
lepších týmů, dojde k předá-
ní ocenění celkově nejlepším 
družstvům a na závěr je připra-
vena taneční zábava,“ popsal 
Martin Koutný.

Letošní ročník velké ceny 
začal v neděli 24. května na trati 
v Žernovníku. Na úvodní podnik 
přijelo celkem 39 mužských a 18 
ženských závodních družstev. 
Nejlépe se tehdy umístily týmy 
z okolních okresů – Krokočín 
a Hluboké z Třebíčska a Plum-
lov z Prostějovska. V ženách pak 
kraloval Sychotín, za kterým se 
umístily ženy ze Šošůvky.

„Hned první kolo přineslo 
menší problémy. Kluci z Obory 
neabsolvovali nástup v soula-
du s pravidly, a proto jsme jim 
museli odebrat body. To je ale 
nepoložilo a skončili celkově na 
druhém místě, což je určitě velký 
úspěch,“ uvedl Martin Koutný 

s tím, že pokud budou příští rok 
v stejné formě, tak jsou horkými 
adepty na celkové prvenství.

Ke změně oproti loňskému 

roku došlo v ženské části sou-
těže. Několikanásobné celkové 
vítězky ze Sychotína, totiž letos 
sesadily z pomyslného trůnu 

ženy ze Šošůvky. Ty podle Mar-
tina Koutného předváděly dobré 
výsledky už v minulých letech, 
ale letos je dokázaly pravidelně 
opakovat.

„Sychotínské závodnice se 
v letošním roce více soustředi-
ly na Extraligu, kterou se jim 
podařilo vyhrát. Na jednom nebo 
dvou závodech našeho seriálu 
nebyly. Do půlky sezóny měly 
dobré výsledky, ale konec sezó-
ny už byl horší a Šošůvka je 
převálcovala,“ upřesnil Martin 
Koutný.

Další ročník Velké ceny Bla-
nenska se začne připravovat co 
nevidět. Začátkem příštího roku 
se pak sejde valná hromada, kte-
rá mimo jiné rozhodne o pořa-
datelích kandidátských závodů 
a bodovaných soutěží zapoje-
ných do seriálu závodů. 

 Radim Hruška

M  Z

BLANSKO - Krajský soud 
v Brně zahájil insolvenční řízení 
s blanenskou společností Apos-
Auto. Návrh podala z důvodu 
platební neschopnosti sama 
firma. Zároveň 
požádala o povo-
lení reorganizace. 
Zrcadlo to zjistilo 
z insolvenčního 
rejstříku.

Společnost Apos-
Auto, která obsahu-
je divize volanty, 
elektro a měřicí 
přístroje, v návrhu 
uvádí, že už není schopna plnit 
své závazky vůči věřitelům. Fir-
ma dluží bance i dodavatelům. 

„Celková výše závazků dluž-
níka vůči všem věřitelům činí 
částku přes 115 milionů korun,“ 
stojí v návrhu ke krajskému 
soudu. 

Do problémů se dostala firem-

ní divize volanty. Její někdejší 
hlavní odběratel z Francie se 
totiž rozhodl ukončit s blanen-
skou společností spolupráci. 
Ještě nedávno se přitom ve fir-
mě obšívaly více než dva tisíce 
volantů denně. 

„Divize elektro a Divize 
měřicích přístrojů jsou naproti 
tomu plně fungujícími provo-
zy,“ píše se dále v insolvenč-
ním návrhu.

Firma Apos-Auto soud 
požádala o povolení reorganiza-
ce. V návrhu uvádí, že provede 
úsporná opatření, omezí provoz 

ztrátové Divize volanty a prodá 
některý svůj majetek, například 
společnost Novatisk. Zároveň 
eviduje pohledávky přes dvacet 
milionů korun.

Insolvenční řízení krajský 
soud vyhlásil 13. října. Záro-

veň vyzval věřitele, 
aby přihlásili svoje 
pohledávky. O tom, 
zda firmu čeká 
konkurz nebo reor-
ganizace, rozhodne 
soud v dalším říze-
ní.

Společnost Apos-
Auto patří mezi 
významné zaměst-

navatele v Blansku. V samotné 
Divizi volanty pracuje několik 
desítek zaměstnanců. Většinu 
z nich tvoří pracovníci z Mon-
golska. Další desítky lidí pracu-
jí ve zbývajících dvou divizích. 
Firma Apos-Auto sídlí v areálu 
někdejšího podniku Metra Blan-
sko.
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Velkou cenu čeká slavnostní vyhlášení výsledků
REGION - Velká cena Bla-

nenska v požárním útoku úspěšně 
završila další ročník. V mužích 
se celkové prvenství neměnilo, 
když zlato získali borci z Hlu-
bokého, v ženách došlo ke změ-
ně. Doposud kralující hasičky 
Sychotína, vystřídaly na prvním 
místě ženy ze Šošůvky.

Podle předsedy Velké ceny 
Blanenska Martina Koutného 
proběhne slavnostní vyhlášení 
již tradičně v Černovicích, a to 
první listopadovou sobotu.

„Všichni se sejdeme 7. listopa-
du v kulturním domě v Černovi-
cích. Program začne v 18 hodin. 
Příchozí uvidí medailonky nej-

Firma Apos-Auto 
je v insolvenčním 
řízení, dluží miliony

Soutěž Alej roku
V anketě o titul 
Alej roku se 
letos utká trojice 
stromořadí 
z našeho regionu.

Více na straně 2

Nabídka středních škol
Speciální příloha 
věnovaná 
nabídce učebních 
a studijních 
oborů.

Více na stranách 3 až 5

Výlov. Jako na Karlově mostě v Praze si mohli připadat lidé, kteří dorazili do Jedovnic na tradiční výlov rybníka 
Olšovce. Stánky a  síce návštěvníků prodírajících se tam a zpět - tak vypadaly oba víkendové dny. 
Fotoreportáž na www.zrcadlo.net. Foto Michal Záboj

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Jedovnice hostily o víkendu 
tradiční výlov rybníku Olšovce

Celková výše závazků 
dlužníka vůči všem 
věřitelům činí částku 

přes 115 milionů korun.

Dětské tábořiště ve Spešově poničili vandalové
SPEŠOV - Pořádný šok zažili 

spešovští dobrovolní hasiči, když 
nedávno dorazili do svého tábořiště 
v obci. Místo pečlivě udržovaného 
areálu našli spoušť, kterou po sobě 
zanechali vandalové. Případ teď 
vyšetřuje policie. 

Vandalové na hasičském tábořišti 
řádili zřejmě delší čas. V dřevěných 
objektech, které slouží jako zázemí 
pro dětské volnočasové aktivity, si 
počínali jako smyslů zbavení.

„Vypáčené dveře, poničené 
zárubně, okna rozbitá na střepy, 

pomalované stěny, vytrhaná část 
schodišťových nášlapů a ukradená 
křesla či válendy. Taková spoušť 
čekala na majitele,“ popsal blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesá-
nek.

Z tábořiště zmizela i šestistrun-
ná kytara anebo obsah lékárnič-
ky zavěšené na stěně ošetřovny. 
Pachatelé způsobili dohromady 
škodu přes padesát tisíc korun. 
Podle policie navíc v některých 
pokojích i někdo přespával.

Tábořiště patří Sboru dobrovol-

ných hasičů Spešov. Vandalský čin 
je nepříjemně překvapil.

„Mrzí nás to. Děláme tam akce 
a pak někdo přijde a všechno zničí. 
Něco už jsme stihli poklidit. Čeká 
nás ale ještě hodně práce tak, aby 
do příštího sezony bylo všechno 
v pořádku,“ uvedl hospodář spe-
šovských hasičů Pavel Škaroupka.

Případ vyšetřuje blanenská poli-
cie. Pachatelům za trestné činy krá-
deže spáchané vloupáním a poško-
zení cizí věci hrozí až dvouletý 
pobyt za mřížemi.  (moj)

Poslední závod v Sudicích.  Foto Pavel KuchařPoslední závod v Sudicích.  Foto Pavel Kuchař

Velké 
Opatovice 

mají novou 
starostku

VELKÉ OPATOVICE - Vel-
koopatovičtí zastupitelé na svém 
posledním zasedání ve středu 21. 
října zvolili novou starostku a dal-
ší funkcionáře městě. 

Za odstupujícího starostu Jiří-
ho Bělehrádka (KDU-ČSL) byla 
starostkou zvolena stávající mís-
tostarostka Kateřina Gerbrichová 
(SNK - Město lidem). Na místo 
místostarosty byl zvolen Jaroslav 
Bárta (KSČM). 

