce odkostíme a pokrájíme na meailonky 
asi 5x5 cm. Z utřeného česneku, koření soli a oleje připravíme kašičku, 
kterou rybí plátky potřeme. Srovnáme na sebe do čtyř balíčků a v aloba-
lu uložíme na cca 24 hodin do ledničky. Druhý den balíčky pečeme asi 
25 minut na 190 stupňů.

Kapr na cibuli
4 porce kapra, 4 cibule, 8 brambor, 12 dkg slaniny,, más-
lo, sůl, alobal.

Každou porci osolíme. Na alobal dáme plátek másla, poklademe plát-
ky syrových brambor, porce kapra, posypeme nakrájenou cibulí a zakry-
jeme tence pokrájenou slaninou. Zabalíme a balíčky pečeme 30 minut 
na 190 stupňů.

Kapr na panský způsob
4 porce kapra, 10 dkg másla, 10 dkg mandlí, sůl, mléko, 
alobal.

Maso zbavíme kůže, zalijeme mlékem a necháme přes noc v lednič-
ce. Pak řízky osušíme, posolíme a natřeme máslem. Obalíme strouhance 
a loupaných mandlích, zabalíme do alobalu a pečeme 20 minut na 200 
stupňů.

V   Z
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 
včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, zpravodajství: Jaroslav Oldřich 
(oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

PŮJČKY

739 443 544

Koupím zemědělské pozemky. 
Tel.: 734 150 565.

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

www.junker-ie.cz

�
�  (elektro)
� montéry

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

SERIÓZNÍSERIÓZNÍ

PŮJČKYPŮJČKY
VOLEJTE ZDARMA
800 303 330
Přijímáme úvěrové poradce

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

Jazyková škola Rolnička hledá 
lektora anglického jazyka pro 

výuku v Boskovicích. 

Podmínkou je velmi dobrá znalost 
jazyka a praxe ve výuce. 

V případě zájmu o tuto pozici mi prosím 

zašlete svůj životopis na mail@js-rolnicka.cz 

nebo volejte na tel. 733 116 491.

MO MRS, o.s. BLANSKO

zve všechny spoluobčany na tradiční prodej

V Á N O Č N Í CH      K A P R Ů 

Ryba je uchovávána v průtočných sádkách 
s vodou z potoka SLOUPEČNÍK. 

Prodej bude zahájen ve středu 19. prosince 2012 
od 09.00 do 16.00 hod. až do vyprodání zásob.

Na požádání Vám kapra jakýmkoliv způsobem na 
přání upravíme. 

V nabídce rovněž pstruh a tolstolobik
 Srdečně zvou blanenš   rybáři

Vánoční prodej kaprů
Blansko za hotelem Dukla
čtvrtek 20. 12., pátek 21. 12., sobota 

22. 12., neděle 23. 12.
prodejní doba od 9 do 16 hodin 

Jedovnice - Havlíčkovo nám. u tel. budky 
pátek 21. 12. a sobota 22. 12. 

prodejní doba od 9 do 15.30 hodin
Nabízen bude i tolstolobik – vhodný na 

vánoční uzení. Srdečně Vás k nákupu kapříka 
z jedovnického Olšovce zvou jedovničtí rybáři.

PRODEJ
Prodám zakrslého králíčka 

(samec) s převislýma ušima, stáří 
1,5 roku, hnědá barva, roztomilý, 
přítulný. V ceně klec i s ostatním 
vybavením. Celkem 690,-Kč. 
Tel.: 724 333 339, Boskovice.

Prodám stará loukoťová kola 
- celkem 6 kusů. Vhodné na za-
hradu, pergolu, zahradní domek. 
Nutno vidět. Bližší informace 
podám telefonicky, nebo e-mai-
lem, vážným zájemcům pošlu 
foto. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám OA Ford Mondeo 
kombi, r. v. 1999, 1,8 TD, stříbr-
ná metalíza. Cena dohodou. Tel.: 
603 936 075.

