
Region - Zrcadlo Blanenska 
a Boskovicka se po letech vrací 
k vydávání týdeníku. Po Novém 
roce budou čtenáři dostávat své 
oblíbené médium do rukou každý 
týden. Tato změna ale nebude jedi-
nou, kterou redakce chystá.

K týdeníku se Zrcadlo vrací po 
ohlasech čtenářů a také kvůli změ-
nám na mediální mapě v regionu, 
kdy některá periodika zanikají, 
jiná zvažují omezení činnosti. 

Zrcadlo Blanenska a Bosko-
vicka se vydá opačnou cestou. Ze 
čtrnáctideníku se stane týdeníkem 
a bude i nadále nabízet kvalitní 
a aktuální zpravodajství. 

„Nové Zrcadlo bude čtenářům 
přinášet čerstvou porci zpráv 
z regionu každý týden. To vše 
doplní v tištěném vydání kvalit-
ní sportovní zpravodajství, servis 
akcí a samozřejmě fi remní i řád-

ková inzerce,“ popisuje šéfredak-
tor Zrcadla Radim Hruška. 

První číslo nového týdeníku vy-
jde ve středu 7. ledna. Změní se 
tak den, kdy bude Zrcadlo vychá-
zet. „Myslíme si, že změnu čtená-
ři uvítají. Třeba i proto, že středa 
jim nabídne více aktuálních zpráv, 
které by se do úterního vydání 
nevešly,“ podotýká Hruška.

Na obsahu nového týdeníku se 
bude i nadále podílet tým zkuše-
ných redaktorů. Do přípravy novin 
navíc redakce plánuje zapojit i dal-
ší přispěvatele.

„Zrcadlo chceme víc otevřít 
lidem. Budeme více pracovat 
s externími dopisovateli. Přidá-
me také některé nové rubriky, 
které dosud v novinách v regionu 
zcela chybí, což je podle nás ško-
da,“ upřesňuje šéfeditor Zrcadla 
Michal Záboj.

I nadále bude Zrcadlo nabízet 
aktuální webové zpravodajství. Na 
adrese zrcadlo.net a na faceboo-
kovém profi lu budou mít čtenáři 
každý den přehled o tom, co se 
právě v regionu děje. „Zpravodaj-
ský web Zrcadla funguje od jara 
a ohlasy na něj jsou z velké části 
pozitivní. Svědčí o tom i návštěv-
nost stránek, která stále progresiv-
ně roste,“ dodává Záboj. 

Od Nového roku zůstane beze 
změny také výše předplatného 
Zrcadla. Jedno číslo i nadále vyjde 
na deset korun. Poslední změnou 
ale bude cena nového týdeníku ve 
volném prodeji. Nově čtenáři za 
Zrcadlo zaplatí patnáct korun, co 
je o tři koruny více. 

„I nadále ale Zrcadlo zůstane 
nejlevnějším týdeníkem v regio-
nu,“ upozorňuje šéfredaktor Zrca-
dla Radim Hruška.  Redakce
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První lyžování v regionu: olešnický skiareál 
zahájil minulý týden pravidelný provoz

Radim Hruška

Olešnice - Milovníci zimních 
sportů v regionu se dočkali. 
V pátek odpoledne se totiž ote-
vřely brány lyžařského areálu 
v Olešnici. V provozu je proza-
tím jeden vlek. 

Na dalších místech blanenské-
ho okresu se na lyžování teprve 
připravují, v Hodoníně zasněžu-
jí, v Blansku čekají na přírodní 
nadílku.

Zrcadlo čekají 
velké změny, bude 

vycházet každý týden

Olešnický lyžařský areál byl 
první den otevřený do jedna-
dvacáté hodiny. Lidé si mohou 
zasportovat každý víkend od 
osmi do jednadvaceti hodin. Ve 
všední dny je pak otevírací doba 
o hodinu kratší, tedy od devíti do 
jednadvaceti hodin.

Na lyžaře v Olešnici čeká 
v letošní sezóně novinka, a sice 
maskot dráček Olík. „Měl by se 
starat o zábavu návštěvníků a 
pomáhat udržovat plynulý chod 
areálu. Standardně bude fungo-
vat také půjčovna sportovního 
vybavení nebo lyžařská škola pro 
děti,“ uvedl správce areálu Jiří 
Kotlán.

Pohodlí návštěvníků má zlepšit 

také zvýšená kapacita parkoviště 
u sjezdovek, které je pro lyžaře 
tradičně zdarma. Mimo to bude 
o víkendu a ve svátky otevřen 
sněžný bar přímo o výstupu sjez-
dovky. V nové přístavbě hospůd-
ky U Caesara pak bude v provozu 
palačinkárna.

Kromě Olešnice si budou moci 
lidé zalyžovat také v Hodoníně 
u Kunštátu. V tamní areálu už 
zahájili zasněžování. Se zahá-
jením provozu počítají zhruba 
týden před Vánocemi.

V Blansku zatím počasí zaháje-
ní sezóny neumožní. V areálu není 
možnost umělého zasněžování 
a provozovatel je odkázaný jen na 
přírodní sněhovou nadílku.

Nová cyklostezka
Letovičtí chtějí 
propojit stezkou 
pro cyklisty 
jižní Moravu 
a Pardubický kraj.

Více na straně 2

Cesta do divočiny
Cestovatelé 
Žákovská 
a Daněk se vrátili 
na ostrov Nová 
Guinea.

Více na straně 4

Novinky z jeskyní
Rozhovor 
s vedoucím 
Správy jeskyní 
Moravského 
krasu J. Hebelkou.

Více na straně 5

Jarmark. Sociální služby Šebetov uspořádaly v neděli tradiční Vánoční jarmark. Návštěvníci si mohli zakoupit 
keramiku, výrobky z pedigu, para  nu nebo tkané výrobky.  Foto Radim Hruška

Policie ukázala fotku auta, ve kterém jezdí podezřelý z vraždy
Jedovnice - Policisté stále hle-

dají René Lachmana, který je pode-
zřelý z vraždy jednapadesátileté 
ženy v Jedovnicích. Kriminalisté 
teď zveřejnili fotografi i pachatelo-
va auta a znovu žádají o pomoc při 
pátrání.

Policie po jednapadesátiletém 
Lachmanovi vyhlásila pátrání 
několik hodin po násilném trest-
ném činu. „Kriminalisté prověřují 
informace od svědků. Podařilo se 
jim získat foto poměrně atypického 
vozidla,“ uvedl jihomoravský poli-
cejní mluvčí Pavel Šváb.

Muž se pravděpodobně pohy-
buje v motorovém vozidle Toyo-
ta Land Cruiser zelené metalízy 
(RZ 8B87794). Podle policistů je 
nebezpečný.

„V žádném případě se jej nepo-
koušejte zadržet, pravděpodobně 
má u sebe střelnou zbraň a může být 
nebezpečný. Informace k výskytu 
hledaného muže či vozidla prosím 
neprodleně zavolejte na linku 158,“ 
podotkl mluvčí.

K vraždě v Jedovnicích došlo 
minulý čtvrtek v brzkých ranních 
hodinách. „Na místě činu zůsta-

la jednapadesátiletá žena, které 
už nemohli pomoci ani přivolání 
záchranáři. Kriminalisté ohledali 
místo činu a hovořili s mnoha svěd-
ky. Na základě vyšetřování se nyní 
zaměřujeme na pátrání po podezře-
lém,“ upřesnil krátce po činu Pavel 
Šváb.

Podezřelým z vraždy je manžel 
oběti. Žena se s ním měla rozejít 
a přestěhovat do Jedovnic. Padesá-
tiletý René Lachman je 190 až 200 
centimetrů vysoký, hubené posta-
vy. Má rovné tmavé až šedé vlasy 
a modré oči.  (moj)

V Blansku řádí 
zloději mědi, 
očesali i dva 

rodinné domky
Blansko - Policisté v Blansku 

v poslední době zaznamenali 
několik případů krádeží mědě-
ných prvků z budov. 

Scénář je pokaždé velmi 
podobný. Zloději za tmy během 
pár minut utrhnou okapy z barev-
ného kovu a zmizí.

Zatím poslední případ se stal 
na začátku minulého týdne v bla-
nenské Dvorské ulici. Na krádež 
zloději stačilo asi deset minut.

„Pachatel se dostal přes oplo-
cení a ukradl asi tři metry mědě-
ných svodů. Z domu zmizela 
i tabulka s orientačním číslem,“ 
popsal mluvčí blanenské policie 
Petr Nečesánek.

 Pokračování na str. 2

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 
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Olešnický lyžařský areál.  Foto www.ski-areal.czOlešnický lyžařský areál.  Foto www.ski-areal.cz

Auto hledaného.  Foto Policie ČRAuto hledaného.  Foto Policie ČR

Nezaměstnanost 
v blanenském 

okrese 
stagnovala

Region - Nezaměstnanost 
v okrese Blansko i v listopadu 
zůstala na říjnové hodnotě 6,3 
procenta. Úřad práce v regionu ke 
konci měsíce evidoval necelé čtyři 
tisíce sedm set lidí bez práce. Neza-
městnanost v listopadu stagnovala i 
v Jihomoravském kraji a činila 7,7 
procenta. V celé republice byla 7,1 
procenta.  (moj)
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Sochu Panny Marie posvětil 
papež a korunoval kardinál

K K
V Blansku řádí 
zloději mědi, 

očesali i dva...
Pokračování ze str. 1
Pár dnů před tím zloděj očesal 

dům v Čelakovského ulici. Když 
měděný okap páčil, poškodil 
navíc také fasádu budovy.

„Lup zřejmě skončí ve výkupu, 
kde fi nanční odměnou pachateli je 
pouze zlomek způsobené škody. 
Ta v jednotlivých kauzách nepře-
sahuje pětitisícovou hranici,“ 
podotkl mluvčí s tím, že pacha-
telům ale i tak hrozí až dvouleté 
vězení. Vstupem na cizí pozemek 
se totiž dopouštějí zároveň trest-
ného činu porušování domovní 
svobody.

Za poslední měsíc policisté 
v Blansku zaznamenali jedenáct 
případů krádeží barevných kovů 
z budov se škodou asi třicet tisíc 
korun. V pěti případech se jedna-
lo o trestný čin, v šesti o přestu-
pek.  (moj)

Hledají svědky 
dopravní 
nehody

Boskovice - Ve čtvrtek 11. pro-
since došlo v 16 hod. v Bosko-
vicích v Sušilově ulici ke střetu 
devítiletého chlapce s osobním 
vozidlem. Při nehodě srazila 
Škoda Fabie jedoucí ve směru do 
centra nezletilého chodce, kte-
rý přebíhal komunikaci. Místo 
kolize v blízkosti křížení s ulicí 
Šemberova je v rámci Boskovic 
frekventovanou lokalitou, a proto 
policisté žádají případné svědky 
o pomoc při objasnění nehodo-
vého děje. Jakékoliv informace 
týkající se případu je možné sdělit 
na tel. číslech 974 631 255 nebo 
974 631 251, případně na tísňové 
lince 158.  (hrr)

Zloděj za 
plyn neplatil

Blansko, Sloup - Hned dva 
případy krádeží propanbutano-
vých lahví aktuálně řeší blanenští 
policisté. Poprvé zatím neznámý 
pachatel kradl o víkendu, kdy se 
vloupal do klece umístěné před 
jedním z blanenských autoservi-
sů. Odtud si s sebou odnesl čtyři 
prázdné a jednu plnou lahev, čímž 
plynárenskou společnost připravil 
o bezmála tři a půl tisíce korun. 

Druhý případ se odehrál ve 
Sloupu. Tentokrát si zloděj 
vybral skladovací železnou klec 
před obchodem s potravinami. 
Obdobně jako v prvním případě, 
i tady nejprve urazil zámek jistící 
mřížoví. Potom sebral naplněnou 
desetikilovou ocelovou nádobu 
a z místa činu zmizel. Zde napá-
chal škodu nejméně ve výši jede-
nácti set korun. V obou případech 
se nenechavec dopustil krádeže, 
kterou spáchal vloupáním. Tako-
véto jednání naše právní předpisy 
postihují až dvouletým trestem 
odnětí svobody.  (hrr)

Nesměl řídit,
přesto muž sedl

za volant
Kunštát - K vypití dvou paná-

ků brandy a pěti piv se policistům 
blanenského dopravního inspek-
torátu bez vytáček přiznal devěta-
třicetiletý šofér, kterého zastavila 
červená stopka policejních majá-
ků v Kunštátě. Přístrojová zkouš-
ka u hazardéra s životy ostatních 
účastníků silničního provozu 
odhalila bezmála dvě a půl pro-
mile alkoholu v dechu. Navíc se 
vzápětí ukázalo, že opilý muž své 
řidičské oprávnění již před časem 
pozbyl. Za volantem tak neměl 
co pohledávat ani střízlivý. Hlíd-
ka také zkontrolovala technický 
stav opilcova vozidla, aby zjisti-
la, že toto od října letošního roku 
nesplňuje podmínky pro provoz 
na pozemních komunikacích. Za 
ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky tak může být provinilec 
potrestán až jedním rokem stráve-
ným ve vězení.  (hrr)

Vybílil sklad 
i dílnu

Holštejn - Zloděje zaujal sklad 
v Holštejně, ze kterého si odnesl 
věci za bezmála sto tisíc korun. 
Do areálu bývalého zeměděl-
ského objektu se zloděj dostal 
s pomocí páčidla, jemuž neodo-
lala petlice vchodových dveří, 
ani zámek jistící železnou mříž. 
Z prostor sloužících jako skladiš-
tě a dílna jedné pražské fi rmy pak 
po improvizované lávce vysmý-
kal zboží, které zde bylo uloženo. 
Dále odtud zmizela i kotoučová 
pila, úhlová bruska, kompresor 
a jiné nářadí. 

Zloděj se nerozpakoval svoji 
kořist naložit do vozíku, který byl 
odstaven před hlavním vstupem 
do budovy a patřil též okrádané 
společnosti. Pak už stačilo přívěs 
pouze zapojit za vozidlo s tažným 
zařízením a z místa činu ujet. 
Vzhledem k výši škody, kterou 
pachatel krádeží způsobil, mu po 
dopadení hrozí až pětiletý trest 
odnětí svobody.  (hrr)

Petlice selhala
Blansko - Noci využil zatím 

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

Smrtelná
nehoda

na kolejích
Skalice - Rychlík z Prahy do 

Brna ve středu 10. prosince krát-
ce po půl deváté srazil nedaleko 
Skalice nad Svitavou ženu. Neho-
da na několik hodin omezila pro-
voz na trati. Žena byla na místě 
mrtvá. Ženu srazil rychlík Josef 
Václav Myslbek z Prahy do Brna. 
Kvůli vyšetřování nehody byl 
provoz na trati mezi Letovicemi 
a Skalicí nad Svitavou na čas úpl-
ně zastaven. 

„O půl desáté byl obnoven 
provoz po jedné ze dvou traťo-
vých kolejí kolem místa události 
sníženou rychlostí. Za místem 
omezení narůstalo zpoždění jed-
notlivých spojů od pěti do patnácti 
minut,“ upřesnil mluvčí Českých 
drah Petr Šťáhlavský. Provoz na 
trati byl obnoven v poledne.

Nehoda byla na linku 112 hlá-
šena sedm minut po půl deváté. 
Na místo neštěstí mezi stanicemi 
Skalice nad Svitavou a Svitávka 
vyjeli hasiči, záchranáři i policie.

„Sražená osoba byla na místě 
mrtvá. Jde o ženu, její věk ani 
totožnost zatím nejsou zjištěny,“ 
uvedl mluvčí blanenské policie 
Petr Nečesánek.  (moj)

Radim Hruška

Olešnice - Socha Panny Marie 
v Olešnici má novou korunku. 
A ne ledajakou. V únoru letošního 
roku jí požehnal papež František, 
v pondělí pak umístil na sochu 
během slavnostní mše svaté kar-
dinál Dominik Duka. 