Zastupitelstvo města dále odvo-
lalo z funkcí členů rady města 
Aloise Kaderku (KSČM), Slavo-
míra Kafku (ČSSD) a na uvolněné 
posty zvolilo Petra Koláře (ANO) 
a Milana Mazuru (ANO). Na mís-
to předsedy kontrolního výboru 
zastupitelstva města byl za Jaro-
slava Bártu zvolen Petr Prosser 
(SNK - Město lidem).  (hrr)

Zloděj vykradl
dvě auta

VALCHOV - Dvě auta zapar-
kovaná u zahradnictví ve Val-
chově si vyhlédl zatím neznámý 
zloděj. U obou vozů rozbil okna 
bočních dveří. Uvnitř pak sebral 
různé věci za více než dvacet tisíc 
korun. Zlodějovým přičiněním 
tak okradení přišli o tablet, dva 
digitální fotoaparáty a koženou 
tašku s fi remními dokumenty. 
Zloději nyní hrozí až dva roky 
vězení.  (moj)

Jubilejní půlmaraton
Půlmaraton 
Moravským 
krasem vyhrál 
s náskokem Jan 
Kohut.

Více na straně 7

Poničené tábořiště ve Spešově.  Foto Policie ČRPoničené tábořiště ve Spešově.  Foto Policie ČR
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Alejí roku se mohou stát 
tři stromořadí z regionu

M  Z

REGION - V anketě o titul Alej 
roku se letos utká trojice stromo-
řadí z Blanenska a Boskovicka. 
O přízeň hlasujících se ucházejí 
aleje stojící nedaleko Boskovic, 
v Lysicích a v Jedovnicích.

Anketa Alej roku se koná už po 
páté. Do fi nále bylo nominováno 
pětašedesát stromořadí. Jedním 
z nich je Melkovská alej ze stejno-
jmenného údolí u Boskovic.

„Alej vysázel v roce 1935 haj-
ný František Martinek na pokyn 
barona Königswartera. Stromořa-
dí dotváří malebnost údolí kolem 
říčky Bělé. V současnosti alej 
tvoří 239 vzrostlých bříz v délce 
jednoho kilometru,“ popsal vnuk 
zakladatele aleje Rostislav Mar-
tinek, který stromořadí do ankety 
přihlásil. 

O titul se uchází také jírovcová 
alej v lysické zámecké oboře. Je 
asi 800 metrů dlouhá a tvoří jednu 
z os obory.

„Alej začíná nebo končí vstupní 
branou do obory a vede k letnímu 
kinu. Dlouhověkost začíná být 

Centrální dispečink dokáže 
včas odhalit poruchu

Boskovický kalendář ukáže budování, 
v Blansku historické mezníky

BLANSKO, BOSKOVICE - 
Města v regionu připravují vydá-
ní svých kalendářů na příští rok. 
V Blansku se chystá tisk stolní 
verze, která připomene 880 let od 
první písemné zmínky. Boskovičtí 
zase vydají kalendář s historický-
mi a současnými snímky města. 

Pro letošní rok boskovická rad-
nice nachystala nástěnný kalen-
dář, který na každý měsíc nabízí 
pohled na město z výšky. Pro 
rok 2016 radnice chystá stolní 

kalendář seznamující s výstavbou 
a proměnami města.

„Kalendář se bude jmenovat 
Boskovice – 40 let budování 
a bude zahrnovat časové obdo-
bí 1949-1989. Na každý týden 
v něm budou dvě fotografi e jed-
noho místa, jedna historická 
a jedna současná,“ uvedl Jaroslav 
Parma z boskovické radnice.

Kalendář vyjde nákladem 1 500 
kusů a k dostání bude na přelomu 
listopadu a prosince. Jeho slav-

nostní křest se tradičně uskuteční 
během Rozsvěcování vánočního 
stromu na Masarykově náměstí.

Blansko bude pokračovat v při-
pomínkách výročí. Po letošním 
věnovaném dvěma stům let od 
úmrtí Karoliny Meineke nový 
kalendář upozorní na to, že první 
zmínka o nynějším městě se datu-
je do roku 1136. Výročí 880 let 
od této události připadá právě na 
příští rok.

„Bude to stolní kalendář a bude 

refl ektovat významné mezníky 
v historii města Blanska od stře-
dověku do současnosti. Na každé 
stránce bude historický obrázek 
nebo fotografi e s textem,“ popsal 
Jiří Kučera z blanenské radnice.

Kromě stolního kalendáře měs-
to jako tradičně vydá ještě malé 
kapesní kalendáříky. K dispozi-
ci budou jako tradičně zdarma 
v informační kanceláři Blanka.

Své kalendáře vydají také další 
města a obce v regionu.  (moj)

Melkovská alej.  Foto www.alejroku.czMelkovská alej.  Foto www.alejroku.cz

problém a dochází k nástupu dal-
ší generace. Nádherná je na jaře 
(květy) a na podzim. Ale je škoda 
nenavštívit ji, kdykoli se zastavíte 
třeba na prohlídku zámku a jeho 
zahrady,“ uvedl Jiří Mlejnek, který 
stromořadí nominoval.

Posledním zástupcem regionu 
je Budkovanská pohádková alej. 
Stojí podél cesty nedaleko rybníku 
Budkovan v Jedovnicích.

„Každá alej v sobě skrý-

vá nějaký příběh. Ta kaštanová 
vedoucí kolem zaniklé středověké 
vesnice Budkovany dodnes skrývá 
tajemství nenaplněné lásky dcery 
majitele Holštejnského hradu se 
synem ptáčníka ze zdejšího kraje. 
A pak taky příběh těch, kteří se 
snaží zbavit alej klíněnky a zacho-
vat ji tak příštím generacím,“ na-
psal v přihlášce Jiří Židů.

Anketu Alej roku pořádá 
sdružení Arnika. O vítězi rozhod-

ne veřejnost v internetovém hlaso-
vání. Své hlasy mohou lidé posílat 
až do 15. listopadu. Vyhlašovat se 
budou i nejoblíbenější stromořadí 
v jednotlivých krajích.

„Titul by měla získat alej, která 
je podle hlasujících nejen nejkrás-
nější, ale má i nejsilnější příběh 
doplněný o nejhezčí fotky. Do 
ankety lidé přihlásili velmi roz-
manité aleje. Mezi nominovanými 
najdeme aleje okolo silnic, aleje 
lemující stezky k hradům a zám-
kům, aleje staleté i čerstvě vysáze-
né. Děkujeme lidem, že si stromo-
řadí všímají, chrání je a dokonce 
vysazují nová. Jsou totiž důležitá 
jak pro člověka, tak pro přírodu 
samotnou,“ přibližuje letošní roč-
ník vedoucí kampaně Zachraň-
me stromy Marcela Klemensová 
z Arniky.

Titul Alej roku už dvakrát puto-
val na Blanensko. V roce 2011 jej 
získala Novodvorská alej a o dva 
roky později Jedovnická alej. 
Podrobnosti k letošnímu ročníku 
ankety včetně popisů, fotogra-
fi í alejí a map najdete na webu 
www.alejroku.cz.

BOSKOVICE - Už čtvrtým 
rokem funguje v Boskovicích 
zmodernizovaný Centrální vodá-
renský dispečink. Pracovníci bos-
kovické divize Vodárenská akcio-
vé společnosti (VAS) z něj mohou 
řídit a monitorovat přes stovku 
vodárenských objektů v celém 
regionu. 

„Jedná se o systém řízení 
dopravy vody ve vodárenských 
soustavách, mezi objekty a až do 
koncové distribuční sítě. Mimoto 
náš dispečink zajišťuje i řízení 
a sledování dopravy odpadních 
vod a sledování čistírenských pro-
cesů. Optimalizuje také dopravu 
vody, dokáže indikovat případné 
poruchy na vodovodních sítích 
a zvyšuje spolehlivost dodávky 
vody,“ popsal ředitel boskovické 
divize VAS Petr Fiala.

Dispečink vybavený špičkový-
mi technologiemi vznikl v roce 
2012 sloučením dispečerských 
pracovišť Blansko a Boskovice. 
Na jednom místě se soustřeďují 

veškeré informace ze sledova-
ných vodárenských objektů. 

„Na typickém vodojemu sledu-
jeme výšku hladiny vody, průto-
ky na nátoku i odtoku, vstup do 
objektu, výpadek napájení a další. 
Na typické čerpací stanici zase 
sledujeme a řídíme chod čerpadel, 
jejich motohodiny, střídání chodu, 
průtok, tlak vody, výpadky napáje-
ní, vstup do objektu. Z důležitých 
vodních zdrojů přenášíme výšku 
hladiny vody, stav a chod čerpadel, 
čerpané množství, nebo narušení 
objektu. Na vodovodní síti dopl-
ňujeme i další prvky: vodoměry, 
zákaloměry, měření zbytkového 
chloru, a mnohé další. U čistíren 
nejde primárně o dálkové řízení, 
jako spíše o dálkový monitoring 
případných anomálií a výpadků,“ 
vypočítal Petr Fiala.