Prodám velmi pěkný byt 
v OV v Blansku 4+1, 92 m2. 
Byt je po celkové revitalizaci. 
Tj. zateplení, nové stoupačky, 
nová střecha, lodžie, plastová 
okna, zděné jádro, nové rozvody 
elektriky. Cena dohodou. Tel.: 
733 627 507.

Prodám sedačku s úlož-
ným prostorem rozkládací s 
křeslem a samostatné rozklá-
dací křeslo. Cena dohodou. 
Tel.: 739 434 782.

Prodám celoročně užívanou 
chatu v Blansku-Češkovicích. 
S pozemkem, zahradou 500 m2. 
Příjezd k pozemku. Spěchá. 
Tel.: 739 300 933.

Prodám za symbolickou cenu 
zachovalý kombinovaný sporák 
MORA. Tel.: 737 452 965.

Prodám stará loukoťová 
kola - celkem 6 kusů. Vhodné 
na zahradu, pergolu, zahradní 
domek. Nutno vidět. Bližší info 
podám telefonicky, nebo e-mai-
lem, vážným zájemcům pošlu 
foto. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám zánovní závěsný 
elektrický ohřívač vody Draži-
ce na 100 l, pro svislou montáž, 
TV stolek Robin 2 černý (na web. 
stránkách sconta). Cena dohodou, 
tel.: 774 041 962.

KOUPĚ
Hledám ke koupi rodinný do-

mek v Boskovicích nebo v okolí 
Boskovic. Tel.: 722 624 829.

Koupím cihlový byt v OV 
s balkonem v Blansku. Spěchá. 
Tel.: 731 305 863.

Koupím RD v okolí Blan-
ska do 1 600 000 Kč. Tel.: 
731 305 863.

Koupím dům/chalupu se za-
hradou do 1,5 mil. v Moravském 
krasu. Dobré IDS spojení. Tel.: 
603 905 438.

Hledám byt 1+1 na Písečné 
v Blansku k dlouhodobému pro-
nájmu od 01/2013. Nezařízený. 
Tel.: 731 083 618.

Koupím a odvezu motocykl 
značky ČZ 175/477 odhlášený 
i nepojízdný a nekompletní. Tel.: 
774 174 682.

Koupím staré učebnice 
STROJE A ZAŘÍZENÍ V PE-
KÁRNÁCH pro 1., 2., 3. ročník 
SOU, vydané v 80. letech. Nutně 
potřebuji. Tel.: 546 451 305, 732 
542 768.

Koupím seno, i starší. Nabíd-
něte. Tel.: 605 542 243.

Koupím pšenici, ječmen 
a seno. Tel.: 723 830 686.

Koupím garáž na Zborovcích 
v Blansku. Tel.: 723 881 133.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 s balkonem 

v Ostrově u Macochy /bytovka 
na Končinách/. Výše nájmu dle 
počtu osob. Cena včetně inkasa: 
1 osoba = 6 200 Kč, 2 osoby = 
6 900 Kč, 3 osoby = 7 500 Kč, 4-5 
osob = 8 000 Kč. Ihned k nastě-
hování. Možnost trvalého pobytu 
pro poskytnutí příspěvku na byd-
lení. Tel.: 724 118 682.

Dlouhodobě pronajmu sa-
mostatný byt 69 m2 v rodinném 
domě v Blansku v Havlíčkově ul. 
– 2 + předsíň + jídelna + kuchyň 
/zařízená s myčkou/ + koupelna 
s WC + malá zahrádka. Cena: 
7 500 + 3 500 Kč inkaso. Tel.: 
773 639 616.

Pronajmu dlouhodobě 
byt 2+kk v Jedovnicích. Tel.: 
723 830 686.

Pronajmu byt 2+1 ve Svitávce. 
Ihned volný. Tel.: 724 032 636.

Pronajmu byt 1 + kk v centru 
Boskovic. Nájemné včetně inkasa 
5 500 Kč. Tel.: 602 519 868.

Pronajmu garáž na Potoční 
ulici v Boskovicích, volná od 1. 
1. 2013. Tel.: 516 456 208 + zá-
znamník.

Pronajmu, případně pro-
dám byt 3+1 v Kunštátě. Tel.: 
731 735 549.