„V prosinci loňského roku nám 
dal pan kardinál podnět k požeh-
nání korunky Panny Marie Sva-
tým otcem Františkem. Díky 
jeho impulzu jsme v Římě prožili 
krásné chvíle, kdy se jí dostalo 
požehnání od papeže. Proto jsme 
letos pozvali otce Dominika na 
slavnostní korunovaci o svátku 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie. Stál u zrodu celé této myš-
lenky a my byli nesmírně rádi, že 
ji s námi i završil,“ popsal oleš-
nický farář Pavel Lazárek.

V kostele za přítomnosti mno-
ha hostů sloužil kardinál Duka 
slavnostní mši svatou, v jejímž 
závěru umístil korunku požeh-
nanou papežem Františkem na 
hlavu olešnické Panny Marie. Po 
mši svaté následovalo neformální 
setkání s panem kardinálem při 
svařáku u kostela.

„Celá slavnost byla hlubo-
kým zážitkem i výrazem velké 
vděčnosti za přijatá dobrodiní. 
Účastnil se jí zcela zaplněný kos-

Kardinál Duka při slavnostní mši svaté.  Foto Ondřej LazárekKardinál Duka při slavnostní mši svaté.  Foto Ondřej Lazárek
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tel, tedy zhruba 850 lidí. Takový 
počet nepamatují ani pamětníci,“ 
uvedl Lazárek.

Samotná korunka je ze sto-
čeného kovového prutu, které 
se postupně zužuje. Na hrotu je 

umístěn broušený červený trojbo-
ký kámen symbolizující Nejsvě-
tější Trojici. Na obruči korunky 
je pak dvanáct zlatých hvězd.

„Původní korunka byla ze 
sochy sňata asi před deseti lety, 

protože již byla ve velmi špatném 
stavu. Jako projev našeho vděku 
za přijatá dobrodiní jsme se roz-
hodli sochu Panny Marie ve far-
ním kostele sv. Vavřince znovu 
korunovat,“ dodal farář Lazárek.

Radim Hruška

Letovice - Cyklisté směřující 
z Letovic do Pardubického kra-
je nemají v současné době příliš 
možností, jak se vyhnout frek-
ventované silnici I/43. To by se 
mělo do budoucna změnit. Vede-
ní letovické radnice chce totiž 
vybudovat novou cyklostezku 
spojující Jihomoravský kraj 
s Pardubickým.

Nákladný projekt má propo-
jit stávající cyklostezku, která 
končí ve Zboňku, s Letovicemi 
a pokračovat kolem Letoplastu 
směrem na Stvolovou. Nová tra-
se by se tak stala součástí kraj-
ského cyklokoridoru v úseku 
Blansko – Brněnec.

„Nyní jsme ve fázi, kdy máme 
připravenou vyhledávací stu-
dii, máme studie proveditelnos-
ti s návrhy možných tras. Na 
základě těchto dokumentů musí-
me změnit územní plán a přede-
vším sehnat potřebné finanční 
prostředky,“ popsal aktuální 

Letovičtí chtějí propojit dva 
sousední kraje novou cyklostezkou

stav letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta (ČSSD).

Jen úsek mezi Zboňkem 
a Letovicemi by měl přijít na asi 
sedm milionů korun. Ještě vyšší 
náklady budou nutné na pokra-
čování směrem na Svitavy.

„Hledáme cestu tak, abychom 
dostali cyklisty z Letovic k fir-
mě Letoplast, do Stvolové a Par-
dubického kraje. V místě je tři 
až čtyři sta kritických metrů, 
ve kterých trasa naráží na silně 
podmáčené podloží. Při napoje-

ní nové trasy za Letovicemi se 
pak mimo jiné počítá se stavbou 
mostu za osm až dvanáct milionů 
korun,“ vysvětlil Palbuchta.

I přes tyto obtíže chtějí Leto-
vičtí stihnout stavbu do konce 
aktuálního volebního období.

„Na začátku ledna příští-
ho roku se sejdeme se starosty 
dotčených obcí a budeme se 
snažit najít cestu, jak cyklostez-
ku převést z papíru do terénu. 
Počítáme i se součinností Jiho-
moravského kraje. Pokud půjde 
všechno podle plánu, mělo by se 
začít stavět během roku 2016,“ 
doplnil letovický starosta Vladi-
mír Stejskal (ODS).

První etapa cyklostezky byla 
dokončena už v roce 2010. Jed-
nalo se o úsek Svitávka – Zbo-
něk. Trasa začíná na místní 
komunikaci městyse Svitávka, 
pokračuje po levém břehu řeky 
Svitavy a souběžně se silnicí 
I/43 až k autobazaru ve Zboňku, 
kde se napojuje na místní komu-
nikaci.

Cyklostezka Svitávka - Zboněk.  Ilustrační foto Jaroslav OldřichCyklostezka Svitávka - Zboněk.  Ilustrační foto Jaroslav Oldřich

Blansko - O podobě prostran-
ství po zbouraném hotelu Dukla 
budou rozhodovat obyvatelé měs-
ta. Radnice plánuje, že veřejnosti 
nabídne dvě varianty, jak by moh-
la část náměstí Republiky vypadat. 
Lidé mezi nimi pak vyberou.

Formu, jakou by se mohli oby-
vatelé Blanska vyjádřit, zatím 
vedení města neupřesnilo. „Budou 
vypracovány dvě varianty, ze kte-

rých se bude vybírat. Veřejnosti 
je představíme a já se nebráním 
ani tomu, aby mezi těmito dvěma 
variantami třeba proběhlo nějaké 
všelidové hlasování občanů. Je to 
místo, kudy občané chodí, takže se 
jich to bude bezprostředně týkat,“ 
uvedl blanenský starosta Ivo Po-
lák (ČSSD).

Vedení města už se setkalo 
s architektem, který by měl podo-

bu prostranství navrhnout. Dal-
ší jednání se uskuteční ještě do 
Vánoc. Podle představ radnice by 
místo hotelu Dukla měla vznik-
nout oddychová zóna.

„Měla by tam být parková úpra-
va, zřejmě s litinovými prvky. 
Chceme, aby tato část navazovala 
na zamýšlenou cestu z Rožmitálo-
vy ulicie přes tržnici k blanenské-
mu zámku,“ dodal starosta.

O zbourání Dukly rozhodli oby-
vatelé Blanska v referendu. Podle 
schváleného harmonogramu hotel 
ukončí činnost s březnem 2015. 
Samotná demolice proběhne od 
dubna do konce srpna. Hotel měs-
to získalo v září roku 2011 za tři-
cet a půl miliónu korun v dražbě. 
Zbourání objektu včetně úpravy 
prostranství po něm přijde na dal-
ších asi deset milionů.  (moj)

Vedení města Blanska se zeptá obyvatel, co 
chtějí místo zbouraného hotelu Dukla

Ocenění. Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko ocenil v boskovické sokolovně zasloužilé dárce krve.  Foto Radim Hruška
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A    Stravování - Sněz, kolik můžeš

Dnem odpočinku v Miami jsme ukončili naši misi na Floridě. Ještě 
ale než se vydáme přes celé USA na Západní pobřeží, splním svůj slib 
a zmíním se o naší fl oridské průvodkyni.

Byla to Slovenka, jméno není důležité, která již sedm let žije na Flori-
dě. Z rodného Slovenska odešla asi brzy, protože před příchodem do USA 
pracovala na několika místech v Evropě. Jak jsem již zmínil v předchozím 
vyprávění, má svou živnost založenou na péči o imigranty, kteří se pro 
možnost získání práce musí naučit anglicky v jazykovém kurzu (pokud 
byste se o tom chtěli dozvědět více a ještě se u toho zasmát, přečtěte si 
knihu Pan Kaplan má třídu rád). Ubytovává je ve svém domě a vyřizuje 
jim formality. Zmiňuji se o ní proto, že od prvního setkání na le  š  , až 
po náš odlet z Floridy snad nezavřela pusu. První den to bylo úžasné, 
dozvídali jsme se takových zajímavos  , které vám může sdělit pouze člo-
věk, který v Americe žije. Druhý a tře   den už to ale bylo zejména na 
mužskou část výpravy až moc. Naopak dámy si s ní výborně rozuměly. 
Ale postupně. Dokud jsem byl ještě schopen vnímat příval informací, tak 
jsme se dozvěděli, že aktuálně je to v Americe špatné, co se týká práce. 
Například její známý z oboru stavebnictví míval hodinový příjem 35 USD, 
dnes je rád, když sežene práci za 8 USD na hodinu. Ptali jsme se na prů-
měrný příjem nějakého standardního povolání. Vím i z Česka, že uvádění 
průměrného platu je mnohdy zavádějící, ale přece jen jsme chtěli nějaké 
srovnání. Tak opět její kamarádka – sestra na zubním – má měsíční pří-
jem 1 600 USD. Ptáme se ale na životní náklady. Odpověď je zajímavá 
– 1 000 USD byt a 600 USD energie. „A z čeho tedy žije?“, ptáme se. Při-
chází opět „logická“ odpověď – žije s přítelem a ten má také příjem. Tak 
jim to tak nějak vychází. Raději už se neptáme, jak to dělají  , kteří žijí 
sami bez partnerů. Dále se dozvídáme, že i když si paní průvodkyně pla   
každý měsíc 500 USD zdravotní pojištění, stejně u doktorů musí všechno 
pla  t, na nic jí stát nepřispěje. Později se dozvídáme, že si musela pla  t 
rovnátka. Ale ta by si v jejím věku musela pla  t i u nás. Nicméně podle 
ní se Obamovi zdravotní reforma totálně nepovedla. Jinak má přesně 
vychytané, kde je co výhodné nakupovat, kde se dá dobře najíst. Také 
má doma dva pejsky, o které se stará jako o dě   a také s ní létají na Slo-
vensko, když se rozhodne navš  vit matku. Naše dámské osazenstvo si 
získala jednak  m, že je vzala do „outletového“ centra u Orlanda (jestli si 
vzpomínáte, tak jsme kvůli tomu museli brzy z Kennedyho střediska), ale 

zejména  m, že jim nabídla za super cenu bělící pastu na zuby a krém 
na omlazení ple  . Vše bylo k dostání jen v obchodě u jejího bydliště, 
takže první den vzala objednávky a před odletem dodala ženám zázrač-
né elixíry, které jejich partneři zapla  li. Ale všichni byli spokojeni, že mají 
pro známé neobvyklé dárky. Tato průvodkyně nám také poradila, jak se 
v Orlandu dobře navečeřet. Po celé Americe to  ž fungují restaurace 
a bufety, kde po zaplacení určité sumy můžete sníst jídla kolik chcete. 
Nakonec je to už i u nás. Poprvé jsme takový „All you can eat buff et“ 
navš  vili v Niagara Falls, kde pro nás cestovní kancelář připravila uvítací 
společnou večeři. Byla to restaurace čínského typu, kde bylo na výběr 
opravdu všechno a v dostatečném množství. Průvodce nám potom 
prozradil, že cena na osobu za jídlo a pi   v neomezeném množství byla 
15 USD. Když jsem byl v roce 2009 se synem v New Yorku, jezdili jsme 
na jídlo do čínské čtvr  , kde se dalo v jednom bufetu najíst za 4 USD. 
Dostali jste tác s pě   jamkami a do těch jste si mohli ze švédských stolů 
naložit, co jste chtěli.

V Orlandu nám paní průvodkyně poradila Ponderosa Steakhouse 
– tam si dejte ten nejlevnější steak, který vyjde asi na 9 USD,  m se 
dostanete dovnitř a potom už si nakládáte neomezeně. Já jsem byl první 
večer v časové  sni, po návštěvě Sea World a krátké procházce Orlan-
dem jsem se dostal k hledání večeře až po deváté večerní a jak se říká, 
tak dlouho jsem vybíral, až jsem přebral. Skončil jsem v jakémsi potem-
nělém čínském buff etu, kde jsem sice zapla  l asi jen 8 USD, ale nabízené 
jídlo už bylo dost přebrané a i jediný stolovník, který v té době byl uvnitř, 
nevypadl zrovna na V.I.P. Ale nakonec jsem se najedl a na hotelu jsem 
provedl dezinfekci večeře českým des  látem. Proto jsem si chtěl druhý 
večer v Orlandu spravit chuť a ochutnat pravý americký steak. Vyrazil 
jsem tedy do Ponderosy. Hned po vstupu se dostanete k pokladně a zde 
si vybíráte z nabízených steaků a příloh v různé cenové hladině. Paní 
průvodkyně měla pravdu, nejlevnější steak lze opravdu pořídit za devět 
babek. Ale jako hrdý Čech jsem ze sebe nechtěl dělat chudáka a ke stea-
ku jsem si objednal i pečenou bramboru. Dostal jsem se na 15 USD a 
mohl jsem vejít do interiéru restaurace. Zde se mně ihned ujal „můj“ 
číšník, posadil mně a zeptal se, co budu pít. Když jsem si objednal, vydal 
jsem se zkoumat nabídku. Bylo toho hodně a bylo to pestré – několik 

polévek, všechny druhy masa včetně ryb, všechny možné přílohy, zeleni-
na. Pak následoval pult moučníků a sladkos  . A pokud měl někdo zájem, 
mohl si sám natočit zmrzlinu, samozřejmě bylo na výběr více druhů. Dal 
jsem si polévku – vývar s nudlemi, nabral si zeleninu a šel ke svému sto-
lu. Po polévce mi číšník naservíroval objednaný steak s bramborou, jak 
to vypadalo, se můžete podívat na fotografi i. Jídlo bylo výborné a pro 
mě to byl opět příjemný zážitek. Samozřejmě při odchodu nechávám 
na stole ještě 1 USD jako  p (spropitné). V Americe to  ž číšníci (a nejen 
oni, vzpomeňte si na průvodce-řidiče našeho airboatu na Everglades) 
dostávají nízký základní plat a počítá se s  m, že na průměrnou výši se 
mu dorovná  py.

Pokud vás zajímá moje stravování během cesty, tak jsem na doporu-
čení našeho průvodce hned na začátku ochutnal bagetu Subway a na 
těch jsem potom ujížděl celou dobu. Jako první jsem měl s hovězím 
masem „Philadelphia beef“, ale do konce pobytu jsem vyzkoušel asi 
všechny varianty. Při objednávce Subway bagety musíte sdělit: jakou 
chcete bagetu (výběr je ze 4 druhů, já jsem volil „italian“, ta se nejvíce 
podobala našim), jaké maso do ní chcete – kuřecí, kru  , hovězí, jakou 
zeleninu chcete (cibule, paprika, rajče, zelí), jestli chcete kečup, tatarku 
(nechci nic) a jestli chcete bagetu zapéct (ano). A pak už si jen chvilku 
počkáte a můžete si pochutnávat. Pokud byla v dosahu restaurace ze 
sítě Panda, tak jsem jedl v Pandě a velice mně chutnala novinka – kuřecí 
na pomerančích s rýží. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale jak jsem 
nikdy nejedl hamburger před návštěvou USA, tak jsem ho neochutnal 
ani v jeho rodné zemi. Prostě to nemusím. Ale  , co si ho z naší výpravy 
dali třeba v Universal Studiu v Los Angeles, tak byli zklamaní a říkali, že 
u nás máme lepší.

Vzhledem k prostoru, který mám na tento článek, jsem ještě zdaleka 
nevyčerpal téma stravování. Takže se těšte na pokračování někdy v prů-
běhu putování po Západním pobřeží.