Na boskovickém dispečinku 
funguje nepřetržitá služba. Pra-
coviště hraje nezastupitelnou roli 
i při zvládání havárií a mimořád-
ných situací. 

„Všechny objekty monitoruje-
me nepřetržitě čtyřiadvacet hodin 
denně, dokážeme včas zareagovat 
na skrytou poruchu a tím pádem 
zcela zásadně eliminovat hrozbu, 
že lidé nebudou mít vodu. Co situ-
aci naopak neprospívá, jsou koli-
krát nárazové odběry třeba dob-
rovolných hasičů či napouštění 
bazénů prováděné bez konzultace 
s provozem vodovodů, což může 

někde vést k poklesu tlaku a záka-
lu v síti,“ podotkl ředitel boskovic-
ké divize VAS Petr Fiala.

Na Centrální vodárenský dis-
pečink v Boskovicích je v sou-
časnosti napojeno přes 120 vodá-
renských objektů. Další budou 
postupně přibývat. Do budoucna 
by měly být napojeny všechny 
vodárenské objekty v rámci regi-
onu.  Michal Záboj

 Foto archiv Foto archiv

Ve Křtinách pokřtili knihu Karla 
Klimeše 10 pohádek pro Justýnku

KŘTINY - V křtinské knihovně byla ve 
středu pokřtěna nová kniha pohádek autora 
Karla Klimeše. Ten ji psal pro svou vnučku ze 
Křtin, proto knížka dostala název 10 pohádek 
pro Justýnku.

Pohádky vyprávějí o holčičce a jejím bráš-
kovi a o dobrodružstvích, jež zažívá se dvěma 
autíčky, kterým už se nelíbilo být pouhými 
obrázky na tričku. Křtu se zúčastnili staros-
ta městyse František Novotný, Helena Jalová 
z Moravské zemské knihovny v Brně, Miroslav 
Klepáček z nakladatelství Sursum a ilustrátorka 
knihy Libuše Šuléřová. Autor všem zájemcům 
napsal do knihy věnování.  (mha) Křest knihy 10 pohádek pro Justýnku.  Foto Klára KučerováKřest knihy 10 pohádek pro Justýnku.  Foto Klára Kučerová

Opilý řidič v Kunštátě 
srazil chodce, od nehody 

pak ujel pryč
KUNŠTÁT - Až tři roky vězení může u soudu dostat dvaapadesátile-

tý řidič, který ve středu ráno srazil v Kunštátě chodce. Muž po nehodě 
nepočkal na příjezd policie a odjel. Následný test pak ukázal, že před 
jízdou pil.

Fiat, který šoféroval řidič z Bystřice nad Pernštejnem, srazil devěta-
dvacetiletého muže, když vyjížděl z místa mimo silnici. Chodec se při-
tom pohyboval při okraji na správné straně vozovky . Při střetu utrpěl 
lehčí zranění.

„Zranění utrpěné při kolizi nebylo naštěstí natolik závažné, aby 
vyžadovalo ošetření záchranářů. Nízká míra následků nehody však neo-
pravňuje jejího účastníka a pravděpodobného viníka k ujetí z místa činu. 
A přesně to se stalo,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Přivolaní policisté našli auto o pár ulic dál. Ukázalo se také, proč řidič 
z místa nehody tolik pospíchal.

„Tester totiž v jeho dechu detekoval bezmála šest desetin promile alko-
holu. Pokud se mu prokáže podezření, že v opilosti způsobil popsanou 
dopravní nehodu, hrozí mu teoreticky až tříletý trest odnětí svobody,“ 
dodal mluvčí.  (moj)

V blanenském kostele 
zavzpomínají na zemřelé
BLANSKO - Domácí hospicová péče při Oblastní charitě Blansko 

pořádá vzpomínkové setkání pro všechny, komu v minulosti zemřel 
někdo blízký. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu od 16.30 hod. 
v kostele sv. Martina v Blansku. 

Můžete si s sebou přinést svíčku, fotografi e či květinu. Bude možnost 
posezení u kávy a čaje, zavzpomínat na svoje blízké, pohovořit o nich 
a vytvořit tak prostor pro uchování vzpomínek.  (mha)

Ve středu 28. října mohou 
děti do zámků zdarma

REGION - Národní památkový ústav nachystal na státní svátek 
28. října speciální akci pro návštěvníky mladší osmnácti let. Celý den 
se do hradů a zámků dostanou zdarma. V Rájci nad Svitavou budou mít 
navíc bezplatný vstup až do prvního listopadu. 

V regionu se nabídka kromě rájeckého zámku týká ještě zámku v Lysi-
cích a v Kunštátu. V rámci Jihomoravského kraje pak bude vstup zdarma 
pro návštěvníky mladší osmnácti let do dalších deseti objektů. 

„Malý dárek v podobě vstupu zdarma na státní památky připra-
vil dětem k podzimním prázdninám Národní památkový ústav spolu 
s Ministerstvem kultury České republiky. Vstup zdarma se vztahuje pou-
ze na běžné prohlídky, netýká se doprovodných programů a kulturních 
akcí,“ upřesnila Dagmar Šnajdarová z památkového ústavu.

Na zámku v Rájci nad Svitavou speciální akce potrvá pět dnů. Mladší 
osmnácti let se do něj dostanou bezplatně až do neděle 1. listopadu. 

„Konec letošní návštěvnické sezóny vychází na víkend 31. 10. – 1. 11. 
Poslední den, kdy budou památky otevřeny, je tedy neděle 1. listopadu,“ 
dodala Šnajdarová.  (moj)

BLANSKO - Nemocnice Blansko letos slaví třicet let od svého ote-
vření. Kulaté výročí si zaměstnanci nemocnice, vedení města Blanska 
a další hosté připomněli minulý týden na slavnostním večeru v blanen-
ském kině. Foto archiv Nemocnice Blansko

Rybářský den na Suchém
SUCHÝ - Za příznivého, ale už podzimního počasí se uskutečnil 

rybářský den na rybníce v obci Suchý. Soutěžní den, pro mladé rybáře 
připravilo v pátek 9. října Středisko volného času Boskovice ve spolu-
práci s MO MRS Boskovice. 

Ve sportovním rybolovu se na prvním místě umístil Petr Papoušek se 
113 body. Jako druhý vystoupil na bednu Jan Přichystal se 104 body. 
Na třetí příčku dosáhl David Stejskal s počtem 76 bodů. Jan Přichystal 
zároveň ulovil největší rybu - kapra 40 cm. Pro rybáře začátečníky byla 
připravena soutěž v poznávání ryb. Zajímavou novinkou byla soutěž 
v nahazování na terč. V této disciplíně si vedl, nejlépe Karel Škrabal. 
Následoval ho Matyáš Přichystal. Třetím nejúspěšnějším se stal Vojtěch 
Charvát.  Vladimír Ševčík



   6 ŠKOLY

BLANSKO - Představovat ši-
roké čtenářské veřejnosti Střední 
školu technickou a gastronomic-
kou Blansko je stejné, jako nosit 
dříví do lesa. Vždyť 1. září 2015 
jsme zahájili již 68. rok výuky, 
z toho 48. v našem krásném areá-
lu na Bezručově ulici. Tolik roků 
už zásobuje naše škola pracovní 
trh novými elektrikáři, strojaři 
a v poměrně dlouhé době také ku-
chaři číšníky. Jen ten název školy 
stále není všem úplně jasný - od 
učiliště Metry, přes Integrovanou 
střední školu, Střední odbornou 
školu a Střední odborné učiliš-
tě až po dnešní Střední školu 
technickou a gastronomickou 
Blansko, příspěvkovou organi-
zaci. Zkráceně používáme název 
SŠ TEGA Blansko a snažíme se, 
aby jej všichni znali tak, jako 
kdysi Metru...

Abych vysvětlil informaci 
z nadpisu článku, dovolím si 
uvést několik událostí z minulého 
školního roku. Vše začalo hned 
v září velkolepě: náš žák progra-
mátor CNC strojů Michal ze 4. 
ročníku zvítězil v celostátní sou-
těži v programování CNC strojů 
na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně. Kromě věcných 
cen pro sebe získal také zajíma-
vou odměnu i pro svoje spolužá-
ky a učitele - přijetí panem minis-
trem průmyslu a obchodu přímo 
na ministerstvu v Praze. Na tuto 
výzvu odpověděli brzy také naši 
kuchaři - znojemskou pečeni při-

Ve Střední škole TEGA 
Blansko to žije

 
 

 

přijímá pro následující školní rok uchazeče do: 
 

 

          čtyřletého oboru s maturitou PALUBNÍ STEVARD  
 

 
 

čtyřletého oboru s maturitou CESTOVNÍ RUCH  
 
 

tříletého oboru KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 
     

 

                                  tříletého oboru BARMAN – SOMMELIER              
 
                                                          Nabízíme moderní výuku v trendových oborech se               
                                                                            širokým uplatněním a k tomu spoustu výhod!    
     