V obci Vranová pronajmu 
dvoupodlažní byt v rodinném 
domě. Kompletně nově zaříze-
ný, s vlastním vchodem. Tel.: 
608 920 859.

SEZNÁMENÍ
Rád bych se seznámil s že-

nou na stejné vlně - takovou, co 
má chuť a odvahu na partnerský 
vztah a hledá za tím účelem muže. 
SŠ, 33, tel.: 776 107 422.

Muž 55/180 rozvedený se 
rád seznámí s mladší pohlednou 
ženou, nekuřačkou, která by při 

vzájemných sympatiích a něja-
kém čase se chtěla přistěhovat. 
Žiji sám v rodinném domku na 
vesnici. Jen vážně a možno i ci-
zinka. Tel.: 776 728 244.

RŮZNÉ
Daruji světlou komodu se 

dvěma zásuvkami, dvěma po-
suvnými dvířky, tmavý peřináč, 
leštěný konferenční stolek, dvě 
křesílka. Mobil: 737 452 965.

Hledám před zimou domov 
pro opuštěného, krásného, bí-
lo-hnědého kocourka. Je vhod-
ný do domu se zahrádkou. Tel.: 
737 452 965.

Nabízím doučování anglič-
tiny (začátečníci, pokročilí, ZŠ, 
SŠ). Tel.: 606 766 055, e-mail: 
anglictina987@seznam.cz.

Daruji rozkládací pohovku 
v dobrém stavu. Tel.: 516 453 171, 
608 173 769.

  REKLAMNÍ 
  PŘEDMĚTY
VELKÝ VÝBĚR  VÁNOČNÍCH 

DÁRKŮ, REKLAMNÍHO TEXTILU,
KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

Na požádání pošleme katalog zdarma
- email: rustika@rustika.cz

R E K L A M A  J E  T V Á Ř  V A Š Í  F I R M Y

www.rustika.cz    tel.: 461 326698
E-shop Svitavská 166, Jevíčko
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Bratři a sestry Koudelka, Kuda, Korčák, Kakáčová a Hloušková s pra-
porem partyzánů v Jedovnicích.  Foto archiv

Boskovický památník odbojářů
má unikátní prapor partyzánů
Před nedávnem zřídili okresní odbojáři Boskovicka doslova „na ko-

leně“ literární památník odbojářů v sokolovně Župy Krále Jiřího. Díky 
Sokolům bylo možno památník instalovat v prvním patře sokolovny. Je 
přístupný veřejnosti každou středu. 

Základní organizace z Benešova u Boskovic léta uchovávala velmi 
vzácný vyšívaný prapor partyzánských oddílů kraje - Jermaka, Generála 
Svobody, Delty a Juraje. V současnosti benešovská organizace, jež ukon-
čila činnost, předala tento prapor boskovické okresní organizaci spolu 
s dalšími exponáty z partyzánské chaty Skály. Tyto prapory se po válce 
zřizovaly tam, kde partyzáni vyvíjeli dlouhodobou činnost. Na Drahan-
ské a Českomoravské vysočině tyto skupiny působily již od podzimu 1943 
a přispěly za cenu značných obětí k porážce fašistů v kraji. Prapor má na 
líci v bílém poli vyšité názvy skupin Jermak, Gen. Svoboda, Delta- Rada 
tří a Juraj zlatým dracounem. Na rubu v rudém poli má vyšitý symbol 
ruského samopalu typu Sudajev se zahnutým zásobníkem. Prapory na-
vazují na tradice spolkových a veteránských praporů. Jejich sběratelská 
cena se dnes pohybuje v řádu statisíců korun. V minulosti se takové pra-
pory i kradly - což dokládá případ ukradeného veteránského praporu fa-
šistických válečníků ze zámku v Rájci před r. 1953, který byl též důkazem 
v případu rájeckého pána. Vedle partyzánské amatérsky vyřezané pavézy 
a emblému brigády Jana Žižky tak boskovický památník byl obohacen 
o významný exponát odbojových tradic na Boskovicku a v kraji. Je to za-
tím jediný doložený prapor toho typu v jihomoravském kraji, a snad i na 
celé Moravě. (Prapor brigády J. Žižky je prapor skupiny za SNP přišlé ze 
Slovenska). V památníku jsou i další vzácné reálie - například fotogra-
fi e padlých odbojářů z Boskovicka, originální vyhlášky protektorátních 
úřadů k atentátu v Letovicích na Hitlerjugend v hotelu Lamplota, foto-
grafi e umučených obětí masakru fašistů v Letovicích, foto partyzánského 
bunkru v Drválovicích a jiné. Díky aktivní péči benešovských odbojářů 
(Benešov-Pavlov,Ludíkov, Valchov, Žďárná a další obce byly významný-
mi místy protifašistického odboje v kraji), se tak tento prapor uchoval až 
do současnosti.  Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice

Předvánoční setkání
Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu se letos v Černé Hoře 

uskutečnilo netradičně již v pátek 30. listopadu ve večerních hodinách. 
Vlastnímu rozsvícení předcházela vystoupení dětí z mateřské a základní 
školy. Po překrásných verších, které symbolicky rozzářily světla vánoč-
ního stromu, čekal na příchozí předvánoční trh, který probíhal v prosto-
rách úřadu městyse po celý den. Zde si každý vybral právě to, co jemu, či 
jeho blízkým, udělá na Vánoce největší radost. Období adventu je dobou 
radostného očekávání nejkrásnějších svátků v roce. A tak na závěr ne-
zbývá než dodat slovy básníka: „Vánoční stromečku na našem náměstí, 
rozsviť se pro radost, rozsviť se pro štěstí...“.  J. Kubelková

Den otevřených dveří na 
škole v Jedovnicích

V úterý 27. listopadu prožila jedovnická základní škola „mimořádný“ 
den, uskutečnil se tam totiž Den otevřených dveří pro rodiče, prarodiče, 
rodinné příslušníky a ostatní příznivce školy. Žáci z prvního stupně se na 
tento den velmi těšili, druhý stupeň již méně.

Již od půl osmé se škola začala zaplňovat nejen žáky, ale i našimi 
vzácnými hosty. Ti všichni měli v tento den možnost absolvovat se svými 
dětmi výuku od první do třetí hodiny. Viděli tak svoje dítko „v akci“, 
mohli si ho srovnávat s ostatními a přesvědčit se tak na vlastní oči, jak 
probíhá běžná výuka na naší škole. Jsme moc rádi, že jsme mohli uká-
zat široké veřejnosti naši nejmodernější techniku a tím pádem práci na 
interaktivních tabulích, na noteboocích, v počítačové či přírodovědné 
učebně apod. Naše škola patří k těm málo školám v okrese Blansko, 
které jsou nadstandardně a kvalitně vybavené nejmodernějšími pomůc-
kami dnešního školství. Většinu fi nančních prostředků na toto vybavení 
získala škola díky úspěšným projektům, fi nancovaným z prostředků EU, 
díky příspěvku od svého zřizovatele a v nemalé míře taky díky přízni 
Vás - rodičů, kteří nám pomáháte při veškerých akcích školy, směro-
vaných k získávání fi nančních prostředků – sběr starého papíru, školní 
ples, sponzorské dary.

Ti, co byli ve škole, se mohli přesvědčit, že jsou peníze dobře inves-
tované. Někteří z rodičů si vybrali třeba jen jednu hodinu, kterou chtěli 
vidět, jiní s námi „ vydrželi“ absolvovat všechny tři hodiny.

Nás, pedagogy i vedení školy velmi potěšilo, že si udělalo na svoje děti 
čas velké množství rodičů. Ve škole se během celého dopoledne v prvním 
až osmém ročníku vystřídalo celkem 118 účastníků dne otevřených dveří. 
Každý rok se počet rodičů na této naší akci zvyšuje, což je jistě dobrá 
známka pro nás a ceníme si toho, že si rodiče i v dnešní poněkud uspě-
chané době udělají na svoje děti čas a přijdou se na ně podívat.

Celé dopoledne proběhlo velmi příjemně a odcházející rodiče, s kte-
rými jsme měli možnost hovořit, byli nadšeni jak metodami naší výuky, 
přístupem učitelů i celkovou atmosférou ve škole. Doufáme, že odcházeli 
ze školy spokojeni a s pocitem, že je o jejich potomky dobře postaráno.