Na závěr roku vám všem přeji klidné proži   svátků vánočních, do 
nového roku pevné zdraví, hodně štěs   a osobní spokojenos  . Pokud 
budete mít chuť, můžete si i v novém roce přečíst mé zápisky ze životní 
cesty po Americe.

Jestli máte i vy svůj sen, přejte si ho na Silvestra o půlnoci a určitě se 
vám splní. Tak, jako mně.  Text a foto Jaroslav Parma
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Nová Guinea - Na konci 
prázdnin se ze svého letošního 
putování po světě vrátila dvoji-
ce známých cestovatelů - Alena 
Žákovská a Milan Daněk. Jejich 
cílem byl ostrov Nová Guinea. 
Vydali se tentokrát po svých 
vlastních stopách na místa, která 
navštívili již jednou před třinácti 
lety. 

„Chtěli jsme si udělat srovná-
ní, jak postupuje v této oblasti 
civilizace, jak se s tím vyrovná-
vají zdejší obyvatelé,“ řekl Mi-
lan Daněk a hned dodal. „Změny 
jsou obrovské, ale pořád je určitá 
hranice, za níž se ještě takzvaná 
„civilizace“ nedostala. Pro její 
vliv je rozhodující vzdálenost od 
města a možnosti k jejímu překo-
nání.“

Jejich cesta do opravdové di-
vočiny nemusela mířit nikam 
daleko. Vzdálili se jen dva dny 
pochodu od hlavního centra ob-
lasti. Je jím dnes město Wamena 
s deseti tisíci obyvateli, kam se 
návštěvník dostane přes nepro-
stupné pralesy pouze letadlem. 
Díky prodloužené přistávací drá-
ze zde však už dokonce vyrostl 
sedmipatrový dům, obchodní 
středisko, banka a po ulicích jez-
dí auta...

„První den jsme šli zpočátku 
po asfaltové silnici, podle které 
vedly sloupy elektrického vedení. 

Bylo až úsměvné, že elektřina je 
rozvedena téměř do každé chýše, 
které stojí podél silnice a stále si 
drží tradiční vzhled. Jenže jejich 
obyvatelé uvnitř už často mají te-
levizi, jezdí na motorkách, mnozí 
používají mobilní telefony. Brzy 
však asfaltová cesta skončila. 

Rozvod elektřiny pokračoval 
ještě do jedné vesnice. V té další 
sice už přivedenou elektřinu ne-
měli, ale používali zde často so-
lární panely a u chýší nechyběly 
velké umělohmotné nádoby na 
vodu. Dál vedla jen úzká pěšina 
do hor. I zde jsme po cestě míjeli 
některé chýše vybavené solární-
mi panely, ale motorky by sem 
už určitě nedojely. Tady skončil 
i příjem telefonního signálu, ale 
někteří mladí přesto měli tele-
fony u ucha - poslouchali muzi-
ku...,“ vzpomíná Milan Daněk. A 
nechejme ho vzpomínat dál:

„Do horského pralesa jsme 
vstoupili další den pochodu. Cí-
leně jsme mířili do vesnice, kte-
rou jsme minule navštívili. Těšili 
jsme se na setkání s mužem, s 
nímž jsme před lety společně 
strávili víc než týden v naprosté 
divočině. Tehdy se neplánovaně 
stal naším ochráncem a průvod-
cem.

Po příchodu do jeho vesnice 
jsme se ocitli v úplně jiném svě-

tě. Jakoby jsme se vrátili v čase 
o několik tisíc let zpět. Od naší 
poslední návštěvy se skoro nic 
nezměnilo. Žádné barely na 
vodu, solární panely, jen něko-
lik chýší, ohrady a bláto, děti do 
školy nechodí... 

Na způsobu života se změnilo 
snad jen oblečení. Při té naší po-
slední návštěvě se ženy oblékaly 
vesměs pouze do sukýnek z pří-
rodních materiálů, muži měli jen 
chrániče penisů z tykve kalabasy, 
vše doplňovaly pestré ozdoby. 
Nyní domorodci oblékají špinavá 
potrhaná trička a kraťasy.

Pro nás bylo samozřejmě nej-
důležitější setkání s naším příte-
lem. Tehdy jsme mu dali jméno 
Senkjů. Podle jediného anglic-
kého slova, které znal a neustá-
le opakoval při jakékoli vhodné 
i nevhodné příležitosti. Po celou 
tuhle cestu jsme byli v napětí, 
jestli se s ním shledáme a moc 
zvědaví jak se mu daří.

Setkání bylo úžasné. Dokonce 
nám přišel naproti, protože zprá-

va o našem příchodu nás před-
běhla. 

Měl velikou radost a my samo-
zřejmě také. Přivezli jsme nějaké 
dárky a hlavně fotografi e poříze-
né před třinácti lety. Náš přítel i 
všichni ostatní obyvatelé vesni-
ce z nich měli úžasnou radost. 
Mnozí se na nich poznávali. Byli 
z toho nadšení. My jsme tehdy 
hodně fotografovali děti a teď po 
třinácti letech už z nich byli do-
spělí lidé.

Zde uprostřed pralesů neznají 
koloběh ročních období. Na rov-
níku v centru ostrova je počasí 
stálé, neexistují pravidelné skliz-
ně ani jiné mezníky. Senkjů do-
dnes vůbec neví, kolik mu je let. 

Čas se měří podle významných 
událostí. Do nedávna to byly 
hlavně kmenové války. Pro na-
šeho přítele se stalo významným 
životním mezníkem právě setká-
ní s námi. Vlastně současně i pro 
celou vesnici. „To bylo tehdy jak 
jsem provázel bělochy...“ Vstou-
pili jsme vlastně podruhé do his-
torie místních lidí. Stejně jako 
byl pozdějším mezníkem přílet 
vrtulníku nebo stavba nového 
mostu přes řeku.

Při naší první návštěvě praktic-
ky všichni muži, které jsme po-

tkávali mimo vesnici, byli ještě 
ozbrojeni luky a šípy. Však také 
bývali obávaní válečníci. Dnes 
už v podstatě nikdo zbraň nenosí. 
Ale mnozí lidé žijící v této odleh-
lé oblasti mají snahu své tradice 
udržet. Například na slavnostech 
a festivalech. Udržují si kulturní 
kontinuitu a uvědomují si svou 
jedinečnost. Z důvodu naší ná-
vštěvy se někteří vesničané ob-
lékli do slavnostního, tedy spíše 
svlékli a nazdobili, vzali luky a 
šípy a pozvali nás na lov v pra-
lese. 

V té oblasti nežijí žádná vel-
ká zvířata. Snad jen kasuáři. Ale 
měli jsme štěstí, že jsme narazili 
na malé zvíře, kterému se říká 
tekus. V tu chvíli se naplno v na-
šich průvodcích projevily lovec-
ké schopnosti. Bez řečí tekuse 
obklíčili, vyhnali na strom a srá-
želi ho dolů. 

Jenom lovem by se zde ale ne-
užili. Jsou především zemědělci 
a sběrači. Jejich jídelníček tvoří 
hlavně batáty, taro, maniok a dal-
ší plodiny, různé natě. Největším 
bohatstvím jsou prasata. Tradiční 
způsob vaření či dušení v jamách 
s rozpálenými kameny také zvol-
na ustupuje. Stále častěji použí-
vají kotlík a jiné nádoby.

Putování po vlastních stopách aneb Jak 
jsme se stali historickým mezníkem

 Foto archiv Foto archiv

 Foto archiv Foto archiv  Foto archiv Foto archiv

Horáček: Správné zajištění 
může zachránit život!

Pan Pavel Horáček působí jako pojišťovací poradce pojišťovny Al-
lianz v našem okrese. Rozhodli jsme se mu položit několik otázek 
týkající se jeho povolání. 

Pane Horáčku, o zástupcích pojišťoven se toho moc hezkého ne-
říká. Jak to vnímáte Vy? Je to pravda? 

Ano, lidé jsou již znechuceni stovkami nabídek od nepoctivých 
makléřů, kteří sledují jen vlastní zisk. Proto je důležité vše řešit se 
skutečnými odborníky, kteří za sebou mají zázemí mezinárodní spo-
lečnosti. 

A to vy máte. Jen na Blanensku působíte ve dvou pobočkách. Co 
konkrétně můžete pro lidi udělat? Jak to funguje?

Pracuji tak, že se s lidmi potkávám a zjišťuji, jaké jsou jejich potře-
by. Protože každý někde bydlí, zpravidla jezdí autem, nese odpověd-
nost za svoji rodinu. A právě podle těchto zjištěných faktů připravím 
odpovídající zabezpečení na míru. 

To znamená přesně co? 
Tak máte například dům. Jeho hodnota je několik milionů korun. 

A co se stane, když Vám vyhoří? Nebo jej vytopí voda? Chcete zůstat 
na ulici jako bezdomovec? Jestli ne, je třeba to mít nějakým způsobem 
zabezpečeno. Nebo pokud vykonáváte jakoukoli profesi může dojít 
k úrazu. Co potom? To bude trpět celá vaše rodina? V této oblasti 
dokážu lidem pomoci. 

Ano, ale pojištění je drahé a lidé pojištěni jsou…
Řekl bych, že drahé není. Tak například u běžného domu vychází na 

dvě koruny za den. To je hodně? Co se týká úrazového pojištění, tak 
když se budete léčit s úrazem a pojišťovna Vám vyplatí náhradu za 
ušlý zisk, asi se zlobit nebudete. 

A co auta? Povinné ručení musí mít přece každý...
Pomáhám lidem i s povinným ručením. Jako jediná společnost také 

nemáme problémy s placením v případě pojistné události. Proto jsme 
také nejlépe hodnoceni z řad zákazníků. 

Pane Horáčku, co můžu udělat pro to, abych se s Vámi potkal 
a Vy mi mohl pomoci s mými problémy? 

Můžete mi zavolat na telefon 721 230 904, popřípadě napsat email 
na: pavel.horacek@iallianz.cz. Potom se domluvíme na setkání a já 
Vám pomůžu vyřešit vše, co budete potřebovat. 

 Pane Horáčku, děkuji za rozhovor (PR)

Michal Záboj

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka představuje osobnost a dílo 
řezbáře, sochaře a restaurátora Ja-
roslava Vaňka. Expozice věnova-
ná tomuto rodákovi z Lysic bude 
v prostorách Rezidence k vidění 
do konce ledna příštího roku.

Stopy Jaroslava Vaňka 
(1914 - 1991) lze nalézt v sak-
rálních památkách po celé jižní 
Moravě. Jako restaurátor se po-
dílel na obnově řady brněnských 
kostelů nebo kostela v Židlocho-
vicích a poutního chrámu ve Křti-
nách.

Jaroslav Vaněk je také auto-
rem soch a obětních stolů s čte-

Muzeum připomíná autora 
známých brněnských betlémů

cími pultíky pro kostely brněn-
ské  diecéze. Vytvořil také třeba 
křížovou cestu pro farní kostel 
v Letovicích.

„K jeho nejznámějším dílům 
bezesporu náležejí betlémy, bez 
kterých si většina Brňanů Váno-
ce nedokáže představit.  Jaroslav 
Vaněk je autorem betlémů u mi-
noritů, u kapucínů, v Komíně 
a v Králově Poli a v Rajhradě,“ 
upřesnila Alena Kolářová z Mu-
zea Boskovicka.

Výstavu věnovanou Jaroslavu 
Kolářovi doplňuje ještě expozi-
ce papírových betlémů ze sbírky 
Naděždy Parmové. Vernisáž se 
v Muzeu Boskovicka konala ve 
čtvrtek 11. prosince. Foto Muzeum Boskovicka Foto Muzeum Boskovicka

Bažant. Přípravou královského menu vyvrcholil minulý týden v boskovické Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole me-
zioborový projekt Bažant v královské kuchyni.  Foto Jaroslav Oldřich



23. schůze poslanecké sněmovny byla zaháje-
na 2. prosince a dosud probíhá. Byly na ní mimo 
jiné projednány nebo schváleny tyto dokumenty 
a vládní návrhy zákonů:

Novela zákona o auditorech - EU. V této novele 
jde o celkové zkvalitnění systému kontroly kvali-
ty auditorů a auditorských společností a posílení 
postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem. 
Novela také zpřesňuje nebo upravuje některá 
ustanovení v souvislosti se změnami, či přijetím 

jiných právních předpisů, které vycházejí ze směrnic Evropského Par-
lamentu (povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek). 
Návrh zákona byl ve třetím čtení schválen již na zářijové schůzi. Senát 
pak návrh vrátil Sněmovně s pozměňovacími návrhy a ta ho na aktuální 
schůzi přijala.

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - EU. I v tomto 
případě se jedná hlavně o sladění zákona s evropskými normami. Jde 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na život-
ní prostředí (tzv. EIA). Nejzávažnějšími nedostatky, které má zákon od-
stranit, jsou: nedostatečná závaznost výstupů z procesu EIA, nedostateč-
ná účast veřejnosti v navazujících řízeních a nezajištění včasné a účinné 
soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti. Zákon byl po prvním 
čtení projednán ve výborech a ve druhém čtení na aktuální schůzi prošel 
obecnou i odbornou rozpravou.

Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy ČR - EU. 
Všichni asi známe stánkový způsob prodeje na různých tržnicích, kde 
se často nabízejí napodobeniny různých slavných značek, hlavně oble-
čení a obuvi. V současné době je ochrana práv duševního vlastnictví na 
vnitrostátním trhu celními orgány prováděna pouze v rámci ochrany spo-
třebitele. Cílem tohoto návrhu je posílit ochranu a postavení i vlastníků 
práv duševního vlastnictví. Návrh zákona byl schválen ve třetím čtení. 

Ve třetím čtení byl také schválen Vládní návrh zákona o státním roz-
počtu ČR na rok 2015. Celkové příjmy státního rozpočtu České republi-
ky na rok 2015 se stanoví částkou 1 118 455 070 558 Kč. Celkové výdaje 
státního rozpočtu se stanoví částkou 1 218 455 070 558 Kč. Schodek 
státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč.

Jako perličku z aktuální schůze bych uvedl reakci jednoho vystupu-
jícího při projednávání návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě 
a velkoobchodě. Možná legračněji než autor zamýšlel, vyzněla slova po-
slance Jaroslava Zavadila (ČSSD), který reagoval při svém vystoupení 
na hlas z pléna slovy: „Hele, já bych doporučoval, kdybychom na sebe 
nekřičeli. Jestli chceš na mě křičet, tak pojď ven.“ Následoval výbuch 
smíchu.  Lubomír Toufar
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Michal Záboj

Moravský kras - Jeskyně 
Moravského krasu mají za sebou 
úspěšnou sezónu. Do podzemí se 
podívalo přes tři sta tisíc turis-
tů. Správa jeskyní také zahájila 
stavbu nové správní budovy u 
Punkevních jeskyní a dokončuje 
nové expozice, které návštěvní-
kům přiblíží pravěk v Morav-
ském krasu. 

„S letošní sezonou jsme spo-
kojení,“ říká v rozhovoru pro 
Zrcadlo vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka 
a dodává: „Návštěvnost byla le-
tos o dvacet čtyři tisíc vyšší než 
loni. Celkem do Moravského 
krasu do konce listopadu přijelo 
324 tisíc turistů, z toho asi jedna 
třetina ze zahraničí. Letos navíc 
u Punkevních jeskyní probíhala a 
stále probíhá rekonstrukce, takže 
provoz tam byl omezen. Přesto 
celková návštěvnost je podstatně 
vyšší než loni.

Část návštěvníků je ze zahra-
ničí, odkud nejčastěji do jeskyní 
Moravského krasu přijíždějí?

Nejvíce k nám jezdí turisté 
z Polska, potom z bývalých zemí 
Sovětského svazu, ze Slovenska 
a z Německa. Ten trend je po-
slední roky zhruba stejný. Jedi-
ní návštěvníci, kteří nám ubyli, 
jsou návštěvníci z Tchaj-wanu, 
kteří jednu dobu obsazovali čtvr-
té místo v žebříčku. Těch ale už 
teď jezdí podstatně méně.