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, JEN POHOVOR!!!                                
                                                 

www.gastronomicka-skola.cz, www.facebook.com/SSGastroBK, 516 411 755, 602 780 034 – 5 
 

 
            DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Pátek    6. 11. 2015       9.00 – 18.00 
Sobota   7. 11. 2015      9.00 – 14.00 
Čtvrtek  10. 12. 2015          9.00 – 16.00 
Úterý  12. 1. 2016              9.00 – 16.00  

 Středa  3. 2. 2016               9.00 – 16.00  
 Pondělí  7. 3. 2016            9.00 – 16.00 

 

Střední škola technická a gastronomická Blansko, 
příspěvková organizace  škola moderních technologií 
 
 

 
Nabídka vzdělání od 1. 9. 2016 

 
4 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU 

26-41-L/01  TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY 
 - splňuje podmínky vyhlášky 50/1978Sb. 

23-45-L/01 PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 
 - CAD/CAM systémy, 3D technologie 

3 LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 
26-51-H/01 ELEKTROMECHANIK, ELEKTROMECHANIČKA 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD   

- stipendium až 12.000,- Kč za dobu studia 

23-52-H/01 NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
- svářečský průkaz zdarma, stipendium až 12.000,- Kč za dobu studia 

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA – SERVÍRKA 
- barmanský kurz zdarma 

1 LETÉ DENNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 
zakončené získáním výučního listu v oborech 

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD, NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 pátek 6. 11. 2015 08.00 - 15.00 hodin (současně s Burzou SŠ v Blansku) 
 sobota 12. 12. 2015 08:00 - 12:00 hodin 
 středa 20. 1. 2016 12:00 - 18:00 hodin 

 
Prohlídka školy a poradenství jsou možné i v jiný den po tel. domluvě: č. tel. 606 200 883. 

Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením – cena 1.100,- Kč/měsíc. 
Kontakt: Jitka Blažková, tel. 516 419 621, mobil: 606 200 883, e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz 

www.sosblansko.cz 

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Střední průmyslová škola Jedovnice nabízí

Dny otevřených dveří:
3.12.2015     ČT     11:00 - 17:30
5.12.2015     SO     9:00 - 13:00
19.1.2016     ÚT     11:00 - 17:30
23.1.2016     SO     9:00 - 13:00
9.2.2016       ÚT     11:00 - 17:30

Palubní stevard - 
nový atraktivní obor

BLANSKO - Pro nový školní rok 2016-2017 připravila Střední 
škola gastronomická Blansko, zatím jako jediná v České republice, 
zcela nový studijní obor - palubní stevard. Absolventům základních 
škol se tak nabízí jedinečná příležitost být mezi prvními s touto mo-
derní a žádoucí kvalifikací. 

S palubními stevardy se zdaleka nesetkáváme jen v letadlech, jak 
by se nezasvěceným mohlo zdát. Jak jste se již mnozí přesvědčili 
sami, moderní dopravní společnosti je využívají na palubách luxus-
ních vlaků, lodí, ale i dálkových autobusů.

„Zpracovali jsme školní vzdělávací program za velkého přispění 
těch nejpovolanějších sociálních partnerů. Oslovili jsme společnosti, 
jako jsou LEO Expres, České dráhy a Student Agency. Všichni nám 
potvrdili, že absolventi takového oboru jsou a budou na trhu práce 
žádaní. Navíc nám přislíbili spolupráci, a to zejména v oblasti mož-
ností získání odborné praxe našich absolventů,“ řekla ředitelka školy 
Marta Truhlářová.  Pokračování na str. 4

chystali na soutěži ve Znojmě tak 
dobře, že stáli na stupních vítězů. 
A stát na stupních vítězů se jim 
v průběhu roku podařilo na nejrůz-
nějších soutěžích ještě několikrát.

Ovšem nejen soutěžemi žijí 
naši žáci - např. maturanti se po-
stavili ke svým úkolům maximál-
ně zodpovědně a tzv. Maturitní 
trénink (testy od fi rmy Scio) si 
vyzkoušeli hned dvakrát, na pod-
zim i na jaře. A ti, kteří nebyli 
u maturit zcela úspěšní, studují 
jeden rok navíc v učebním obo-
ru. Získají tak výuční list a věřím, 
že vykonáním opravné zkoušky 
i maturitu. Školní rok ubíhal dál 
a řada přišla i na nejlepší žáky 
našich oborů. Ve školní soutěži 

O nejlepšího žáka oboru, vypsa-
né ředitelem školy, jsme vyhlási-
li šest žáků, kteří jsou špičkami 
ve své profesi. Tito žáci získali 
 příspěvek 12 tisíc (!!) korun na 
svůj další odborný rozvoj od Na-
dace Rudolf, se kterou naše ško-
la spolupracuje. A proto všichni 
žáci u nás ve škole vědí, že učit se 
a pracovat se vyplatí.

V dubnu jsme se radovali z úspě-
chu našich žáků ještě jednou. A 
hodně! Opět programátor CNC 
strojů, tentokrát Martin, zvítězil 
v celostátní soutěži. Šlo o soutěž 
v 3D modelování, Martin se od té 
doby dívá na svoji vlastní velkou 
televizi, kterou za první místo zís-
kal... A aby nebylo vítězství málo, 

naši programátoři zvítězili v této 
soutěži i v družstvech.

Na závěr školního roku u nás 
trávili na odborné stáži studenti 
z německého Radebeulu dva týd-
ny plné společných aktivit s naši-
mi žáky, komunikovali anglicky 
a těšili se na další setkání, tento-
krát v Německu.

Ve školním roce, který nedávno 
začal, se naše aktivity opět rozbí-
hají naplno. Na brněnském strojí-
renském veletrhu se opět soutěží 
v programování CNC strojů, a opět 
vítězí naši žáci. Jirka a Tomáš ne-
nechávají nikoho na pochybách 
o tom, kde se učí nejlepší progra-
mátoři.  Pokračování na str. 4

Vítejte ve Skotsku!
RÁJEC-JESTŘEBÍ - Nejen za poznáním krajiny a kultury dalekého Skotska, ale i za jazykovou výukou 

se vydalo více než 50 studentů z Gymnázia v Rájci-Jestřebí. Bohatý cestovní program, ubytování v místních 
rodinách s plnou penzí, výuka angličtiny rodilými mluvčími, to vše bylo pro studenty k mání za velmi při-
jatelnou cenu. Rájecké gymnázium totiž uspělo se žádostí o grant v rámci ministerské Výzvy č. 56 a získalo 
na cestu podstatnou dotaci. Program zajistila hodonínská Cestovní kancelář Zuzany Smoradové, která svou 

nabídkou vyhrála výběrové ří-
zení. Během cesty se postup-
ně, ale bez výjimek ukázalo, 
že to byla výhra nejen pro 
CK, ale hlavně pro nás. Tak 
příjemná a profesionálně od-
vedená práce se jen tak nevidí 
a nezakouší. 

Studenti sice přišli o část 
prázdnin, ale k lítosti neměli 
žádný důvod. Již 20. srpna se 
díky velmi dobře naplánované 
i svižně a bezpečně projeté 
trase ocitli v rámci čekání na 
trajekt na pár hodin v hlavním 
městě Nizozemí, v Amsterda-
mu.  Pokračování na str. 5
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Obchodní akademie 

otevírá ve školním roce 2016/2017 
tyto 4-leté studijní obory s maturitou:

Dny otevřených dveří: 6. 11. 2015, 13. 11. 2015, 
5. 2. 2016 - vždy v době od 8:00 do 17:00 nebo kdykoliv 
po předchozí mailové či telefonické domluvě.

 

 

BLANSKO - Imatrikulace se 
nejčastěji používá pro slavnostní 
přijetí studenta do akademické 
obce vysoké školy a její nejdů-
ležitější součástí je složení slibu. 
Na naší škole se však tento sym-
bolický akt již třetím rokem ode-
hrává v režii studentů a studentek 
čtvrtých ročníků. Akce se zúčast-
ňují všichni žáci, ale hlavní roli 
hrají ti nejmladší a nejstarší. 

Nejprve se představili naši ben-
jamínci. Zetko nám předvedlo, jak 
v poměrně krátkém čase bravurně 
ovládlo anatomickou terminologii, 
óčko recesisticky zatrdlovalo na 
tóny písně Pátá z muzikálu Rebe-
lové a éčko nás přesvědčilo o tom, 
že jsou zdatnými nástupci odchá-
zející E4, neboť jejich pěvecké 
schopnosti jsou obdivuhodné. 