Vedení školy by touto cestou chtělo poděkovat všem, kteří přišli a „byli 
u toho“. Těšíme se s Vámi na další společné aktivity. 

 Vedení ZŠ Jedovnice

Adventní koncert a výstava
První adventní víkend byl v Lipovci ve znamení tradiční vánoční vý-

stavy a osvědčeného koncertu ženského sboru Píseň z Jedovnic. Výstavu 
pořádalo Občanské sdružení Vápeníček v místní sokolovně po dobu tří 
dnů a vystřídalo se zde více než 1 100 návštěvníků a přes padesát vysta-
vovatelů. Přijelo množství „cizích“ lidí z okolí i ze vzdálenějších míst. 
Bylo slyšet slova chvály na krásné prostředí rekonstruované sokolov-
ny, na příjemnou atmosféru začínající doby rozjímaní, a také obdiv nad 
vším, co dokážou vytvořit šikovné ruce tvořivých lidí.

Příchozí nakupovali, obdivovali, besedovali, ochutnávali regionální 
výrobky (kozí sýry i klobásy ze Šošůvky, masné výrobky Betasu Lipovec, 
sýr Niva z Otinovse, čí tvarůžkové speciality z Loštic nebo cukrářské vý-
robky z Kunštátu) nebo si jen tak u skleničky dobrého vína poseděli . Kdo 
chtěl, mohl si koupit baňku s vlastním textem, který šikovná písmomalíř-
ka napsala přímo na místě. Krásný dárek! K zakoupení byl také kalendář 
na rok 2013, který OS Vápeníček vydalo k 10. výročí svého založení.

Nedělní odpoledne v kostele pak patřilo zpěvákům a hudebníkům. Tra-
diční vystoupení ženského sboru Píseň z Jedovnic s dirigentkou M. Ja-
vorskou a Mgr. K. Veselou obohatil i dětský sbor ze ZŠ a MŠ Lipovec. 
Střídaly se písně v profesionálním podání žen s nadšenými výkony dět-
ského sboru.Slyšeli jsme nádhernou hudbu rozličných období i technik. 
Doprovázely i hudební nástroje, střídali se sólisté pěvečtí i instrumen-
tální. Průvodní slovo složila ve verších a sama je reprodukovala s na-
prostou bezchybností Mgr. Kateřina Veselá, která patřila také k sólistům 
a některé písně sama dirigovala, protože vede dětský školní sbor. Další 
profesionálkou, která nejen zpívá sólově, ale hraje i na příčnou fl étnu, je 
Kateřina Javorská. Když zazněla píseň zpívaná echovou technikou, kdy 
část sboru zpívala v zadní části kostela naproti další části sboru nebo se 
rozezněly tóny folkové písně skupiny Nezmaři Hej, člověče boží, šel všem 
přítomným mráz po zádech a tajil se dech. Je třeba zmínit, že výkony 
dětských zpěváků byly také úžasné - procítěné, svěží, technicky dokonalé! 
Musíme děti pochválit za to, že zvládly nejen tento náročný koncert, ale 
v sobotu vystupovaly na rozsvícení vánočního stromu v Kulířově a ve 
Studnicích, kde se prezentovaly stejně skvělým způsobem.

Shrnuto, sečteno- Lipovec žije! Pokud budete mít čas a chuť, můžete 
být příště přítomní i vy.

  Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy Lipovec

Ukážeme vám, co ve vás vězí
Dne 20. listopadu jsme se zúčastnili soutěže na Masarykově střední 

škole v Letovicích. 
Ke každému družstvu byl přidělen průvodce. Naše škola měla dvě 

družstva. Po dvou budovách bylo rozmístěno dvacet stanovišť. Po skupi-
nách jsme chodili po stanovištích a sbíraly body za poznávání stavebních 
materiálů, stavění zdí z cihel, modelování s keramickou hlínou a točení 
na keramickém kruhu, malbu pocitů, zapojování elektrického obvodu, 
práci na počítači ... Soutěžní úkoly byly ze všech oborů vyučujících se na 
této škole. Připravili si je žáci čtvrtého ročníku. 