Jak vlastně probíhá stavba 
nové správní budovy u Pun-
kevních jeskyní? Začala letos 
v červnu a má skončit příští 
rok v létě, v jaké fázi je teď?

Současný stav je takový, že se 
dokončuje hrubá stavba. Chybí 
tam ještě dodělat střecha v prv-
ním podlaží a upravuje se pří-
staviště pro lodičky. Teď jsou 
práce takového charakteru, že 
nemůžeme mít Punkevní jeskyně 

Jiří Hebelka říká: Ubyli nám 
návštěvníci z Tchaj-wanu

momentálně otevřeny. Uzavřeny 
budou do konce ledna, v únoru 
a březnu je otevřeme a ještě je 
pak budeme muset zase uzavřít 
v měsíci dubnu.

Pokud se nepletu, tak až se 
dostaví nová budova u Pun-
kevních jeskyní, tak všechny 
zpřístupněné jeskyně v Morav-
ském krasu budou mít už nové 
zázemí...

Je to tak. V poslední době jsme 
opravovali všechny areály u jed-
notlivých zpřístupněných jeskyní. 
Punkevní jeskyně nám zůstaly 
naposled, protože fi nanční část-
ka na stavbu byla o mnoho vyšší 
a musely tak trochu jako Popel-
ka počkat. Nicméně jsme rádi, 
že se nám to podaří a všechny 
areály v Moravském krasu už 
budou upraveny. Mimo to Agen-
tura ochrany přírody a krajiny 
ČR staví u Skalního mlýna Dům 
přírody a pro nás nové informační 
středisko u Horního můstku Ma-
cochy. Ve druhé polovině příštího 
roku tak už bude pro turisty, kteří 

do Moravského krasu přijíždějí, 
vybudováno opravdu kvalitní zá-
zemí.

Punkevní jeskyně jsou tedy 
uzavřené přes zimu. Kam mo-
hou lidé zajít, aby si prohlédli 
krasové podzemí?

Jako náhradu za Punkevní 
jeskyně jsme nechali otevřenou 
Kateřinskou jeskyni. Celoroč-
ně je také otevřená jeskyně Vý-
pustek a část návštěvní trasy ve 
Sloupsko-šošůvských jeskyních. 
Návštěvníci si mohou projít šo-
šůvskou část při baterkách. Je to 
takové zpestření prohlídky. Jinak 
jeskyně jsou teď otevřeny každý 
den s výjimkou vánočních svátků, 
Nového roku a pondělků.

Staví se provozní budova, 
letos se ale ještě začaly budo-
vat také nové expozice v jesky-
ních...

V současné době probíhají už 
závěrečné práce na expozicích 
v jeskyních. Jedná se o jednotnou 
expozici po jeskyních Moravské-

ho krasu. Chceme v ní přiblížit 
návštěvníkům prehistorii tohoto 
území. Expozice budou ve čty-
řech jeskyních, s výjimkou Pun-
kevních jeskyní tedy ve všech 
zpřístupněných jeskyních. Hlavní 
část bude ve Výpustku a v Kůlně. 
Expozice v jednotlivých jesky-
ních budou navazovat na sebe, 
třeba v Kůlně chceme ukázat 
osídlení neandrtálců, v Balcarce 
zase lovců sobů... určitě pak bude 
stát za to prohlédnout si všechny 
jeskyně.

Letos Správa jeskyní Mo-
ravského krasu dostala dvě vý-
znamná ocenění za svůj přístup 
k turistům. O co přesně šlo?

To první bylo od největšího 
světového cestovatelského serve-
ru Tripadvisor.com. Získali jsme 
certifi kát výjimečnosti, který udě-
lují sami turisté. Druhé ocenění 
bylo v rámci TOP výletních cílů, 
ze třiceti cílů jsme se spolu s Pa-
mátníkem písemnictví na Moravě 
v Rajhradu umístili na prvním 
místě. 

Jiří Hebelka. Foto Petr ZajíčekJiří Hebelka. Foto Petr Zajíček

Marta Antonínová

Brno, region - V Moravské 
zemské knihovně se v minulém 
týdnu konalo slavnostní setká-
ní pracovníků profesionálních 
knihoven z celého Jihomorav-
ského kraje. Tato akce se každým 
rokem stává příležitostí k ocenění 
nejlepších. Letos tomu nebylo ji-
nak a okres Blansko si z této udá-
losti odvezl hned dvě ocenění.

Jako první se prezentovala Měst-
ská knihovna v  Rájci-Jestřebí. 
Knihovna je pod vedením Pavly 
Šamonilové velmi akční, o čemž 
svědčí celá řada akcí zaměřených 
nejen na děti, ale i na seniory. 
Když vynecháme ty obecně zná-
mé, které jsou tu už samozřej-
mostí, jmenujme například soutěž 
Kde končí svět, oblíbené Večer-
níčky na zahradě, projekt Škola 
na ruby, výstavy, přednášky i pro-
voz Literární kavárny. Důkazem 
obliby těchto aktivit je, že se jich 
loni zúčastnilo téměř deset tisíc 
malých i velkých. Knihovna má 

Knihovny v Rájci a v Ráječku 
dostaly pod stromeček ocenění

i svou pobočku v Holešíně. Pro 
ocenění si přišly knihovnice Pav-
la Šamonilová a Zdeňka Miholo-
vá společně s místostarostou obce 
Zdenkem Vašíčkem.

Druhé ocenění převzala pra-
covnice knihovny v Ráječku Iva-
na Zapletalová společně se sta-
rostou Vítem Rajtšlégrem. Letos 
v létě zrekonstruovali prostory 

P   
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obecní knihovny se zaměřením 
na vytvoření místa pro dětské čte-
náře a současně zde vzniklo nové 
středisko regionálního fondu. Na 
úpravách se podíleli řemeslníci 
z obce. Vznikl příjemný prosvět-
lený prostor. A od září se tam děti 
pravidelně scházejí a využíva-
jí knihovnu nejen pro čtení, ale 
i pro další společné aktivity.

O knihovny na Blanensku se 
stará metodička Helena Jalová. 
Úsek okresní metodiky Blansko 
je už rok připojen k Moravské 
zemské knihovně v Brně. 

Nejlepší knihovny. Na snímku 
zleva nahoře – okresní metodička 
Helena Jalová, starosta Ráječka 
Vít Rajtšlégr, metodička zemské 
knihovny Jana Trubáková, vedou-
cí rájecké knihovny Pavla Šamoni-
lová, místostarosta Rájce-Jestřebí 
Zdeněk Vašíček, ve spodní řadě 
zleva vedoucí knihovny v Ráječku 
Ivana Zapletalová a rájecká kni-
hovnice Zdeňka Miholová. 
 Foto Marta Antonínová

Blansko - Galerie města Blan-
ska hostí poslední letošní výstavu. 
V jejích prostorách se představuje 
malíř Igor Korpaczewski. Expo-
zice nazvaná KW+Q: Kapitoly – 
Paula, Ghosts, Stories with names, 
Escape to Nowhere bude k vidění 
do konce prosince.

Igor Korpaczewski vystavuje 
díla ze tří tematických okruhů. 
Jeden z nich tvoří práce realizo-
vané pro pražskou Drdova Gallery 
v loňském roce.

„Druhou kapitolou je série 
Paula, což jsou portréty umělco-
vy ženy různé formátem, pojetím 
i časem vzniku. Třetí kapitolou je 
několik prací z dlouhodobé kon-
cepční série Stories with names 
– tedy portrétů s příběhem. Čtvr-
tou částí výstavy je kukátková 
obrazová instalace s dystopickým 
námětem i názvem – Escape to 
nowher,“ upřesnila Olga Fryčová 
Hořavová z Galerie města Blan-
ska.  (moj)

Malíř Igor Korpaczewski v blanenské galerii

Výstava.  Foto Michaela Dvořáková Galerie města BlanskaVýstava.  Foto Michaela Dvořáková Galerie města Blanska

Obsluhovaly jsme prezidenta
Ve středu 3. prosince jsme byly my, čtyři žákyně ze třídy HT4 – 

Edita Dangová, Daniela Králová, Šárka Vlasatá a Aneta Haklová, vy-
brány panem učitelem Šafránkem ve spolupráci s panem šéfkuchařem 
Miroslavem Sedlákem z restaurace POD ZÁMKEM a měly jsme tu 
možnost obsluhovat pana prezidenta České republiky. 

Miloš Zeman navštívil Boskovice a zavítal do již zmíněné restau-
race POD ZÁMKEM na oběd. Jakmile jsme dorazily do restaurace, 
zbylý personál už byl připraven i stoly již byly prostřené. Nacvičova-
ly jsme, kdo bude koho obsluhovat, dokud se nám to nepodařilo bez-
chybně. Následně dorazil pán z hygieny, který vše řádně zkontroloval 
a ochutnal. Ve 14 hodin dorazil pan prezident a usadil se v salonku 
i se svými kolegy a to včetně pana hejtmana Jihomoravského kraje 
Michala Haška. Stačilo už jen počkat, než ke svým stolům zasednou 
také členové ochranných a pomocných složek a mohly se podávat 
pokrmy. Bylo sestaveno speciální „PREZIDENTSKÉ MENU“ v hod-
notě osmi set padesáti korun. Obsluha byla bezchybná, každý splnil 
to, co měl. Nakonec jsme se s panem prezidentem ještě na památku 
vyfotily. Celý den jsme si moc užily a jsme rády, že jsme měly tu čest 
spatřit a obsluhovat pana prezidenta. Tímto děkujeme naší škole a ce-
lému týmu z restaurace POD ZÁMKEM za tuto příležitost a budeme 
se těšit na další případnou spolupráci.  Aneta Haklová, 

 4. ročník oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

Čertovská škola v Černé Hoře
Když se o někom 

řekne, že s ním šijí 
všichni čerti, větši-
nou si představíme 
pěkně neposedného 
raráška. Takových 
malých nezbedů se 
v černohorské ško-
le sešlo 5. prosince 
více než sto. 

K vidění zde byli 
čerti i čertíci různé-
ho věku a nechybělo ani pár andělů a svatý Mikuláš. A byly zde také 
přísné čertice. Za ty se převlékly všechny učitelky 1. stupně. V kaž-
dé správné čertovské škole však platí přísná pravidla. Paní učitelky 
rozdávaly malým čertíkům pekelně těžké úkoly, za jejichž splnění 
děti obdržely odměnu. Soutěžilo se v čertovských disciplínách v tě-
locvičně, vyrábělo se, zpívalo a nechyběla ani čertovská diskotéka. 
Vrcholem celého dne byla mikulášská nadílka, o kterou se pravidelně 
starají žáci devátého ročníku. Ani naše paní kuchařky nezůstaly po-
zadu. Nejen, že uvařily tradičně výborný oběd, ale proměnily se též 
v pekelné bytosti. 

Ve škole byla po celý den veselá nálada. Děti měly vkusné a ná-
padité kostýmy, jeden krásnější než druhý. Všichni, ať už malí nebo 
velcí, si tento den užili, jak se patří. A tak to má být. V čertovskou 
školu se ta naše změnila již potřetí. A my doufáme, že se černohorští 
školáci budou v neposedné rarášky proměňovat pravidelně jen jednou 
do roka.  Za pedagogický sbor J. Kubelková



pf 2015

D kujeme všem našim p íznivc m 
za dosavadní p íze . 
V íme, že vám budeme d lat radost 
i v následujícím roce. 
Hodn  št stí, zdraví a spokojenosti 
p eje všem jménem všech len  klubu

 výbor FK Blansko

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

Všem našim p íznivc m 
p ejeme p kné Vánoce, úsp šný rok 2015 
a mnoho dobrých kilometr  ve zdraví

Turistický oddíl TJ Sokol Boskovice 
a K T Boskovice

Veselé Vánoce, 
klidné a pohodové prožití 
váno ních svátk , hodn  zdraví, št stí 
a mnoho pracovních úsp ch  v novém roce 

p ejí všichni obecní i krajští zastupitelé za KS M 
a Okresní výbor KS M Blansko

Šťastné, veselé a požehnané Vánoce 
a v novém roce zdraví a osobní pohodu 
                 přejí členové Zastupitelstva městyse Lysice

PF 2015

Základní škola a Mateřská škola Lipovec
si dovoluje popřát všem pohodový advent 
s otevřeným srdcem, Vánoce vonící jehličím i 
vanilkou a bohaté na rodinná setkávání 
a na Silvestra veselou náladu i  společnost fajn 
přátel. V novém roce 2015  přejeme, ať Vám 
neschází  to, co se nedá koupit- zdraví, 
srdce na pravém místě a štěstí na dobré lidi!

Mgr. Jaroslava Školařová, 
ředitelka školy

P ejeme všem našim host m krásné Vánoce 
a úsp šný nový rok 2015    

Bar KORUNA

pf 2013

Pf 2015

Pohodu o Vánocích a vše dobré v roce 2015
přeje  ATC Olšovec Jedovnice

OBEC 
PETROVICE

p eje všem ob an m 
p íjemné prožití 

váno ních svátk
a hodn  št stí 

v novém roce 2015

5

5

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

Krásné a veselé Vánoce,
hodnû ‰tûstí a pevné zdraví 

v úspû‰ném roce 2015
pfieje S-TOUR Blansko

Dûkujeme za Va‰i pfiízeÀ.



pf 
20

15

Příjemné prožití
Vánočních svátků 
a štastný rok 2015

Vaše přátelská nemocnice

P íjemné prožití váno ních svátk , hodn  zdraví, št stí 
a úsp ch  v novém roce 

vám p eje m stys erná Hora.

  PF 2015 

Město Rájec-Jestřebí Město Rájec-Jestřebí 
vám přeje radostné Vánoce plné pohody vám přeje radostné Vánoce plné pohody 
a šťastný rok 2015a šťastný rok 2015

Veselé Vánoce 
a šťastný rok 2015 
přeje 

JK Osada Lípa

p
 f

Poukaz na výcvik jedna hodina 150,-
Poukaz na výcvik 5 hodin 600,- (do 12 let) 
 850,- 
Poukaz na výcvik 10 hodin 1200,- (do 12 let) 
 1700,-
Pokaz na týdenní prázdninový tábor  5200,-
(lze uplatnit sourozenecké a věrnostní slevy)

Projížďka v saních                          od 1.000,- kč
projížďka v kočáře                          od 1.000,- kč

Poukazy lze objednat na tel: 775 760 080
nebo na e-mailu: jkosadalipa@email.cz

´

JK Osada Lípa, Zadní Arnoštov
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Divizní Blansko zahájí zimní přípravu hned po Novém roce

Kugler věří v týmového ducha
Bohumil Hlaváček 

Blansko - Fotbalovou veřej-
nost v našem regionu zajímá, co 
se děje v divizním Blansku. Před 
koncem roku jsme si aktuálně 
krátce popovídali se staronovým 
trenérem mužů Michalem Kug-
lerem.

Jsme před Vánocemi, ale již 
se blíží počátek zimní přípravy. 
Co plánuješ?

Začínáme 5. ledna. Myslím, 
že to není brzo. Tréninky budou 
čtyřikrát týdně, většinou v našich 
podmínkách. Počítáme i s posi-
lovnou, rehabilitací. Počet pří-
pravných zápasů jsem zúžil z čtr-
nácti na osm až devět. A budou 
to vesměs silní soupeři, to je moje 
fi losofi e. Na umělkách u soupeřů, 
poslední s Moravskou Slavií už 
doma na trávě. 