Každá maturitní třída pojala (ne)
ofi ciální uvítání prváků po svém, 
a tak jsme byli svědky akčních a 
zábavných soutěží, při kterých jsme 
slzeli smíchem, velmi důstojného 

pasování i nefalšovaného vojenské-
ho přijímače, ze kterého šla hrůza. 
Vše bylo do detailu promyšleno, 
pečlivě připraveno a protknuto hlu-
bokou symbolikou. Skvělá práce!!!

Akce měla spád a heslo ZOE, 
pod kterým se skrývalo pořadí jed-
notlivých oborů, se ukázalo jako 
velmi šťastné, protože se tempo 
střídalo jako při jízdě na hor-
ské dráze a udržovalo tak diváky 
v napětí až do poslední minuty. 

Věříme, že všichni přítomní 
odcházeli z imatrikulace v povzne-
sené náladě. Už teď se těšíme, čím 
nás překvapí budoucí aktéři.

Mgr. Jana Matušková, 
třídní učitelka O1

Imatrikulace studentů prvních 
ročníků na OA a SZdŠ Blansko

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace 
 

Den otevřených dveří 
 

se koná 16. prosince 2015 a 18. února 2016 
v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

 

   
 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Bousková                         Telefon: 516452044 
E-mail: zvs.boskovice@bk.orgman.cz            http: www.zspboskovice.cz 

Pro školní rok 2016/17 nabízíme studijní obory ukončené závěrečnou zkouškou: 
 

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 
Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 

práce v domácnosti a pomocné zahradnické práce. 
 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 
Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 

vedení domácnosti a zahradnické práce. 

Palubní stevard - 
nový atraktivní obor

Pokračování ze str. 3
Paní ředitelka dodala, že tento nový obor je pro školu zaměřenou na 

jedné straně na gastronomii a na straně druhé na oblast cestovního ruchu 
určitým završením široké škály nabízených možností studia. 

Palubní stevard je čtyřletý studijní obor s maturitou určený pro chlap-
ce i dívky a pro nadcházející školní rok nemusí zájemci absolvovat 
přijímací zkoušky. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů samozřej-
mě ve studijním plánu nebude chybět výuka cizích jazyků, předměty 
ekonomicko-manažerské, dále odborné předměty obecného zaměření, 
jako jsou techniky cestovního ruchu, průvodcovství, komunikace s kli-

enty a podobně. Důraz bude kladen i na další odborné předměty jako 
jsou základy dopravy, palubní služby, obsluha v dopravních prostředcích 
a podobně. Velkou pozornost škola věnuje možnosti odborných praxí 
přímo na palubách partnerských dopravních společností, a to jak v České 
republice, tak i v zahraničí.

„V naší škole jsme si vědomi toho, že znalosti o rozmanitosti a kvalitě 
služeb v cestovním ruchu a gastronomii se dají nejlépe získat osobní účastí 
nebo osobním prožitím. To jsme si například ukázali na nedávném zahra-
ničním pobytu našich studentů v Anglii. Oproti zvyklostem naši studenti 
letěli do Londýna letadlem, stravovali se v tradičních anglických restaura-
cích, k ubytování jsme využívali čtyřhvězdičkového hotelu,“ uvedl zástup-
ce ředitele blanenské gastronomické školy Martin Jaglář. „Odborná praxe 
našich studentů bude díky našim partnerům změřena nejen na standardy, 
ale i nové možnosti a ty nejmodernější trendy jak v oblasti gastronomie, 
tak i cestovního ruchu jako celku,“ dodal.

„Péče o klienta se stává prioritní záležitostí i na dalších místech. Prů-

vodci začínají působit na velkých sportovních nebo kulturních akcích, ale 
také například v nemocnicích a v dalších institucích. Proto se absolventům 
nového oboru nabízejí široké možnosti uplatnění. Od již zmíněné dopravy 
přes pozice v dopravních společnostech, práci v cestovních kancelářích 
jako delegáti, průvodci či pracovníci turistických center. Jde i o dobrou 
přípravu na samostatné podnikání v oblasti poskytování služeb cestovního 
ruchu,“ doplnila Marta Truhlářová s tím, že po absolvování oboru je mož-
né pokračování ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. 

Soukromá Střední škola gastronomická pořádá pro zájemce dny ote-
vřených dveří s bohatým doprovodným programem. Ten nejbližší je při-
praven na pátek 6. listopadu, kdy se koná i Burza středních škol v Blan-
sku a na níž tato škola nebude chybět, dále v sobotu 7. listopadu. Více se 
o novém oboru i těch stávajících dozvědí zájemci také na burze středních 
škol v Boskovicích v pátek 13.11. A budou následovat i další dny otevře-
ných dveří, o nichž se dozvíte víc na webových stránkách školy, stejně 
jako o veřejných akcích, na jejichž organizaci má škola nemalý podíl.

Pokračování ze str. 3
Koncem září odjíždějí naši žáci 

do Radebeulu, aby se podívali, jak 
to chodí v německé fi rmě a součas-
ně pilovali svoji angličtinu. Co na 
to naši kuchaři? Ti opět úspěšně 
připravují znojemskou pečeni ve 
Znojmě... Když se běží Blanen-
ská desítka, kdo vyšle svoje žáky 

jako pořadatele? TEGA Blansko!! 
A že naši žáci byli jako pořadatelé 
úspěšní, to ví nejen paní učitelka, 
která se na pořádání závodu také 
podílela.

Koncem října pomáhali naši žáci 
při charitativní akci Bílá pastelka. 
Naši kuchaři chystají také raut pro 
slavnostní příležitost padesátého 

Ve Střední škole 
TEGA Blansko to žije

výročí družby s italským Scandia-
nem. Začátkem listopadu se 20 žáků 
chystá do Anglie. Budou chodit do 
jazykové školy, navštíví Londýn. V 
lednu pojede 5 žáků kuchařů - číš-
níků na měsíční pracovní pobyt do 
italské Florencie... 

A tak bych mohl v aktivitách 
našich žáků a naší školy pokračovat 
dál a dál. Chcete vidět na vlastní oči, 
jak to v naší škole vypadá? Přijďte 
se podívat na dny otevřených dveří. 
Nebo se podívejte na virtuální pro-
hlídku či fi lm o naší škole na škol-

ních stránkách www.sosblansko.cz. 
Jste-li žáci devátých tříd a chcete 
mít vzdělání, se kterým se uplatníte 
na trhu práce, přijďte k nám do SŠ 
TEGA Blansko.

Pavel Dvořáček, 
ředitel školy
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úterý 27. říjnaúterý 27. října

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Tančíme 
xobě. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Program: Pád 
legendy (Lance Armstrong).
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Aferim!

středa 28. říjnastředa 28. října
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 9.30 hod.: 
Vzpomínkový akt k 97. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu.
Boskovice – Náměs   9. května v 15.30 hod.: 
Vzpomínkové setkání k 96. výročí Dne vzni-
ku samostatného československého státu.
Boskovice – Náměs   9. května v 15.30 
hod.: Cesta za pokladem.
Světlá – Obec v 16.30 hod.: Sázení lípy 
a lampionový průvod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hotel Transylvá-
nie 2.
Blansko ve 20 hod. Paranormal Ac  vity: 
The Ghost Dimension. (3D s  tulky)
Boskovice v 19.30 hod. Návrat do budouc-
nos   II.

čtvrtek 29. říjnačtvrtek 29. října
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 8 hod.: 
Tvoření + sportovní odpoledne.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 a 13 
hod.: Virtuální herna.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Tré-
ninková ak  vita První pomoci pro rodiče 
i prarodiče s dětmi.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: 
Halloween – neškodná zábava?.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Koncert na počest Antonína Tučapského.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pan.