Soutěžilo deset družstev, z toho byly dvě skupiny z naší školy. Myslíme 
si, že třetí místo z deseti družstev je moc pěkné. Čtvrté místo zaujalo naše 
druhé družstvo se ztrátou pouze jednoho bodu na třetí místo. Všechny 
soutěžící skupiny byly odměněny cenami. Každá skupina dostala kera-
mické výrobky, keramickou hlínu a tatranky, které si rozdělili. Celá sou-
těž a její průběh byl pěkně připraven. Obdivovali jsme skvěle vybavené 
odborné učebny, dílny a fotbalové hřiště. Následující dny jsme se poděli-
li o zážitky s našimi spolužáky. 

 Soutěžící z IX. A a IX. B, ZŠ Boskovice, pracoviště nám. 9. května

Velký úspěch na veletrhu
V úterý 11. prosince se žáci Soukromé střední školy podnikání a mana-

gementu, o.p.s. Boskovice zúčastnili mezinárodního regionálního vele-
trhu studentských fi ktivních fi rem v rakouském Neumarkt am Wallersee, 
v blízkosti Salzburgu.

Z celkem třiatřiceti fi rem, byly dvě ze Soukromé střední školy podniká-
ní a managementu, (Babyparadise , Magic Fairies). Žáci školy byli jedi-
nými zahraničními a jedinými českými účastníky veletrhu. Ostatní fi rmy 
byly rakouské, z různých středních škol, převážně obchodních akademií.

Žáci fi rmy Magic Fairies, přivezli pohár za druhé místo a stříbrné 
medaile. Lepší byli pouze žáci z rakouské fi rmy ALCA BONE Ges.m.b.H. 
z místní Obchodní akademie (rakouští soupeři měli v domácím prostředí 
nasazeno šest týmů, přesto dosáhli pouze na nejvyšší umístění). Plány 
všem nabouraly dva soudržné české týmy, které bojovaly pod českou 
vlajkou, boskovickým praporem, v duchu tvrdé mezinárodní soutěže.

Také umístění druhého týmu (Babyparadise) do pátého místa je vy-
nikající úspěch. Žáci naší školy veletrh fi ktivních fi rem zcela ovládli. 
Ostatním nepomohlo ani domácí prostředí, ani jazyková vybavenost. 
Připravenost, odhodlání a předvedené výsledky přinesly totální úspěch. 
Po vyhlášení výsledků došlo také na oblíbené předání ofi ciálního plaká-
tu Soukromé střední školy podnikání a managementu Boskovice řediteli 
Obchodní akademie v Neumarkt am Wallersee. To je vklad do budouc-
nosti, kdy o spolupráci s žáky školy hromadně usilují rakouské obchodní 
akademie.

Žáci školy dosáhli úžasného výsledku, kdy po třech letech usilovné 
práce a ucelené účasti na čtyřech mezinárodních veletrzích fi ktivních fi -
rem, přivezli medaile téměř nejcennější.

Vynikajícím způsobem reprezentovali školu, město Boskovice, ale také 
celý region. Velký dík patří také všem pedagogickým pracovníkům, pře-
devším vyučující angličtiny Mgr. Kateřině Trnečkové za dokonalé taktic-
ké vedení obou týmů a ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří se na 
úspěchu celé akce podíleli. Ing. Jaroslav Kašpárek, ředitel školy

Adventní koncert ve Svitávce
První adventní neděli si ve svitávecké sokolovně daly dostaveníčko 

hned tři pěvecké sbory – první z Boskovic, druhý Carpe Diem z Letovic 
řízený Karlem Pecháčkem a třetí byl místní svatojánský sbor vedený Le-
ontinou Koryčánkovou. 