Změny v kádru?
Odchází Čoupek. Bohužel jsme 

se nedomluvili fi nančně. Respek-
tujeme jeho kvalitu, ale bohužel 
na něho nejsou peníze. Ullmann 
s nejvyšší pravděpodobností bude 
mít také jiné angažmá. Věřím, 
že již bude k dispozici osobnost 
jako Radim Bubeníček, spoléhám 
na další naše odchovance. Inten-
zivně jednáme s Doleželem nebo 
Šenkem. Potřebujeme vysokého 
stopera, pracujeme na Fouskovi. 

Padla jména Doležel, Šenk…
S nimi nejednám jenom já. Je 

to i o práci pánů Crhy, Jarůška 
a Fialy.

S hráči ze Zbrojovky, kteří 
hráli na podzim v Blansku, se 
nepočítá?

Lévai je pryč, Jukl také. Šural 
tady pořádně nehrál. Může se 
stát, že někdo z Brna přijde, já 
s tím ale moc nepočítám. Je tady 
v záloze potenciální posila Lid-
mila. Výborný kluk. Kluci ho 

znají, jsou nadšení z toho, kdyby 
měl přijít. Není ale nic jisté. 

Co posily, jak se říká, z vlast-
ních zdrojů?

Z dorostu by mohl přijít Keprt, 
velký talent, musím to ale projed-
nat s trenérem Pokojem. A rádi 
bychom i jeho bratra, který u nás 
vyrostl a teď hrál v Lipovci. 
Myslím, že jsou oba talentovaní, 
vidím v nich obrovský potenciál. 
O Šplíchalovi nebo Zouharovi si 
také nikdo nemyslel, že se mohou 
v divizi hned takhle chytit. Stejně 
Juran. To je teď dle mého nejlepší 
gólman v divizi.

Když jsme u něho. Nemá 
zaječí úmysly?

Jestli přijde nabídka z druhé 
nebo vyšší ligy, samozřejmě mu 

nikdo nebude bránit a popřeje-
me mu hodně štěstí. V záloze je 
„farmář“ z Bořitova Němec nebo 
Švancara. Já osobně ale nepočí-
tám s tím, že by David teď ode-
šel.

Co další hráči, kteří jsou na 
farmě?

Například výborný Jelínek. 
Super hlavičkář, kdyby měl chuť, 
vážil bych si toho. Dovedl bych si 
ho představit ve stoperské dvojici 
a kdyby bylo potřeba, tak klidně 
i na hrotu.

Díváš se i jinde po okrese?
Samozřejmě. Někdo už začne 

v přípravě. Nerad bych někoho 
opomenul. Třeba mladý gólman 
Matuška v Rudici! Sleduju ho 
pečlivě, myslím, že je na stej-

né úrovni, jako byl Juran v jeho 
věku. 

Cíl je tedy hlavně záchrana?
Budeme se snažit hrát pěkný fot-

bal. Zapracovat se musí i na defen-
zivě, ale já preferuji útočný fotbal. 
Kluci pro to udělají všechno.

Jaká je atmosféra v týmu?
Zodpovědnost. Nikdy se nedá 

vyjít s každým. Pro mne jako pro 
trenéra je nejtěžší, když vím, že 
všichni do toho dávají maximum, 
a já musím někoho posadit na 
lavičku. Je to o psychologii, musí 
se s nimi moc mluvit, spousta tre-
nérů to ale nedělá. Nejdůležitější 
je hlava, pak srdce, a teprve pak 
nohy. Je třeba moc chválit a drtit 
jejich psychiku při utkání není 
dobré, tak si to myslím. 

S  

 Ilustrační foto Bohumil Hlaváček Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

Poslední zápasy první polovi-
ny soutěží mají za sebou stolní 
tenisté KST Blansko. Spokojeni 
mohou být pouze muži C v kraj-
ské soutěži druhé třídy a částeč-
ně i ženy v první lize. Ostatním 
mužským týmům se závěrečné 
zápasy tohoto roku bohužel pří-
liš nepovedly. V krajské soutěži 
se daří Zbraslavci.

1. liga ženy: KST GMC Blan-
sko – Sokol Nusle Praha B 6:4. 
Body: Pavlicová 3, Ševčíková 2, 
Slezáková 1. KST GMC Blan-
sko – SKST Vlašim B 4:6. Body: 
Slezáková 2, Pavlicová, Ševčí-
ková 1. 

Dvě vyrovnaná utkání s rozdíl-
ným výsledkem sehrály na domá-
cích stolech blanenská děvčata. 
V sobotu dokázala nejtěsnějším 
výsledkem přehrát rezervu Soko-
la Nusle, v neděli bohužel nesta-
čila na B-tým SKST Vlašim. 
  1.  El Niňo  11  9  2  0  0  77:33  31
  2.  Hodonín B  11  9  1  1  0  86:24  30
  3.  Blansko  11  8  1  2  0  72:38  28
  4.  Vlašim B  11  7  1  3  0  61:49  26
  5.  Bohnice  11  6  0  5  0  60:50  23
  6.  Slavoj  11  4  3  4  0  56:54  22
  7.  Dubňany  11  4  2  5  0  50:60  21
  8.  Hradec B  11  5  0  6  0  65:45  21
  9.  Líšeň  11  4  0  7  0  45:65  19
  10.  Nusle B  11  3  1  7  0  44:66  18
  11.  Děčín  11  1  1  8  1  30:80  13
  12.  Ústí n/O  11  0  0  11  0  14:96  11

2. liga muži: KST Blan-
sko – TJ Sokol Borová 1:10. 
Body: Přikryl A. 1. KST Blan-
sko – Exiteria KST Jeseník 6:10. 
Body: Přikryl A., Čák 2 Dudík, 
Voráč 1. 

Bez stále nemocného Lukáše 
Svobody se museli obejít muži 
A ve 2. lize. Porážka od druhé 
Borové se tak trochu očekávala, 
domácí zaváhání s Jeseníkem už 
nikoliv. Příliš se nedařilo tra-
diční opoře Blanska Lubošovi 
Dudíkovi, na kterém se naplno 
projevil tréninkový výpadek. 
Naopak příjemným překvapením 
byl výkon Pavla Voráče, který ve 
své druholigové premiéře doká-
zal vybojovat jeden bod. 
  1.  Hostinné  11  9  2  0  0  108:47  31
  2.  Borová  11  9  1  1  0  107:51  30
  3.  Havířov C  11  8  1  2  0  94:61  28
  4.  Ostrava C  11  7  1  3  0  88:60  26
  5.  Jeseník  11  6  0  5  0  79:81  23
  6.  Nový Jičín  11  6  0  5  0  92:73  23
  7.  MS Brno C  11  5  0  6  0  86:85  21
  8.  Blansko  11  5  0  6  0  70:82  21
  9.  Orlová B  11  3  1  7  0  67:85  18
  10.  MS Brno B  11  3  0  8  0  57:94  17
  11.  Choceň B  11  0  3  8  0  51:107  14
  12.  Vracov  11  0  1  10  0  36:109  12

3. liga muži: TJ Žďár nad Sáza-
vou – KST Blansko B 10:2. Body: 
Kvíčala D. 1,5, Bako 0,5. TTC Koral 
Tišnov – KST Blansko B 10:3. Body: 
Kvíčala D. 2,5 Bako 0,5.

Bez tradičních opor Josefa Kví-
čaly a Stanislava Mikuly se musel 
obejít B-tým. Šanci tak opět dosta-
li mladí hráči KST Blansko a ač 
tomu výsledky příliš nenapovídají, 
tak si herně nevedli vůbec špatně. 
Je vidět, že s každým odehraným 
zápasem ve vyšší soutěži se jejich 
výkon zlepšuje, což je velkým pří-
slibem do budoucna.

  1.  Mikulčice  11  10  0  1  0  104:59  31
  2.  Hustopeče  10  9  0  1  0  93:44  28
  3.  Žďár  11  7  1  3  0  98:77  26
  4.  Lanžhot  11  7  1  3  0  89:69  26
  5.  Znojmo  11  6  2  3  0  97:70  25
  6.  Řeznovice  11  5  3  3  0  89:82  24
  7.  Tišnov  11  4  2  5  0  84:85  21
  8.  Šarovy  11  2  3  6  0  75:97  18
  9.  Hodonín B  11  2  2  7  0  78:100  17
  10.  Sokol I  11  1  2  8  0  65:105  15
  11.  Strážnice  10  1  3  6  0  72:93  15
  12.  Blansko B  11  1  1  9  0  40:103  14

KS I: Zbraslavec – Ivančice 
10:7, Kutil 3,5, Křepela R., Bez-
děk 3, Těžký 0,5. Lanžhot B – 
Zbraslavec 5:10, Kutil, Křepela 
R. 3, Bezděk 2,5, Krása ml. 1,5.

Rozhodujícím faktorem pro 
konečný výsledek nakonec prv-
ního utkání nebyl bodový výpa-
dek Pavla Těžkého, který ani 
jednou nevyhrál, protože nao-
pak Radim Křepela všechny své 
dvouhry vyhrál. Byla to podobná 
výkonnost nejlepších hráčů obou 
stran, která se na domácí straně 
dotýkala okruhu tří hráčů, kdež-
to hosté se jim plně vyrovnali 
pouze dva. Byly to tedy výhry 
nad ostatními dvěma hostujícími 
hráči, které znamenaly konečný 
bodový rozdíl mezi oběma cel-
ky.

V druhém utkání na stolech 
soupeře z dolní poloviny tabul-
ky, se úspěch očekával přeci jen 
snadněji. Zbraslavečtí opět od 
začátku vedli a z nastoleného 
trendu neslevili ani v dalším prů-
běhu. Nejvíce se blýskl nejmlad-
ší hráč týmu Libor Kutil, který 
si dokonce připsal skalp jed-
ničky domácích Baláže. Utkání 
tak hosté dovedli k přesvědčivé 
výhře. 
  1.  Holásky  11  11  0  0  0  110:42  44
  2.  Zbraslavec  11  6  2  3  0  98:75  31
  3.  Vranovice  11  6  1  4  0  90:84  30
  4.  Slatina B  11  6  0  5  0  84:73  29
  5.  Vracov B  11  6  0  5  0  85:84  29
  6.  Ivančice  11  5  1  5  0  85:80  27
  7.  Bystrc  11  4  4  3  0  87:88  27
  8.  Únanov  11  4  3  4  0  93:92  26
  9.  Lanžhot B  11  4  2  4  1  77:91  24
  10.  Hodonín  11  3  3  5  0  83:92  23
  11.  M. Prusy  11  1  1  9  0  62:107  15
  12.  Slatina C  11  0  3  8  0  61:107  14

KS II muži: KST Blansko C – 
TTC Komořany 9:9. Body: Voráč 
3, Procházka 2,5, Babušík 2, Kutil 
1, Zukal 0,5. KST Blansko C – TJ 
Sokol Otnice 10:8. Body: Voráč 
4,5, Procházka 3,5, Kellner 1,5, 
Babušík 0,5. Sokol Hlubočany 
B – STK Zbraslavec B 7:10. TJ 
Sokol Brno-Židenice – Orel Bos-
kovice 10:8. Mokrá – TJ Sokol 
Ždárná 10:4. TJ Sokol Drnovi-
ce – STK Zbraslavec B nehl. TJ 
Sokol Brno-Židenice – TJ Sokol 
Ždárná 10:2. TJ CEMO Mokrá – 
Orel Boskovice 10:2.  (bh)
  1.  Komořany  11  9  1  1  0  104:60  39
  2.  Kuřim  11  8  2  1  0  104:68  37
  3.  Mokrá  11  6  3  2  0  96:75  32
  4.  Zbraslavec B  11  5  4  2  0  98:88  30
  5.  Drnovice  11  6  1  4  0  95:81  30
  6.  Blansko C  11  5  3  3  0  94:89  29
  7.  Hlubočany B  11  5  0  6  0  88:84  26
  8.  Židenice  11  4  1  6  0  82:90  24
  9.  Boskovice  11  3  3  5  0  82:94  23
  10.  Otnice B  11  2  1  8  0  68:102  18
  11.  Ždárná  11  2  0  9  0  68:102  17
  12.  M. Knínice  11  1  1  8  1  60:106  14

Bohumil Hlaváček

Bratislava, Blansko - Každý 
rok v prosinci pravidelně startují 
blanenští atleti na setkání atletů 
a atletek v kategoriích žactva, 
dorostu a juniorů z Česka, Slo-
venska, Rakouska a Maďarska. 
Letošní ročník byl asi nejpo-
četnější z posledních deseti let. 
„Jelo nás nakonec jedenáct, což 
považuji za úspěch. Díky Katce 
a Zdeňkovi Štoudkovým jsme 
zase asi po deseti letech jeli na 
závody z Blanska autobusem. 
Tímto jim ještě jednou děkuji,“ 
uvedl trenér Jiří Ošlejšek. 

Filip Dvořák běžel šedesátku 
a štafetu. V rozběhu si vynika-
jícím způsobem vylepšil osobní 
rekord na 7,18 s. Ve fi nále to bylo 
o něco pomalejší, ale i tak to sta-
čilo na celkové páté místo z cel-
kového počtu 114 sprinterů. Čas 
z rozběhu ho posunul na letošní 
8. místo v tabulkách ČR. Kromě 
toho se podílel rozhodujícím způ-
sobem na úspěch štafety 4 x 200 
m, kdy ve fi niši běžel dvoustovku 
pod 23 s.

Adam Pernica startoval v dálce 
a trojskoku. Ve své hlavní disci-
plíně trojskoku hodně bojoval 

Mladí atleti z Blanska si v Bratislavě dobře zazávodili

s technikou, ale to se dá v pří-
pravném období očekávat. I pře-
sto stačil jeho výkon 12,19 m na 
14. místo v tabulkách ČR. V dál-
ce se mu tolik nedařilo, obsadil 8. 
místo výkonem 5,73 m. „Z toho, 
co jsem viděl, je to jen v technice 

a v lednu a únoru očekávám velké 
zlepšení,“ říká Ošlejšek. Michal 
Zamazal svoji disciplínu 200 
překážek v hale nemá a tak musí 
běhat jen šedesátku a delší hlad-
ké tratě. Na krátkých překážkách 
dvakrát suverénně vyhrál svoje 

běhy v časech 9,31 s a 9,33 s. 
Celkově obsadil třetí místo za 
závodníky Slovenska. Na půlce 
byl dvanáctý v čase 2:23,48 min.

Vojta Stehlík byl na svých prv-
ních závodech a teprve se rozkou-
kává. Běžel 500 m za 1:42,03 min. 

a osmistovku za 3:02,38 min. 
Na začátek to není vůbec špatné. 
Leona Marečková si stejně jako 
Filip hodně vylepšila svůj osobák 
na 8,20 s. Ve fi nále běžela 8,26 s. 
Celkově obsadila 6. místo ze 142 
sprinterek čtyř států. Obě naše 
sprinterské jedničky mají již jistou 
účast na MČR a to sezona teprve 
začala. Skákala dálku (4,11 m) 
a byla členkou štafety dívek na 4 x 
200 m, kde dívky obsadily šesté 
místo časem 1:54,74 min.

Pavla Štoudková byla nejmlad-
ší závodnice, ale rozhodně se 
neztratila. Běžela závod na 800 
metrů a stylem start-cíl zaběhla 
skvělý čas 2:37,65 min. „Když 
beru v úvahu, že byla po nemoci 
a musela si celý závod odtáhnout 
sama, je to vynikající výkon. I tak 
je s obrovským náskokem letos 
první v tabulkách ČR přípravek. 
I v dálce si nevedla špatně, skoči-
la 3,82 m,“ potěšilo Ošlejška.