Blansko ve 20 hod. Paranormal Ac  vity: 
The Ghost Dimension. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvá-
nie 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Marťan.

pátek 30. říjnapátek 30. října
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 8 hod.: 
Podzimní procházka s geocachingem.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 a 13 
hod.: Virtuální herna.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Setká-
vání rodičů s dětmi s ADHD.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Milan Da-
něk – Ti, kteří u  kají pěšky, beseda.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Hal-
loween na Dělňáku 2015.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: 
Improvizační zápas Lísky vs. Paleťáci.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 
hod.: Halloween na Westernu.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mune – Strážce 
Měsíce.
Blansko ve 20 hod. Ztraceni v Mnichově.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Marťan. (3D)
Olešnice ve 20 hod. Jak jsme hráli čáru.

sobota 31. říjnasobota 31. října
AKCEAKCE

Blansko – Kynologické cvičiště v 10 hod.: 
Speciál Haloween agility.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 
14 hod.: Výstava obrazů Víta Ondráčka, 
vernisáž.
Olešnice – Kulturní dům ve 14 hod.: Oleš-
nický kvítek, dětská hudební soutěžní pře-
hlídka.
Vísky – Agrocentrum Ohrada v 10.30 
hod.: Hubertova jízda, od 19 hod. Posled-
ní soud a vyhodnocení jezdeckých disci-
plín s občerstvením.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Celebrity s.r.o.
Blansko ve 20 hod. Ztraceni v Mnichově.
Boskovice v 17 hod. Mrkáček Bill.
Boskovice v 19.30 hod. Celebrity s.r.o.
Olešnice v 17 hod. Sedmero krkavců.

neděle 1. listopaduneděle 1. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Hřbitov ve 14 hod.: Pietní vzpo-
mínka.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrkáček Bill.

Blansko v 17.30 hod. Celebrity s.r.o.
Blanko ve 20 hod. Ztracen v Mnichově.
Boskovice v 17 hod. Mrkáček Bill.
Boskovice v 19.30 hod. Celebrity s.r.o.

pondělí 2. listopadupondělí 2. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Odborný 
kurz První pomoci.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Filmový klub: Tako-
vej barevnej vocas le  cí komety.
Blansko ve 20 hod. Celebrity s.r.o.
Boskovice v 19.30 hod. Celebrity s.r.o.

úterý 3. listopaduúterý 3. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Kondič-
ní cvičení s cvičitelkou Míšou.
Blansko – Klub důchodců ve 14 až 17 
hod.: Snění na hedvábí.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Do 
ložnice vstupujte jednotlivě – divadelní 
představení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Everest.
Boskovice v 19.30 hod. Celebrity s.r.o.

kalendář akcíkalendář akcí

Vítejte ve 
Skotsku!

Pokračování ze str. 3
Na chvíli tak přičichli k atmosféře tradičního, 

ale přitom multikulturního města protkaného 
malebnými vodními kanály a četnými cyklostez-
kami, ale i působivými památníky, jako je např. 
dům Anne Frankové. Do domu, kolem kterého 
jsme tiše prošli, se každodenně vine několikaho-
dinová fronta zájemců o tragický příběh židovské 
rodiny z doby 2. světové války.

Po procházce přišla první chvíle napětí, kdy 
každého zvlášť kontrolovali před vstupem na tra-
jekt plavící se pod dánskou vlajkou z Nizozemí 
do severoanglického Newcastlu upon Tyne. Pro 
některé to byla i vůbec první příležitost uplatnit 
angličtinu v praxi. Yes, konečně na lodi! Každý 
dostal papírový klíč ke čtyřlůžkové kajutě se spr-
chou a záchodem. Vůbec nám nevadilo, že jde o 
palubu číslo 2 z možných 12, tedy o palubu pod 
úrovní hladiny mořské. Plavba Severním mořem 
byla totiž celonoční a na horní paluby bylo možné 
vyjet výtahem. O první opravdu nevšední zážitek 
tak bylo dobře postaráno. Moře bylo klidné, moř-
ská nemoc nehrozila. Vítr fi čel, trajekt dýmal, 
slunce zvolna zapadalo nad hladinou osázenou 
větrnými mlýny a blikajícími ropnými plošinami, 
komerční a zábavní podněty byly všudypřítomné. 
Kurz koruny k euru a libře jsme však naštěstí měli 
stále v živé paměti.

V Newcastlu nás přivítalo oblačné ráno, slunce 
střídaly přepršky, vítr příjemně chladil. Ve srov-
nání se suchem a horky, které sužovaly naši zem, 
to však bylo úžasné osvěžení. První zastávka po 
vylodění a nezbytné kontrole byla u Anděla seve-
ru, což je opravdu velká železná socha postavy s 
křídly, která se podobají křídlům letadel. Symbol 
hornického potu, ale i naděje v lepší budoucnost 
je dílem sochaře Antonyho Gormleye. A vzhůru 
na sever, k hranicím mezi Anglií a Skotskem, do 
kraje zvaného Borders. Zastávka u hraničního 
kamene s výhledem do vábně zádumčivé, svěže 
a sytě zelené, místy vřesovištně nafi alovělé až 
černé krajiny kopců a jezer, do země vody a zele-
ně srovnatelné co do velikosti s tou naší. Jen tu 
žije o pět milionů obyvatel méně. Jedete dlouho, 
aniž potkáte dům nebo vesničku. Jedete po dobře 
značených cestách, které nejsou obklopeny bill-
boardy a nesmyslnými značkami. Jedete vlevo, 
protože tak velí tradice. Proč taky měnit něco, co 
léta dobře funguje? 

Naše první setkání s historií se odehrálo v 
Jedburghu, kde jsme prošli uctivě opečované 
pozůstatky augustiniánského opatství i jeho kelt-
ský základ. Další zastávkou byl Edinburgh, hlavní 
město Skotska rozkročené mezi třemi sopečnými 
kopci. Prošli jsme Holyrood Palace, ofi ciální síd-
lo britské královské rodiny, sídlo staré i živoucí 
zároveň. Krátce jsme nakoukli na hlavní tepnu 
města, na slavnou Royal Mile. Hrady a opatství, 
která jsme toho dne navštívili, ale i ta, která nás 
ještě čekala, si návštěvník může procházet a pro-
hlížet sám, téměř na vše si lze sáhnout, nikdo vám 
nedýchá na záda, aby vás kontroloval, nikdo vás 
zbytečně nekomanduje. Když se chcete někoho 
na něco zeptat, klidně můžete, dostanete detailní a 
často vtipnou odpověď. Komu to vyhovuje, půjčí 

si audioprůvodce do ouška a … piluje angličtinu, 
protože výklad v češtině zde nemají.

Z krátké návštěvy Edinburghu, jímž právě pul-
soval proslulý festival pouličních divadel a herců 
nazvaný Fringe, jsme ujížděli vstříc hostitelským 
rodinám. Čas, zde o hodinu nazpět posunutý, 
bohužel ubíhal stejně rychle jako ten náš, stře-
doevropský. Ubytování jsme měli domluveno u 
rodin z Alloa a Tullibody, z městeček nedaleko 
historického sídelního města Stirlingu. Co nás 
čeká? Jaká bude hostitelská rodina? Co dostane-
me k večeři? Domluvíme se? 

Když jsme se na druhý den ráno sešli u auto-
busu, abychom vyrazili za dalšími dobrodružství-
mi, překotně jsme si vyměňovali dojmy i fakta z 
našich hostitelských rodin. Drtivá většina účast-
níků projevovala spokojenost; většina rodin se 
nám věnovala, jídlo bylo buď velmi dobré, nebo 
přinejmenším přijatelné, ubytování pěkné. Náš 
„pán domu“ se ukázal jako veselá kopa a neustále 
s vážnou tváří vtipkoval, což bylo občas překva-
pivé, ale vždycky vlastně milé.

Toho dne jsme si prošli fascinující a pro dějiny 
Skotska zcela zásadní hrad Stirling natřený zčásti 
meruňkově (historicky prokázaná barevnost) a 
nádherně situovaný do krajiny zvané Lowlands. 
Zavítali jsme též na nepřehlédnutelný Wallace 
Monument, rozhlednu z 19. století věnovanou 
památce „Statečného srdce“. Později odpoled-
ne jsme přejeli z minulosti takřka do vysněné 
budoucnosti a vyzkoušeli si důmyslný, na ener-
gii kupodivu nenáročný systém vodního výtahu 
Falkirk Wheels. Ten propojuje vodní kanály o 
nestejné nadmořské výšce a rozšiřuje tak nejen 
možnosti plavby, ale i výdělku.

Dalšího dne jsme se vydali na nejdelší výlet 
ze všech. Zamířili jsme do oblasti Highlands a 
v naprosto netradičním počasí – bylo totiž bez 
deště a poměrně teplo – postupně obdivovali pro-
měnu krajiny. Nejdříve z autobusu – ano, tudy 
jezdil fi lmový Harry Potter Bradavickým expre-
sem do školy čar a kouzel – pak i pěšky, třeba 
během krátké vycházky na stezku vedoucí na 
nejvyšší horu Skotska Ben Nevis. Vrcholem dne 
pak bezesporu bylo koupání v ledové vodě jezera 
Loch Ness. Nebojte se, koupání nebylo povinné 
;-) Loch Ness jsme obdivovali nejen svými kot-
níky, ale i z nádherné hradní zříceniny a několika 

dalších fotogenických míst. Jen jednou jsme se 
vyspali a hned jsme si střihli túru na nefalšova-
ný skotský kopec s tak pradávným gaelským 
jménem, že nejsem s to je sem napsat. Odmě-
nou za výstup ovčími pastvinami, dubovým 
lesíkem (z dubů jsou mimo jiné třeba sudy na 
whisky) a obřími křovisky z kapradin byl nád-
herný výhled na jezero Loch Tay a pocit rado-
sti, že jsme nepromarnili příležitost alespoň 
trošku poznat jednu ze silných stránek Skotska 
– kopce a hory (Ben), stezky dolinami (Glen), 
výhledy na jezera (Loch) a zdejší krajinu vůbec 
(Highlands).