Úderem čtrnácté hodiny zazněla Česká mše vánoční od Jakuba Jana 
Ryby. Byla doprovázena orchestrem extrémní smyčce pod vedením To-
máše Pléhy. Jako hosté vystoupili sólisté Alžběta Boucníková (soprán), 
Eva Novotná (alt), Jan Valušek (tenor) a Jiří Klecker (bas). Na varhany 
doprovázela Lenka Fojtová. Spojené sbory zazpívaly celou Rybovu mši 
Hej mistře ve všech jejích částech. Po skončení zazněl velký aplaus pu-
blika. Přídavkem zazněl z úst sólistky tři vánoční koledy doprovázené 
orchestrem. A byl již úplný závěr krásného adventního koncertu. Z tohoto 
místa zbývá již jen poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíle-
li na jeho uskutečnění.  Miroslav Holík

Jak sedmáci objevili betlém
To bylo tak. Jako každoročně začal adventní čas a kromě povídání 

v různých hodinách a společném domácím setkávání u adventního věnce 
jsme si chtěli tyto předvánoční dny nějak zpestřit.

A protože máme předplacenou vstupenku do muzea na celý rok a loni 
jsme si tam zahráli vánoční příběh i s příchodem mudrců, čekali jsme, 
jaké akce budeme moci navštívit letos. A dočkali jsme se. Od 4. prosince 
je přístupná výstava Boskovického betléma od místního rodáka Jaro-
slava Koutného, který ve svých vyřezávaných fi gurkách zachytil místní 
lidičky z dob svého dětství a mládí.

Ve škole jsme proto otevřeli brožurku, která vyšla již roku 2005 a v níž 
je vznik betléma i jednotlivých jeho fi gur podrobně popsán. A nestačili 
jsme se divit. Nápad pana Koutného nás zaujal, a což teprve popis fi gu-
rek-místních občanů, kteří jakoby nám před očima ožívali. Chtěli jsme 
betlém vidět, a tak jsme se vydali v rámci výtvarné výchovy, kde jsme si 
o betlémářské tradici v naší zemi již loni vyprávěli, na zmíněnou výsta-
vu. Paní ředitelka Dagmar Hamalová už na nás čekala a podala nám 
zajímavý výklad spojený s ukázkami dobových fotografi í města a deníku 
pana Koutného, který si při výrobě betléma průběžně psal.

„Kohopak asi představuje tahle fi gurka?“ „ Kdo je tam ten chlápek 
s hráběmi?“ „Už jsi našel Vojtíška na pate?“ „Já už ho vidím! „Takže 
poslední fi gurkou je anděl, který nese betlém, aby ho předal do Třebe-
chovic?“ - To je jen ukázka z čilé diskuse, která se před vystaveným 
betlémem rozpoutala, a my jsme žasli, co všechno se dá vyjádřit vyře-
závanou fi gurkou. Nemohli jsme se vynadívat. Pak jsme si své postřehy 
zapsali a šli si do vedlejší místnosti vyrobit drobné vánoční ozdoby.

Škoda, že je během roku Boskovické betlém uložen v Třebechovicích, 
jistě by našel své obdivovatele i mimo vánoční období, ale my jsme si ho 
pro sebe dnes objevili a to nám v paměti zůstane. 

 Žáci VII. A, ZŠ Boskovice, nám. 9. května
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Chcete 
inzerovat?
VOLEJTE
774 408 399

Podrobné 
informace včetně 

ceníku na 

www.zrcadlo.net

ZAL. 1298

Vyhodnocení 
soutěže 

s Pivovarem 
Černá Hora

Správná odpověď: Pivovar 
Černá Hora vyrábí 14 piv, 

2 Refreshe    
             a 10 nealkoholických 

nápojů. 

VÝHERCI: Alena 

Neudertová, Rudka * Rudolf 

Svěrák, Brno * Kamila 

Pavlů, Rájec-Jestřebí * Naďa 

Pospíšilová, Kotvrdovice 

* Pavel Kosička, Blansko. 

 Výherce budeme kontaktovat.

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

kapr
amur

‰tika
sumec
tolstolobik

prodej od 11. 12. do 23. 12.

prodej 
od 18. 12. do 23. 12.

679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

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

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB
Prodejní doba:
Po - Pá  8 - 18 hod.
So - Ne  8 - 12 hod.

Více na www.wellnesskurim.czVíce na www.wellnesskurim.cz
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