Lenka Suchá běžela šedesátku 
za 8,67 s a půlku za 2:40,73 min. 
Zdenka Klinkovská měla stejné 
disciplíny jako ona. Šedesátku za 
8,77 s a osmistovku za 2:40,80 
min. „Do republiky je ještě hod-
ně daleko, tak doufám, že se hol-
ky dají ještě do formy,“ uvažuje 

kouč. Radka Centnerová běžela 
velmi náročnou kombinaci 500 
a 800 metrů, ale zvládla to i se 
štafetou výborně. Pětistovku za 
1:40,66 min. a půlku za 2:53,73 
min. „Je to jen příprava, protože 
její hlavní tratí asi zůstane pat-
náctka,“ poznamenal Ošlejšek. 

Martina Hlaváčková a Barbo-
ra Danihelková byly na svých 
prvních atletických závodech. 
„Musím přiznat, že obě mě mile 
překvapily. Běžely 60 metrů, pro-
tože jsem chtěl vyzkoušet jejich 
rychlostní schopnosti. Martina 
běžela 9,16 s a Barbora 9,39 s. 
Jejich druhou tratí byla šestistov-
ka. Z 29 závodnic obsadila Marti-
na 11. místo časem 1:59,78 min. 
a Barča 18. místo časem 2:08,96 
min. Celkově jsem byl s výkony 
všech hodně spokojený. Bohužel 
pořadatelé celý závod nezvlád-
li, když jim odpustím zpoždění 
časového programu víc než o 
hodinu, tak interpretaci výsledků 
jim odpustit nemohu. Promítat 
výsledky tak, aby byly naprosto 
nečitelné a navíc dávat výsledky 
na tabuli s více než dvouhodino-
vým zpožděním, některé vůbec, 
to se prostě odpustit nedá,“ nelí-
bilo se trenérovi. 

 Foto Jiří Ošlejšek Foto Jiří Ošlejšek

Tišnov, Blansko - V sobotu se 
uskutečnilo v Tišnově další kolo 
krajského volejbalového přebo-
ru starších žákyň. Družstvo ASK 
Blansko se postupně utkalo s celky 
Sokola Předklášteří, Junioru Brno 
a Slovanu Ivančic. Po slabším 
výkonu v prvním utkání se výkon 
našich hráček neustále zlepšoval 
a výsledkem byla nakonec trojice 
vítězství a první místo v tabulce, 
což znamenalo zasloužený postup 
do vyšší výkonnostní skupiny.

V neděli se uskutečnil ve spor-
tovní hale v Letovicích další turnaj 

Žákyně prožily úspěšný volejbalový víkend
ze série Barevného jihomoravské-
ho minivolejbalu mladšího žactva. 
„Tentokrát jsme postavily v čer-
vené a oranžové kategoriích dvě 
a dvě dvojice,“ uvedl předseda 
klubu Michal Souček. V konku-
renci 88 dvojic dosáhli Blanenští 
na následující umístnění: Oranžo-
vá kategorie: Novotný Tomáš, 
Denisa Skřipská – 4. místo, Stef-
anie Matalová, Míša Vladíková – 
5. místo. Červená kategorie: Bez-
děková Vája a Laura Matušková – 
4. místo, Vítová Magda, Straková 
Míša – 5. místo.  (bh, ms) Foto archiv Foto archiv
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inzerce

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

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

Peníze 

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Zprostředkuji půjčky 
od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

 
 
        
  

Vánoční uzení 

SOBOTA 20.12. – NEDĚLE 21.12.2014 OD 10,00 – 16,00HOD 

Silvestrovské uzení 

SOBOTA 27.12. – NEDĚLE 28.12.2014 OD 10,00 – 16,00HOD 

Promítání pohádek 

Letos poprvé jsme pro Vás a Vaše děti kromě uzených specialit, teplých nápojů a dalších pochutin  
připravili promítání krátkých pohádek… 

Promítání začne vždy v sobotu v 16,00hod u našeho stánku s občerstvením. Děti od nás dostanou 
na zahřátí čajíček zdarma  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu  -  Občerstvení U křížku v obci Suchý 
www.udirna-suchy.cz 

 

P r o d e j
vánočních kaprů z Jedovnic
Blansko za hotelem Dukla

sobota 20. 12., neděle 21. 12., 

pondělí 22. 12., úterý 23. 12. 2014

prodejní doba od 8.30 do 16 hodin 

Jedovnice - Havlíčkovo nám.
neděle 21. 12. a pondělí 22. 12. 2013

prodejní doba od 8.30 do 15 hodin

PRODEJ
Prodám funkční pračku 

40/60, horní plnění. Levně. Tel.: 
739 642 070.

Prodám velmi pěkný mo-
derní kočárek německé značky 
TEUTONIA, TROJKOMBINA-
CE (hluboký + sportovní + au-
tosedačka), používaný 1,5 roku 
v perfektním stavu. Barva stří-
brno-šedá, vhodná pro holčič-
ku i chlapečka. Přední kolečka 
otočná a lze i zablokovat, madlo 
nastavitelné do výšky, s možnos-
tí otočení dopředu i dozadu ko-
čáru. Velmi pohodlný a do jaké-
hokoliv terénu. Součástí prodeje 
je i taška ke kočárku, 2 fusaky 
(zimní a letní), pláštěna, síťka, 
povlak. Cena dohodou. Kontakt: 
777 003 321.

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

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

Prodám manželskou postel 
z masivní borovice, součástí 
noční stolky, pevný a pružný 
ortopedický rošt (system Valty), 
rozměr lůžka š 180x200 cm. Ve-

lice pěkná, zachovalá, vhodná 
do bytu, na chalupu. Cena za 
komplet 8 000 Kč. Tel. kontakt 
725 719 917.

Prodám Bišonky Frisé s PP, 
po otci z Rakouska. Akce ! V 
ceně rozvoz po celé ČR, Slo-
vensku a čipování ! Malý, 30cm, 
bílý, nelínající psík, vypadající 
jako plyšový medvídek. Pro děti 
i alergiky na zvířecí srst. Očko-
vaná, odčervená. Naučena na 
granule i čistotě. Kupní smlou-
va a Informace jak o pejska pe-
čovat samozřejmostí. Poradím s 
chovem. Cena k jednání. http://
www.regiafovea.estranky.cz/. 
Tel. : +420 774 230 674, e-mail - 
spinone@seznam.cz.

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

KOUPĚ
Koupím zahradu, sad nebo 

vhodný pozemek v Boskovi-
cích. Mobil 728 943 365, 776 
582 823.

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

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

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

Koupím keramické strop-
ní vložky HURDIS. Tel.: 731 
919 677.

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu pěkný byt 2+1 v 

Blansku, u hl. nádraží, vl. ply-
nový kotel, plastová okna. Ná-
jem 8 000 Kč, vč. inkasa. Tel.: 
604 434 119.

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

Pronajmu byt 3+1 v Boskovi-
cích k dlouhodobému pronájmu 

Občerstvení U křížku v obci Suchý

v dostupné lokalitě u nemocnice. 
Volný v měsíci listopadu. Výše 
pronájmu Kč 9 600,- vč. inkasa. 
Tel.: 608 132 837.

Pronajmu slunný, prostorný 
byt 1+1 v Blansku, 55 m2, oddě-
lená ložní část, volný od 1/2015, 

8.200,- Kč/m vč. inkasa. Tel.: 
724 791 204.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u rybní-
ka. Možno i dlouhodobě, výhodná 
cena. Volejte 603 335 384.

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

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

RŮZNÉ
Hledáme seriózní paní/ná-

hradní babičku pro občasné 
hlídání dcery (3 roky) a pravi-
delnou výpomoc v domácnosti. 
Ivančice. Volejte prosím po 20. 
hodině. Tel.: 777 003 321.

Daruji dvouměsíčního ko-
courka, je bílý s šedou skvr-
nou za uchem a na ocásku. Je 
přítulný, společenský, čistotný 

– zvyklý na kočičí toaletu. Cho-
dí i do zahrádky a je zvyklý na 
myšky. V případě zájmu vám 
kocourka můžeme přivézt. Tel.: 
604 786 646. 

Inzerce
774 408 399
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Bohumil Hlaváček

Legnica - Mikulášský turnaj 
mladších žáků v sálovém fotbalu 
se hrál v Legnici již po osmadva-
cáté za účasti 24 mužstev z Pol-
ska, Ukrajiny, Německa a Česka. 
Blansko si v poslední době zvyk-
lo vozit odsud poháry za vysoká 
umístění. 

Tentokrát se mu to ale nepo-
vedlo. Tým pod vedením trenérů 
Miroslava Koňaříka a Martina 
Sígla sice začal slibně, do závě-
rečných bojů o nejvyšší posty ze 
skupiny o postup do semifi nále 
však neproklouzl. 

Do úvodního dne mezinárod-
ního turnaje vstoupili Blanenští 
velice zodpovědně, což se ihned 
odrazilo ve výsledku prvního 
utkání. Do prvního zápasu nastu-
povali téměř z autobusu. To jim 
paradoxně pomohlo a zápas roz-
hodli během prvních minut, kdy si 
vypracovali několik šancí a sou-
peři nasázeli rychlé tři góly a do 
konce utkání přidali ještě další 
dva. Druhé a třetí utkání sehráli 
ve vysokém tempu a zaslouženě 
vyhráli oba zápasy shodně 1:0. 
Po zasloužených třech výhrách 
ve skupině postupovali do dalšího 
dne z prvního místa naší skupiny. 
Dařilo se zejména Filipu Štěpán-
kovi, který se trefi l pětkrát. 

Druhý den už to nebylo ono. 
Oba zápasy o postup do fi nále 
si byly velice podobné ovšem se 

Blanenští fotbalisté 
tentokrát v Legnici neuspěli

špatným koncem pro Blansko. 
„Přestali jsme proměňovat šance 
a neměli jsme dostatečný pohyb 
bez míče ale i s míčem. Soupeřům, 
kteří se na nás dobře nachystali, 

pak stačilo jen přerušovat naše 
rozehrávky a chodit do rychlých 
protiútoků. Chtěl bych poděkovat 
klukům za nasazení a předvede-
nou hru v celém turnaji. Chci také 

poděkovat za organizaci celého 
turnaje včetně mimofotbalových 
aktivit. Myslím, že kluci budou 
mít zážitek na celý život,“ uvedl 
trenér Martin Sígl.

FK Blansko. Horní řada Mar  n Sígl, Jakub Ťoupek, Jan Buchta, Filip Štěpánek, Patrik Lůdl, Vojtěch Stupinský, 
Bře  slav Strážnický, prostřední řada Daniel Koňařík, Tobias Slanina, David Bartoň, David Odehnal, dole Filip 
Bastl a Matěj Rybář.  Foto archiv

Trutnov, Kopřivnice - Dru-
hé kolo plaveckých tentokrát 
již celorepublikových soutěží 
na krátkém bazénu pokračova-
lo o víkendu v Trutnově, kde se 
představilo nejlepších čtyřiadva-
cet plavců ČR v kategorii dva-
náctiletých, a v Kopřivnici, která 
hostila nejstarší čtrnáctileté žac-
tvo. Na obou šampionátech byli 
k vidění mezi plavci ze sedmde-
sáti oddílů ČR i blanenští plavci, 
i když ve slabší sestavě než na 
letních republikách. 

Družstvu dvanáctiletých ve 
složení Barbora Sedláková, 
Kateřina Demová a Milan Musil 
chyběli totiž dva nemocní borci 
Michal Špaček a Radim Švarc. 

Z MČR mladí plavci medaile nepřivezli
Také výsledky byly horší než 
na letním šampionátu. Nejvyšší 
pořadí ve výsledkové listině si 
vyplavala Sedláková s Musilem. 
V disciplíně dvě stě metrů motý-
lek dohmátla Barbora na celko-
vém třináctém místě. Milanovi 
patří stejná příčka na dvoustovce 
prsa. 

V Kopřivnici reprezentovali 
blanenský oddíl dvě čtrnáctile-
tá děvčata Viktorie Grmelová a 
Kateřina Bachratá. Na Severní 
Moravě byli výsledky o něco 
lepší. Grmelové se podařilo na 
dvoustovce motýlkem atakovat 
nejlepší desítku a do cíle jedné 
z nejnáročnějších tratí doplavala 
osmá.  (vv) Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Šachový oddíl TJ Sloup pořádá v tradičním termínu 28. prosince 
35. ročník Vánočního turnaje. Místem konání je kulturní dům. Hraje se 
švýcarským systémem na 9 kol, 2x15 minut. Prezentace ve 12.30 hod., 
zahájení ve 13.30 hod. Startovné 140 Kč zahrnuje večeři. Šachové sou-
pravy a hodiny na dva hráče s sebou. Srdečně zve ŠO TJ Sloup.  (bh)

Hokejisté ještě neslaví Vánoce. V krajské lize absolvovali Boskovič   i Bla-
nenš   další zápasy krajské ligy. Úspěšně, body zůstaly doma. Odnesly to 
Rosice a Velká Bíteš. Výsledky viz zrcadlo výsledků.  (bh)

Boskovice – Rosice 9:1.  Foto adam.sBoskovice – Rosice 9:1.  Foto adam.s

Z  
hokej

Krajská liga: Boskovice – Rosice 9:1. 
Blansko – Velká Bíteš 3:2.
  1.  Kroměříž  14  8  1  0  5  87:52  26 
  2.  Uh. Ostroh  13  6  3  2  2  65:55  26 
  3.  Blansko  14  8  1  0  5  49:52  26 
  4.  Boskovice  14  7  1  0  6  65:46  23 
  5.  Rosice  13  7  0  1  5  43:50  22 
  6.  Velká Bíteš  13  6  1  1  5  61:48  21 
  7.  Šumperk  14  5  3  0  6  67:57  21 
  8.  Uničov  12  6  1  1  4  64:55  21 
  9.  Uh. Brod  14  6  1  1  6  57:57  21 
  10.  Šternberk  13  6  0  1  6  56:56  19 
  11.  V. Meziříčí  14  4  0  6  4  50:54  18 
  12.  Uh. Hradiště  13  4  2  1  6  58:58  17 
  13.  Uh. Brod B  13  0  0  0  13  35:117  0

OP: TJ Šerkovice – HLC Bulldogs Brno 
4:10 (1:1, 2:2, 1:7), Čermák 2, Flígl M., 
Flígl J. – Šebor, Komínek, Jirásek 3, Wolf. 
TJ Sokol Černá Hora – HC Lysice 2:3 (1:1, 
0:1, 1:1), Regec, Bílek – Peša, Nádeníček, 
Hrazdil. TJ Spartak Adamov – Tatran Hruš-
ky 2:3 SN (1:1, 1:0, 0:1), Kolenáč, Kilián 
– Hausner, Šmíd, Šmerda Marek. HC Blan-
sko – TJ Sokol Březina 4:6 (3:2, 0:2, 1:2), 
Šenkýř, Snopek, Hoffman, Pazdera – Kou-
salík, Papajoánu 2, Ondráček, Foral. SK 
BACARDI Letovice – TJ Rájec-Jestřebí 3:5 
(2:3, 0:1, 1:1), Koudelka, Šeba, Mlýnek – 
Kuběna Jan, Plhoň, Syrový, Frantel, Šváb.
  1.  HC Blansko  5  5  0  0  0  0  30:9  15
  2.  Rájec-Jestřebí  5  4  0  0  1  0  39:18  13
  3.  Hrušky  5  3  2  0  0  0  17:9  13
  4.  Březina  4  3  0  0  1  0  18:6  10
  5.  Bulldogs  4  3  0  0  0  1  23:12  9
  6.  Dynamiters B  5  2  0  0  0  3  20:17  6
  7.  Šerkovice  5  2  0  0  0  3  26:24  6
  8.  Adamov  4  1  0  0  0  3  16:19  3
  9.  Letovice  4  1  0  0  0  3  14:23  3
  10.  Sloup  4  1  0  0  0  3  8:27  3
  11.  Černá Hora  5  0  0  0  0  5  12:34  0
  12.  Lysice  4  0  0  0  0  4  4:29  0

kuželky
Pohár ČKA muži, 2. předkolo: KK 

Blansko – Podlužan Prušánky 8,0:4,0 
(3,0:3,0 a 0:1,0), Flek J. 554, Honc 578, 
Havíř 578, Procházka 575 a Flek 558, Honc 
612, Havíř 580, Procházka 620.