A v dalších dnech začala rájeckým škola. Byli 
rozděleni do skupin a dopoledne trávili s rodilý-
mi mluvčími procvičováním a pilováním anglič-
tiny. Odpoledne byla zasvěcena výletům, tu do 
Edinburghu, tu do Stirlingu nebo jinam, třeba 
do městečka zasvěceného univerzitnímu životu 
a skotskému národnímu sportu, tedy golfu. Ano, 
navštívili jsme světoznámé St. Andrews, kde se 
kdysi dali dohromady William a Kate, dnes krá-
lovský pár číslo jedna. Opět jsme měli štěstí na 
počasí, od moře foukalo a byl to vítr příjemný, 
nám vnitrozemcům vzácný, dálkami provoněný. 
Pomyslnou tečkou za skotskými zážitky, škol-
ními i mimoškolními, byl skotský večírek. Stu-
denti tak směli v doprovodu pedagogů navštívit 
i nefalšovanou skotskou hospodu, kde vyslechli 
jak tradiční dudáckou hudbu, tak moderní popo-
vé songy, které jsou v těchto končinách hudbou 
vlastně lidovou. A mohli si zazpívat a naučit se i 
několik skotských národních tanečků.
Čekalo nás ve Skotsku ještě mnoho jiných 

zážitků, například procházka podél Loch Lomond, 
největšího skotského jezera. A při zpáteční cestě 
na trajekt jsme – již v Anglii – zavítali i na slav-
ný Hadriánův val, zeď oddělující svět dávných 
Římanů od zbytku nepoddajného světa, kam 
bylo řazeno i starověké Skotsko. Během pobytu 
nám mimořádně přálo počasí, ale ani tak se nám 
nevyhnuly drobné problémy – třeba zdravotníko-
vo vykloubené rameno. Vše se však nejenže dalo 
řešit, ale velmi rychle bylo řešeno všemi, kdo za 
zájezd Gymnázia Rájec-Jestřebí odpovídali. A 
všem těmto lidem – a v neposlední řadě i studen-
tům – patří velké poděkování. Petr Jančík, 

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Vyšší odborná škola 
ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola  Boskovice, 

příspěvková organizace
je škola s dlouholetou tradicí. Její počátky sahají až do roku 1887. V současné době 

zde studuje více než 870 žáků a studentů. Absolventi mohou získat střední a vyšší 
odborné vzdělání, pro dospělé jsou určeny kurzy celoživotního vzdělávání.

Střední škola nabízí 4 studijní obory s maturitou a dva učební obory.
Čtyřletý maturitní obor Informační technologie připravuje žáky pro získání teo-

retických a především praktických kompetencí a dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií. 

Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v oblas-
tech hardwaru, základního a aplikačního programového vybavení, počítačových sítí, 
tvorby webových aplikací, počítačové grafi ky, programování a vývoje aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci povinně volí mezi předměty programování a správa sítí 
nebo konstrukční grafi cké aplikace na PC, a tím se profi lují v dané specializaci. 

V rámci projektu fi nancovaného z evropského sociálního fondu byl formou e-lear-
ningu zpracován koncept mezinárodního vzdělávání ECDL a vzdělávací program 
 Cisco Networking Academy. Žáci tak mají možnost získat mezinárodně uznávané cer-
tifi káty. Škola je zapojena i do Microsoft IT Academy, což mimo jiné umožňuje žákům 
získat zdarma nejnovější licence programů společnosti Microsoft.
Čtyřletý maturitní obor Ekonomika a podnikání - informatika v ekonomice při-

pravuje odborníky pro oblast užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvět-
vích. Příprava žáků je zaměřena na činnost kvalifi kovaných odborníků v oblasti řešení 
ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační 
technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti 
počítačového hardwaru a softwaru, vývoje vlastních aplikací, počítačových sítí a tech-
nických prostředků pro přenos dat. V ekonomických předmětech se studium zaměřuje 
na dovednosti a vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, základů podnikání, řízení podni-
ku, účetnictví a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky.

V rámci oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání – informatika 
v ekonomice je do výuky zařazena moderní aplikace - CAD systém SolidWorks, který 
se svojí použitelností a výkonem řadí mezi přední aplikace na podporu počítačového 
modelingu v prostorovém pojetí, tzv. 3D. Škola má zakoupen dostatečný počet licencí 
pro výuku ve škole, navíc si žáci mohou instalovat software také na svoje domácí počí-
tače. Pro tyto náročné aplikace byly do školy zakoupeny výkonné počítačové stanice 
s procesory Intel i7. Součástí aplikace jsou také moduly na simulaci zatížení dílů, simu-
laci proudění tekutin a plynů, tepelné simulace a další zajímavé nástroje, které žákům 
názorně vizualizují dané situace. 
Čtyřletý maturitní obor Hotelnictví – hotelnictví a turismus je zaměřený přede-

vším na problematiku managementu hotelů a cestovního ruchu. V průběhu studia mají 
žáci možnost absolvovat kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanský kurz, baristický 
kurz (zaměřený na přípravu kávy), someliérský kurz a kurz studené kuchyně. Po absol-
vování kurzů získávají absolventi certifi káty platné ve většině zemí Evropské unie. 
Žáci se mohou zúčastnit také zahraničních exkurzí a mohou reprezentovat sebe a školu 
na Dnech otevřených dveří, na burzách škol nebo na kulturních akcích města Bosko-
vice atd. V každém ročníku absolvují žáci čtrnáctidenní praxi ve školních a fi remních 
kuchyních a jídelnách, v restauracích, v cestovních kancelářích, hotelích a penzionech. 
Tento perspektivní obor je podporován městem Boskovice s cílem vytvořit podmínky 
pro rozvoj cestovního ruchu ve městě i celém regionu. Absolventi jsou vybaveni zna-
lostí dvou cizích jazyků, gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Uplatnění najdou 
v široké oblasti hotelového průmyslu a služeb souvisejících s cestovním ruchem.
Čtyřletý maturitní obor Veterinářství - veterinární prevence připravuje žáky na 

činnost veterinárních asistentů v oblasti veterinární péče v chovu zvířat a při kontro-
le dodržování hygienických podmínek ve výrobě a zpracování živočišných produktů. 
Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B. Absolventi se mohou uplat-
nit jako asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v zoo-
logických zahradách, laboranti, technici v potravinářském průmyslu apod. Studium 
je možné rozšířit o volitelné předměty kynologie, chov koní, chov exotických zvířat, 
včelařství a myslivost. V rámci výuky myslivosti se žáci účastní honu na drobnou zvěř, 
osvojují si praktické vědomosti a dovednosti v oblasti loveckých zbraní (zejména bez-
pečné zacházení s nimi na myslivecké střelnici). Po úspěšném absolvování předmětu 
myslivost a úspěšném složení maturitní zkoušky mohou absolventi zažádat o vydání 
loveckého lístku a po splnění dalších podmínek mohou vykovávat i funkci myslivec-
kého hospodáře. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník je zaměřený na technologii přípravy pokr-
mů a kvalifi kovanou obsluhu v provozech veřejného stravování i na vykonávání 
obchodně podnikatelských aktivit v gastronomickém průmyslu. Žáci jsou vzdě-
láváni v oblasti technologie přípravy pokrmů, stolničení, výživy, ale i v oblasti 
komunikace ve službách, profesní etiky, rozvoje organizačních schopností. Odbor-
ný výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku ve škole - v učebně přípravy pokrmů a 
stolničení. Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích našich 
partnerů ve všech typech provozů veřejného stravování, převážně pak v uznáva-
ných restauracích v kraji. Žáci v rámci praxe pomáhají při přípravě pokrmů a při 
obsluze na různých společensko-gastronomických akcích nejen v našem městě. 
Žáci mají možnost zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny tzv. carvingu, 
barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, sommeliérského kurzu a kurzu baris-
ty. Absolventi získávají úplné střední vzdělání s výučním listem a na naší škole 
mohou dále pokračovat ve studiu ve vzdělávacím oboru podnikání, který mohou 
zakončit maturitní zkouškou. Obor Kuchař – číšník patří jednoznačně mezi velice 
populární z důvodu nedostatku odborného kvalifi kovaného personálu v gastrono-
mických provozech.