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kadeřnictví ES – ČBE A 1310:1325, 
Král 273, Smola 269 - Starý 295, Pola 
282. BATI – Stavba krbů 1288:1243, 
Musil 308, Nesvadba 267 - Gross 275, 
Klimeš 268.
  1.  A je to  8  7  0  1  1328,63  14
  2.  VVR A  8  7  0  1  1315,38  14
  3.  VB Leasing  8  6  0  2  1319,75  12
  4.  ČKD Holding  8  6  0  2  1301,50  12
  5.  VVR B  8  4  0  4  1293,00  8
  6.  BATI  9  3  0  6  1276,22  6

  7.  ČBE A  8  2  0  6  1291,00  4
  8.  Kadeřnictví  8  2  0  6  1274,25  4
  9.  Catering  6  2  0  4  1247,00  4
  10.  Stavba krbů  9  1  0  8  1257,00  2

1. liga: BODOS – RWE 1247:1304 
Blézl 270, Učeň 250 - Navrátil 267, Pod-
rabský 263. Blanzek – KSK 1250:1272, 
Kuchař 261, Lev 260 - Neubauer 287, 
Kolář 278. Orel – Rapid 1189:1198, Hasoň 
Josef 250, Götz 245 - Hrazdíra 266, Char-
vát 257. JEZAT – AKK 1233:1247, Šlajch 
258, Pytela 254 - Kunc 261, Šíbl 250. 
Turbo – EKO System 1208:1122, Maška 
255, Zatloukal 249 - Zouhar P. 235, Zou-
har J. 235. 
  1.  KSK  9  7  0  2  1272,33  14
  2.  Blanzek  9  6  0  3  1243,56  12
  3.  Rapid  8  6  0  2  1243,38  12
  4.  Turbo  9  6  0  3  1199,78  12
  5.  AKK  9  4  0  5  1236,33  8
  6.  JEZAT  8  4  0  4  1228,63  8
  7.  Orel  9  4  0  5  1219,11  8
  8.  RWE  9  3  0  6  1212,67  6
  9.  EKO Systém  9  3  0  6  1149,67  6
  10.  BODOS  9  1  0  8  1168,33  2

2. liga: Hasiči – Relax Club 1196:1179, 
Majer 274, Opluštil 267 - Polák 252, Barto-
šík 240. KD 5 – ČBE B 1015:1026, Pokor-
ný 229, Holcner P. st. 228 - Šlezinger 254, 
Skoták 232. 
  1.  Splávci  8  8  0  0  1187,75  16
  2.  Hasiči  8  6  0  2  1179,75  12
  3.  Nemocnice  7  4  0  3  1104,86  8
  4.  Relax Club  7  3  0  4  1129,71  6
  5.  ČBE B  7  3  0  4  1110,14  6
  6.  Lachtani  5  1  0  4  1062,00  2
  7.  KD 5  8  0  0  8  948,38  0

stolní tenis
Okresní přebor dospělých, dvou-

hra: 1. Přikryl Aleš, 2. Polívka Martin, 
3. Zukal Adam, 4. Procházka Ondra, 5. 
Malach Martin (všichni KST Blansko), 
6. Hrouzová Lenka (Vysočany), 7. Kutil 
Šimon, 8. Kutil Libor (oba KST Blansko), 
9. Koumar Jiří st., 10. Koumar Jiří ml. 
(oba Rájec), 11. Přikryl Jiří (KST Blan-
sko), 12. Dvořák Leoš (Šošůvka), 13. 
Zouhar Michal (Rájec), 14. Zouhar Ond-
řej, 15. Gyurgyik Pavel (oba Vysočany), 
16. Polívka Ondřej (KST Blansko). Čtyř-
hra: 1. Přikryl Aleš, Přikryl Jiří, 2. Polív-
ka Martin, Polívka Ondřej, 3. Malach 
Martin, Procházka Ondřej (všichni KST 
Blansko), 4. Kutil Libor, Kutil Šimon 
(Zbraslavec, KST Blansko, 5. Zouhar 
Michal, Koumar Jiří st. (Rájec), 6. Gyur-
gyik Pavel, Zouhar Ondřej (Vysočany), 7. 
Nečas Martin, Dvořák Leoš (Veselice, Šo-
šůvka), 8. Žáček Miroslav, Žáček Michal 
(Vysočany, KST Blansko).  (bh)

Silvestrovská zábava ve 
Svitávce

Ve středu 31. prosince od 20 hodin ožije sokolovna ve Svitávce sil-
vestrovskou zábavou. Tato akce proběhne již po třetí, tentokrát v režii 
Divadelního spolku Sněženky a Machři. Organizátorky chtějí přenést 
návštěvníky „ na slunnou pláž Karibiku“, kde je čekají zábavné sou-
těže, hudba v podání Djs Kučkových , bohaté občerstvení, silvestrov-
ské míchané koktejly, slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny a malé 
překvapení. Na každého, kdo přijde v letním či plážovém oblečení čeká 
odměna. Pokud ještě nevíte, kde oslavit příchod nového roku 2015, 
přijďte za námi do Svitávky.  Marcela Dyčková

Další splněný blanenský sen
Jsem maminka Marka Kováře, kterému byl letos díky charitativní 

akce YOU DREAM WE RUN BLANSKO 2014 splněn sen.
Markovým velkým přáním byl nově vybavný pokojíček a jeho přání 

se mu splnilo!
Moc ráda bych tedy touto cestou poděkovala celému týmu organizá-

torů, starostovi i místostarostovi města Blanska za podporu akce, fi rmě 
Synthon, jakož hlavnímu sponzorovi a také blanenským fi rmám Liška 
a Vrba a hlavně všem lidem s dobrým srdcem, kteří na akci přišli, běželi a 
zakoupili si tričko s logem akce, z jehož výtěžku se splnil další blanen-
ský sen. Charitativní akce díky své jedinečnosti a vyjímečnosti plní sny 
dětem s postižením a já i můj syn Marek budeme s láskou vzpomínat. 

DĚKUJEME!!!  Jana Cebáková

Nová tradice v Paměticích
V předvečer svátku sv. Mikuláše v Paměticích slavnostně rozsvítili 

vánoční strom a přivítali Mikuláše na návsi.
Pořadatelé se nejprve trochu obávali špatného počasí a malé účasti 

občanů, výsledek ale předčil očekávání. Všichni a nejvíce malé děti, se 
nemohli dočkat, až se Mikuláš objeví. Tma houstla, ale Mikuláš nikde. 
Nakonec musel být nejprve rozsvícen vánoční strom, aby se Mikuláš 
podle něho mohl orientovat a cestu do Pamětic našel. Přišel v doprovodu 
anděla, s velkým košem dárků a za nimi dva hrůzostrašně vypadající čer-
ti, kteří svoji hrůzu ještě zvyšovali pomocí pyrotechnických efektů. Děti 
se nejprve trochu bály, brzy se ale osmělily a předvedly, co se naučily. 
Byly za to odměněny pěknými dárky a potleskem dospělých. Na zahřátí 
byl připraven čaj a horký punč. 

Doufám, že v Paměticích byl položen základ nové tradice zahájení 
adventní doby.  František Staněk

Vánoční výstava Suchý 2014
Tradičně velkému zájmu se těšila výstava vánočních dekorací v obci 

Suchý. V nově zrekonstruované mateřské škole byly k vidění výrobky 
s vánoční tématikou. Část výstavy byla samozřejmě prodejní. Výrobky 
poskytly místní šikovné ženy. Do tvoření se zapojily i děti. Pro ty byly 
připraveny dílničky. Kde si mohly vyzkoušet svoji šikovnost. Každý 

návštěvník pak obdržel zdarma horký čaj nebo svařené víno. Pak už jen 
stačilo obdivovat adventní věnce, svícny, keramiku, háčkované ozdo-
by, perníkové a čokoládové chaloupky, zvonečky, papírové sněhuláky, 
andílky, přáníčka, mašličkové hvězdice, korálkové nebo malované ozdo-
by. Zkrátka spousty originálních výrobků, které zdobí naše domácnosti o 
vánocích. Výstavu uspořádaly ženy z ČSŽ spolu s MŠ a k vidění byla 14. 
12. 2014. Bohatou fotogalerii najdete na www.obecsuchý.cz. 

 Vladimír Ševčík
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úterý 16. prosinceúterý 16. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Vánoční koncert skupiny Devítka.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Vánoční besídka v knihovně.
Boskovice – Zámecký skleník od 16.30 hod.: Zvonky, zvonky, zvonečky, učite-
lé a žáci ZUŠ zvou na sváteční podvečer, v 16.30 hod. dětská dechovka, v 17 
hod. vernisáž výstavy, v 17.15 hod. Berušky ze ZUŠky, v 18 hod. koncert.
Velké Opatovice – Základní škola v 15.30 hod.: Vánoční besídka a jar-
mark v ZŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ouija.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pohádkář.

středa 17. prosincestředa 17. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Vánoční ozdoby, tvoření pro maminky 
s dětmi, v 11 hod.: Vánoční posezení s ochutnávkou a výměnou receptů 
vánočního cukroví.
Blansko – Sál soudu v 17 hod.: Vánoce s Petrem Skoumalem, koncert.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 a 20 hod.: Par  čka v Blansku. 
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Betlémské světlo.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Vánoce v klubu.
Olešnice – Kulturní dům v 16 hod.: Vánoční besídka žáků ZŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sex v Paříži.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pohádkář.

čtvrtek 18. prosincečtvrtek 18. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Laskavá důslednost a bezpečná pravi-
dla, odborná beseda.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Než stromek zazáří, vystoupení 
tanečního oboru.
Blansko – Zámek v 19.30 hod.: Vánoční zámecký koncert s číší vína.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákovský koncert.
Boskovice – Muzeum v 19 hod.: Vánoční koncert Ireny a Vojtěcha Hav-
lových.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sex v Paříži.
Boskovice v 17 hod. Noc v Muzeu: Tajemství hrobky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Příšerný vlasy.
Doubravice v 18 hod. Tři bratři.

pátek 19. prosincepátek 19. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Čapkova 6 v 16 hod.: Vánoční dílničky.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Intenzivní kurz základů hry na 
akus  ckou kytaru.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Pěvecký sbor Radost při Klubu 
důchodců v Blansku.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Betlémské světlo.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Předvánoční vystoupení Domova Olga.
Blansko – Kino v 19.30 hod.: Kamelot – vánoční koncert.
Boskovice – Vodní ulice v 15 až 17 hod.: Vánoční moštování.
Boskovice – Mateřské centrum v 18 hod.: Tvořivý večer pro dospělé.
Olešnice – Kino v 16.30 hod.: Vánoční koncert s Bystřickou kapelou.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Noc v Muzeu: Tajemství hrobky.
Boskovice v 19.30 hod. Interstellar.
Olešnice ve 20 hod. Tři bratři.
Šebetov v 19.30 hod. Tři bratři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Transformers: Zánik.

sobota 20. prosincesobota 20. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou snídaní.
Blansko – Zámecký park ve 14 hod.: Coursing – vánoční běhání.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Klubový večer: hrají K-Band.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Noc v muzeu: Tajemství hrobky.
Boskovice ve 14.45 hod. Česká fi lharmonie živě: Česká mše vánoční (J. 
J. Ryba).
Boskovice v 19.30 hod. Interstellar.
Olešnice v 16 hod. Tři bratři.

neděle 21. prosinceneděle 21. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Liturgiie 4. neděle adventní, v 17.30 
hod.: Cimbálová muzika Majerán.
Boro  n – Hasičský sklípek v 9.45 hod.: Vánoční koledování Malohanác-
ké muziky.
Boskovice – Evangelický kostel v 15 a 18 hod.: Rybova Česká mše vánoč-
ní Hej, mistře!
Cetkovice – Náves v 11.15 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky.
Knínice – Sýpka v 9.30 hod.: Misijní jarmark.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Trio Mar  nů, adventní koncert.
Světlá – U kapličky v 10.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké 
muziky.
Uhřice – Na točně ve 12 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří v 9 hod.: Vánoční koledování 
Malohanácké muziky.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Noc v muzeu: Tajemství hrobky.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Pohádková škola.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Raluca.
Velké Opatovice ve 14 hod. Tři bratři.

kalendář akcíkalendář akcí pondělí 22. prosincepondělí 22. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Dítě v jesličkách nebo Král králů?

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jak jsme hráli čáru.
Boskovice v 17 hod. Tučňáci z Madagaskaru.
Boskovice v 19.30 hod. Návrat blbého a blbějšího.

úterý 23. prosinceúterý 23. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Radnice v 11 až 21 hod.: Rozdávání Betlémského světla, 15 hod. 
Perličky – pěvecký sbor gymnázia, 16 hod. MARTINI band – Zpívání Jezulátku, 
17 hod. Křesťané města – Paprsky světla & acous  c worship, 18 hod. Kvartet 
„Akcent unplugged“ – světlo Vánoc v poprockovém hávu, 19 hod. Šnek a hos-
té – Poklona Jezulátku, 20 hod. Bratři Šebelovi – Písně vánoční i jiné.
Velké Opatovice – Zádvoří pod lipou v 8 hod., u Ostřížků v 9 hod., u Zbo-
řilů v 10 hod.: Koledování Malohanačky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jak jsme hráli čáru.
Boskovice v 19.30 hod. Co jsme komu udělali?

středa 24. prosincestředa 24. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: Rozdávání Betlémského světla.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 22 hod.: Tradiční „půlnoční“.
Boskovice – Masarykovo nám. od 11 do 12 hod.: Polévka pro chudé 
a bohaté.
Letovice – Masarykovo nám. od 12 do 13 hod.: Polévka pro chudé 
a bohaté.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 10.30 hod.: Pásmo vánoční poezie, po 
skončení bude připravena Štědrodenní polévka dobré vůle z Jídelny Učňák.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. Tři bratři.

čtvrtek 25. prosincečtvrtek 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 a 17.30 hod.: Slavnost narození Páně.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 hod.: Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý betlém.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční prohlídky.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (3D)
Blansko ve 20 hod. Exodus: Bohové a králové. (původní znění s  tulky)

pátek 26. prosincepátek 26. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Svátek mučedníka Štěpána.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 hod.: Kostelní betlém.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Ras  slav – vánoční koncert.
Blansko – Fotbalová hospůdka v 19 hod.: Štěpánská zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boro  n – Hasičský sklípek ve 13 hod.: Štěpánské střelby, soutěž ve střel-
bě ze vzduchovky.
Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky, nutná rezervace.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Hobit: Bitva pě   armád. (původní znění s  tulky)
Blansko ve 20 hod. Exodus: Bohové a králové. (3D)
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Exodus: Bohové a králové. (3D)

sobota 27. prosincesobota 27. prosince
AKCEAKCE

Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky, nutná rezervace.
Pamě  ce – Hospoda v 15 hod.: Tradiční Předsilvestrovský turnaj v šip-
kách.
Velké Opatovice – Orlovna v 18 hod.: Předsilvestrovské posezení s Malo-
hanačkou.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sněhová královna. (3D)
Blansko v 17 hod. Exodus: Bohové a králové. (původní znění s  tulky)
Blansko ve 20 hod. Exodus: Bohové a králové. (3D)
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Exodus: Bohové a králové.

neděle 28. prosinceneděle 28. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost rodiny Páně.
Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky, nutná rezervace.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 hod.: Ve škole je bomba!, autorské diva-
delní představení souboru Vlas  mil Jedovnice.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sněhová královna.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Hodinový manžel.
Boskovice v 17 hod. Paddington.
Boskovice v 19.30 hod. Exodus: Bohové a králové.

pondělí 29. prosincepondělí 29. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Tělocvična obchodní akademie v 17 hod.: Vánoční cvičení s 
FIT klubem.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 hod.: Ve škole je bomba!, autorské diva-
delní představení souboru Vlas  mil Jedovnice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Paddington.
Blansko ve 20 hod. Hodinový manžel.
Boskovice v 17 hod. Paddington.
Boskovice v 19.30 hod. Hodinový manžel.
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úterý 30. prosinceúterý 30. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Fotbalová hospůdka v 19 hod.: Předsilvestrovská veselice, 
hraje Tom Sawyer Band.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Paddington.
Blansko ve 20 hod. Hodinový manžel.
Boskovice v 17 hod. Paddington.
Boskovice v 19.30 hod. Hodinový manžel.

středa 31. prosincestředa 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Dětský Silvestr s ohňostrojem.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Poděkování za rok 2013.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Silvestr 2014.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 23 hod.: Silvestrovská půlnoční bohoslužba.
Cetkovice – Fotbalové hřiště v 9 hod.: Silvestrovský fotbálek.
Cetkovice – Náves ve 23.45 hod.: Silvestrovské setkání.
Letovice – Masarykovo nám. ve 22 hod.: Ukončení starého roku a přiví-
tání nového.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční prohlídky.
Šebetov – Zámecký park ve 24 hod.: Tradiční novoroční vítání nového 
roku 2015.
Velké Opatovice – Letní kino v 16.30 hod.: Silvestrovský ohňostroj pro 
dě   v letním kině.

KINAKINA
Boskovice – letní v 17 hod. Silvestrovské promítání.

Vánoce patří dětem
Divadelní spolek Sněženky a Machři pod vedením Martiny Klimešové 

se podílel na celorepublikové akci „Vánoce patří dětem“.Tato akce vznikla 
na podporu dětí v dětských Klokáncích,tyto zařízení patří pod organizaci 
Fond ohrožených dětí. Cílem akce bylo vytvořit hezké Vánoce dětem, kte-
ré nemají to štěstí, že mohou mít vedle sebe mámu a tátu, kteří by je milo-
vali...dětské oči nesmějí být o Vánocích smutné!!! Dárečky, které jsme 
vytvořily byly předány dětem z Klokánků.  Marcela Dyčková

Předvánoční veselí
Předvánoční veselí je poslední akcí roku, které Nové sdružení ZP Leto-

vice pro své členy pořádá. Svým bohatým programem si toto odpoledne 
dlouhodobě získalo značnou oblibu. V  letošním roce se konalo ve středu 
10. prosince a místem konání byl letovický kulturní dům. 

Znovu zaplněný sál přivítal starostu města pana Stejskala a tradičního 
hosta našich setkání, ředitelku letovické nemocnice milosrdných bratří 
MUDr. Královcovou. Letošní Předvánoční veselí bylo podpořeno Nada-
cí města Letovice, jejíž předseda JUDr. Královec patřil rovněž k našim 
pozvaným hostům. Naše setkání svoji účastí podpořil i ředitel MKS Leto-
vice Jiří Palán. Ke každoročním hostům patří také naši přátelé z organi-
zace zdravotně postižených z Č.Hory a Bořitova. K slavnostnímu rázu 
,,Předvánočního odpoledne“ přispěla vkusná a sváteční výzdoba prostor 
KD, kterou každoročně aranžuje a připravuje Emílie Stehlíková. Na slav-
nostně nazdobených stolech se přítomné ženy chlubily svými cukrářskými 
výrobky. Odpoledne bylo slavnostně zahájeno předsedou sdružení Bori-
sem Rašovským. Nechybělo tradiční a společné zazpívání oblíbené vánoč-
ní písně Vánoce, Vánoce přicházejí….. za doprovodu pěveckého souboru 
Sluníčko ze ZUŠ Letovice. 

Kulturní program zahájilo velice pěkné a poutavé vystoupení žáků ZUŠ 
Letovice. Zábavným vánočním programem žáci letovické umělecké školy 
zaujali všechny přítomné. Postupně se představili zpěváci, ale také taneč-
nice. Vrchol odpoledne nastal, když se na podium opět po roce postavili 
oblíbení a populární muzikanti Veselé Trojky Pavla Kršky, které většina 
přítomných zná z jejich každoročních vystoupeních na našich Předvánoč-
ních odpoledních. Nelehké bylo večerní loučení s touto populární kapelou. 
Jejich známé a zejména u starší generace tolik oblíbené písně se všem 
velice líbily a jednoznačně bavily a roztančily celý sál.  Borek
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skutečné wellness na dosah

Aquapark
zábava pro celou rodinu

Fitness centrum
3 moderní sály a nadstandardně vybavené fitness

Relax centrum
jedinečné koupele, unikátní procedury a masáže

Restaurace
domácí kuchyně, příjemné nekuřácké prostředí

Za nákup 
nad 1500 Kč 

získáte rodinný 
vstup na

90 minut do 
aquaparku
ZDARMA

Darujte 
wellness svým

blízkým –
široký výběr 
vánočních 
dárkových
poukazů

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

Aforizmus H. Demontherlanta: Ženy přikládají větší důležitost své kráse než inteligenci, proto bývají mnohdy hloupé, (tajenka).

CHLUPOVÝ 
POROST POTOM OKOUT SMĚR

(SLOV.) OSUD TAJENKA ČÉŠKA RMUTY KLEKÁNÍ ORÁČ VRATA

VZOREC  
OXIDU  

CÍNATÉHO
PEŘEJ HASNICE

KORÝŠ
ČÁSTI  

PŘÍSTAVŮ
ZÁSTUP  

LIDÍ

VYHYNULÝ 
NÁJEZDNÍK
BĚLOVESKÁ 

KYSELKA

MAJÍCÍ  
110 LET

VÝROBEK
VČELÍ  

PRODUKTY
PRACOVATI 

JEHLOU

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO

JINÍ

BICYKL
ZKR. AKADE-

MIE VĚD
DRAVÝ 
PTÁK

ODĚVNÍ  
DOPLNĚK

BOXERSKÉ
ÚDERY

SPZ OKR.  
N. JIČÍN

POLYNÉSKÝ 
NÁPOJ

POPRAVČÍ TLAK
NOVÁČEK

SPZ OKR. 
KOLÍN
SILNÉ  

PROVAZY
DRAVEC ČÁRY

SPZ OKR. 
OLOMOUC

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

ÚDAJE

UMYVADLO
ZVĚTŠOVACÍ 

SKLA

VYLAĎOVATI 
HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

VYRÁŽKY
NA RTECH

PÍSEČNÝ 
PŘESYP
MÍRNIT

SNÍŽENÝ 
TÓN

ORCHESTR

VODNÍ 
PTÁK

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

TROPIT

BARVÍŘSKÁ 
KÁĎ

SPZ OKR. 
TEPLICE

SLONÍ 
ZUBY

PROUD

BELGICKÉ
LÁZNĚ

CHOMÁČE
MASO

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ
BIOGRAFY

ČÁST
MOLEKULY

DRUH
OBALU

POPĚVEK
DVOJICE 

CVIČENCŮ
ZÁJMENO
OSOBNÍ

PRACOVAT 
MOTYKOU

TOMÁŠ
(DOM.)

ZACHOVAT
VINĚTU

DOSNA BOD
V DŽUDU

TENISOVÝ 
ÚDER

KORÁLOVÝ 
OSTROV NÁMĚT LOVKYNĚ 

PEREL

K Vánocům neodmyslitelně 
patří ozdobený stromeček, dár-
ky, cukroví, vánoční úklid, jmelí 
a také vánoční jesličky neboli bet-
lém. Je asi jen málo domácností, 
kde by scéna s malým Ježíškem 

chyběla. Svatá rodina, oslík, vůl, 
ovečky a lidé přinášející dary 
novorozeňátku jsou v tradici 
Vánoc zakořeněny již po dlouhá 
staletí.

Historie betlémů se začala psát 
již v roce 1223. František z Assisi v 
jeskyni u italské vesničky Greccio 
vypodobnil scénu narození Páně 
z betlémského chléva a 24. 12. tu 
odsloužil mši. 

První jesličky v českých zemích 
postavili jezuité v roce 1562. Od té 
doby se u nás jesličky objevovaly 
v církevních stavbách (klášterech 
a kostelích). Do lidového prostře-
dí se betlémy rozšířily až ke konci 
18. století. Důvodem bylo roz-
hodnutí císaře Josefa II. o zákazu 
vystavovat tehdy již noblesní (a 
tedy neskromné) betlémy v chrá-
mech. Lidé si ovšem svoji tradici 
nechtěli nechat vzít a jesličky se 
přesunuly do jednotlivých domác-
ností. Navíc výrobci betlémů přišli 
o svoji obživu a začali proto zhoto-
vovat betlémy pro jednotlivé kupce. 
Betlémy se tak staly řemeslnickou 
uměleckou dovedností. Tak vznik-
la slavná tradice českého lidového 
betlémářství, která v různé intenzitě 
trvá dodnes.

Betlémářství, znalosti a případné 
sbírání, je velmi náročným oborem. 
Vánoce jsou každý rok, a tudíž se 
každoročně objevují nové a nové 
jesličky rozličných rozsahů a kva-
lit. Navíc i zde platí „jiný kraj, jiný 
mrav“ - tedy že se betlémy liší kraj 
od kraje. A to jak samotnou scené-
rií, krojovým oblečením fi gur, ale i 
použitým materiálem - dřevo, hlína, 
látka, perník, mnoho dalšího a též 
papír.

PAPÍROVÉ BETLÉMY 
Papírové betlémy jsou specifi c-

kou kategorií betlémářství, která 
patří mezi ty nejčastější. 

Papír má totiž velmi zvláštní 
postavení. Svým způsobem je to 
materiál, který je nejsnadnější na 
práci, patří mezi suroviny relativně 
levné a také je i nejsnazším materi-
álem na přepravu, prodej a úscho-
vu. Vystřihování postaviček navíc 
zvládnou i děti, což je pro ně i pro 
rodiče vítaným způsobem, jak se 
mohou do procesu vzniku betlému 
aktivně zapojit. 

Ze všech těchto důvodů řadíme 
papírové betlémy k nejoblíbeněj-
ším. Nabídka vystřihovacích bet-
lémů je velmi rozmanitá. Od roz-
sáhlých dioramatických scenérií po 
jednoduchou skládačku z pár dílů. 
Vedle kompozic inspirovaných 
skutečnou (či domnělou) krajinou 
v okolí města Betlém, se nejčastěji 
setkáváme s vyobrazením venkov-
ských pohledů, často podle reál-
ně existujících předobrazů (např. 
Ladovy Hrusice). Vedle betlémů 
typických pro určitý kraj se obje-
vují i „městské“ betlémy. V těch 
se panorama daného města stává 
kulisou k samotnému ději celého 
betlému (např. Železnobrodský). 
Ale stejně tak existují betlémy bez 

BETLÉMY A BETLÉMÁŘSTVÍ
jakékoliv konkrétní návaznosti na 
nějakou národopisnou oblast. 

HISTORIE
První papírové vystřihovací 

archy s tématikou narození Ježíška 

se začaly objevovat již kolem roku 
1850. Ale kdo by očekával bohaté 
barevné umělecké dílo, asi by byl 
zklamán. První vystřihovánky byly 
pouze černé obrysové linky koloro-
vané červeně, zeleně, modře a žlutě. 
Bohužel ani následná desetiletí 19. 
století nepřinesla zlepšení, spíše 
naopak - úroveň ztvárnění dále kle-
sala, než aby se zdokonalovala.

Vše změnil až Mikoláš Aleš 
vydáním svého bohatě kolorované-
ho betlému. Šlo o tři archy v roce 
1902 a ještě jeden arch o dva roky 
později. V historii papírových bet-
lémů se jednalo o vpravdě průlomo-
vý krok, který předznamenal novou 
éru v historii betlémářství.

Od doby vydání Alšova betlému 
se „jesličková“ témata stala velmi 
hojnou náplní vystřihovacích lis-
tů. Zájem o ně rostl geometrickou 
řadou, stejně jako počet autorů, kte-
ří se této činnosti věnovali.

Za „zlatý věk“ papírových betlé-
mů bychom mohli považovat obdo-
bí první republiky, kdy se jejich 
nabídka stala zcela běžnou součástí 
předvánočního času a vystříhané 
kompozice následně rovněž běžnou 
součástí sváteční výzdoby domác-
ností. 

V meziválečném období vydá-
vali vystřihovánky i různí průmy-
slníci, fi rmy, obchodníci a podnika-
telé jako propagaci svých výrobků. 
A reklamní využití se nevyhnulo 
ani betlémům. 

Vydavatelé se tak snažili kon-
zumentům vnuknout myšlenku, že 
právě jejich zboží je díky své kvali-
tě to ideální na vánoční stůl či jako 
dárek pro obdarované.

Období po 2. světové válce 
pochopitelně betlémářství pro jeho 
náboženský základ příliš nepřá-
lo, přesto se čas od času objevily 
některé betlémy, či jejich reprinty 
na pultech - vystřihovací betlémy 
nabídlo např. v 70. letech vydava-
telství ALBATROS (Příbramské 
jesličky Jana Čáky, vystřihovací 
archy Josefa Lady).

Nový rozvoj nabídky vystřiho-
vacích betlémů umožnila až situa-
ce po roce 1989. Novodobý boom 
v posledních dvou desetiletích způ-
sobil, že se s papírovými betlémy 
můžeme setkat nejen samostatně, 
ale také jako součást různých časo-
pisů (ABC, ČT+ atd.). Stále obrov-
skou oblibu mají ale nadále reprinty 
těch původních, nyní již vpravdě 
historických děl, i když vznikají 
rovněž zcela nové betlémy od sou-
časných autorů. Moderní betlémy 
se často již odklánějí od klasického 
pojetí a můžeme proto najít betlémy 
s tématikou skautů, různých profesí 
- třeba železničářský...

ORLICKOÚSTECKÉ
BETLÉMY

V historii papírových betlémů 
existuje jeden fenomén, který by-
chom měli zvlášť vyzdvihnout. 

Jde o velmi významnou betlé-
mářskou oblast - Orlickoústecko, 

kde má lidová výroba betlémů 
tradici více než dvě staletí. Tvůrci 
malovali své barvami hýřící betlé-
my na papír, z kterého pak vyřezá-
vali jednotlivé fi gurky a ty zapicho-
vali do mechového podloží. Krajina 
na pozadí není smyšlená, ale vše 
od architektury až po vegetaci je 
vlastní domovina tvůrců. Výsledný 
komplet měl mnohdy i délku něko-
lika metrů. 

Orlickoústecké betlémy se 
navíc dělí na vánoční a tříkrálový. 
Vánoční vyobrazuje právě naroze-
ného Ježíška, klanící se darovníky 
a anděla zvěstujícího zprávu o nar-
ození Jezulátka. 

Tříkrálový se staví až od 5. ledna 
a vyobrazuje tři krále, kde darovače 
nahradí královský doprovod, anděla 
betlémská hvězda, jenž vedla krále 
a Ježíšek sedí Panně Marii na klíně. 
 Zpracovali studenti Střední  
 školy gastronomické v Blansku

Rybolov Havelka Orca se sídlem  Sudice 
u Boskovic nabízí všem občanům 

vánoční prodej chuťově vynikajících kaprů. 

Jednotná cena kapra 
výběr je 70 Kč za 

kilogram!
Obsluha kapry zdarma zabije i vykuchá! 

Bližší informace na telefonu: 607 505 277.
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