Zahradník
Výuka tohoto oboru vzdělání byla po několikaleté odmlce zahájena ve školním roce 

2015/16. Je zaměřen na profesní přípravu v oblasti zelinářství, květinářství, ovocnic-
tví, sadovnictví, vázání a aranžování květin,  technologie zpracování ovoce a zeleniny, 
množení, výsadby, ošetřování a ochrany rostlin. Součástí výuky je obsluha a oprava 
jednoduchých zahradnických strojů. Žáci si osvojují zpracování květin do běžných 
vazačských a aranžérských výrobků. Praktická výuka probíhá v areálu školy na Hybe-
šově ulici a Dřevařské ulici (skleník, sad, zahrada,…). 

Absolventi nacházejí uplatnění v zahradnických a školkařských fi rmách, vazač-
ských síních apod. 

Vyšší odborná škola 
Naše škola jako jediná v regionu nabízí také vyšší odborné studium. Toto studium 

je denní a je určeno pro absolventy středních škol ukončených maturitní zkouškou. 
Absolvent po třech letech získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší 
odborné školy a oprávnění používat titul DiS.

Vyšší odborná škola ekonomická nabízí tři obory vzdělání. Ekonomika a podniká-
ní, Finančnictví a bankovnictví, Cestovní ruch.

Vyšší odborná škola zdravotnická nabízí ke studiu obor Diplomovaná všeobecná 
sestra. 

Škola nabízí ještě mnohem víc. Studenti a žáci mohou využívat služeb školního 
bufetu, mají k dispozici posilovnu a tělocvičnu i v době mimo vyučování, informační 
centrum s knihovnou a s přístupem k internetu. Mohou se zapojit do různých sportov-
ních aktivit – plavání, bruslení, bowlingu, včelařského a jezdeckého kroužku. 

Ve spolupráci s pedagogy vydávají žáci školní časopis Občasník.
V budově školy je zajištěno celodenní stravování, ubytování pro žáky ze vzdále-

nějších míst zabezpečuje domov mládeže. Má kapacitu 129 míst, žáci jsou ubytovaní 
převážně ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.Vyšší odborná škola eko-
nomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice svým pojetím a moderním záze-
mím splňuje požadavky kladené na absolventy tohoto typu studia a umožňuje jim tak 
lépe se uplatnit na trhu pracovních sil u nás i v ostatních zemích EU.
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Tel.: 516 802 211, fieditelka: 516 802 216, 
v˘chovná poradkynû: 516 802 220, ‰kolní psycholoÏka: 516 802 220

e-mail: info@gymbos.cz   www.gymbos.cz

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2016/2017 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. 2015 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  BoskoviceVe školním roce 2016/2017 

nabízí studium 
v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ) 
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ) 

Dny otevřených dveří:  
5. listopadu 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
22. ledna 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

ymn zium a  jec- e e , . . .
men k  240 

6 9 02 jec- e e

Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;  www.gymnaziumrajec.cz

Gymnázium Rájec-Jestřebí, p. p. s.
Komenského 240
679 02  Rájec-Jestřebí

Střední pedagogická 
škola Boskovice, 

příspěvková 
organizace

Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544 Fax: 516 802 540

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Vám pro školní rok 2016/2017 nabízí
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní 
zkouškou:
 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 75-41-M/01 Sociální činnost

Dny otevřených dveří 13. 11. 2015 a 14. 1. 2016 

SPŠ Jedovnice - 
poptávka roste!

JEDOVNICE - Řeklo by se, že slovo poptávka 
patří spíše do ekonomické terminologie a že vyjadřu-
je objem zboží, které si kupující chce na trhu koupit 
za určitou cenu. Do škol jakoby nepatřilo. Opak je ale 
pravdou. Střední školy se dnes pohybují v tržním pro-
středí, musí se vyrovnat s konkurencí a „vyrábět prodej-
né absolventy“. U některých oborů převyšuje nabídka 
poptávku a trh je nepotřebuje. K tomu se ale vyjadřo-
vat nechci. Co mne tíží, je stále rostoucí tlak ze strany 
zaměstnavatelů poptávajících středoškolsky vzdělané 
techniky – strojaře a IT specialisty. Ozývají se persona-
listé malých i větších fi rem a dle jejich vyjádření, maji-
telé začínají panikařit. Máme zakázku, máme stroje, 
máme peníze, ale není koho platit, nemáme lidi! Mys-
lím ty, kteří např. obsluhují či programují CNC stroje, 

jsou schopni kreslit ve 2D či 3D, jsou schopni tech-
nologicky myslet, jsou ochotni se dále odborně vzdě-
lávat, mluví cizím jazykem, jsou časově fl exibilní, ... 
už nemusím pokračovat. Takový absolvent se opravdu 
nemusí o práci bát. A bude i dobře zaplacen. Troufám 
si říci, že takové absolventy „vyrábíme “ u nás na SPŠ 
v Jedovnicích. V maturitní třídě oboru strojírenství si 
podávají dveře zástupci vysokých škol nejen z blízké-
ho, myslím brněnského, okolí, ale i ze Zlína, Ostravy, 
Pardubic, se zástupci fi rem. Kdo zvítězí? Zatím to jsou 
vysoké školy. Do provozu se nikomu moc nechce. A na 
to v konečném důsledku pak doplatíme všichni. Proč 
to vlastně všechno píši? Chtěl bych se obrátit na rodiče 
žáků 9. ročníků základních škol. Zvolte pro svoje dítka 
cestu, která má čitelný konec a odpoví vám na otázku: 
Co z toho našeho synka jednou bude?

Jedovnická průmyslovka nabízí ke studiu dva matu-
ritní obory s výbornou uplatnitelností na náročném 
trhu práce. Pojďte k nám studovat strojírenství, nebo 
informační technologie! Nemáte-li maturitní ambi-
ce, můžete se přihlásit na učební obory slévač, nebo 
modelář.

Zvu Vás na dny otevřených dveří SPŠ Jedovnice. 
Provedeme Vás po moderní, kvalitní a bezpečné škole, 
kde najdete dost prostoru pro svůj všestranný rozvoj. 
Termíny dní otevřených dveří SPŠ Jedovnice: 

3. prosince 2015 11:00 – 17:30
5. prosince 2015  9:00 – 11:00
19. ledna 2016 11:00 – 17:30
23. ledna 2016  9:00 – 11:00
9. února 2016 11:00 – 17:30
Bližší informace na www.spsjedovnice.cz.
 Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy



V
MALÁ KOPANÁ

1. Italcars liga - 21. kolo: FC 
Sampdoria Poříčí - Ajeto Adamov 
4:6, St.B Jabloňany - TJ Orel Bos-
kovice 2:12, FK Rozhraní - AC 
Okrouhlá 2:3, FC Kvasar Černá 
Hora - Sokol BK Sadros Bce 5:4, 
Kanap Karolín - FC Fulgur Býko-
vice 5:3, SK Viktoria Suchý - LPP 
Lhota u Lysic 4:4.
 1  Lhota u L. 21 19 2 0 137:45 59
 2.  Sadros Bce 21 15 0 6 144:81 45
 3.  Černá Hora 21 15 0 6 89:65 45
 4.  Karolín 21 12 2 7 94:78 38
 5.  Orel Bce 21 11 0 10 120:94 33
 6.  Poříčí 21 9 3 9 72:75 30
 7.  Okrouhlá 21 9 2 10 97:98 29
 8.  Suchý 21 7 1 13 82:105 22
 9.  Býkovice 21 7 1 13 56:94 22
 10.  Rozhraní 21 6 1 14 79:99 19
 11.  Adamov 21 4 2 15 50:101 14
 12.  Jabloňany 21 4 2 15 52:137 14

2. Mevasport liga - 21. kolo: 
FC Světlá - FC Artis Bedřichov 
5:1, DKS Kopeček Rájec - FK 
Rudná 0:7, FC Šebetov - FC 
Žďárná 2:4, FC Dynamo Čížovky 
- Arsenal Lomnice 1:7, TJ Sokol 
Křetín - AC Kozárov 2:0.
 1.  Vážany 20 12 2 6 58:36 38
 2.  Kozárov 21 12 2 7 54:47 38
 3.  Lomnice 21 11 4 6 55:35 37

 4.  Světlá 21 12 1 8 58:54 37
 5.  Křetín 21 9 4 8 54:49 31
 6.  Rájec 21 9 3 9 50:54 30
 7.  Rudná 21 9 2 10 54:47 29
 8.  Čížovky  21 8 4 9 61:59 28
 9.  Šebetov 21 9 1 11 50:50 28
 10.  Žďárná 21 9 1 11 39:54 28
 11.  Rašov 20 6 4 10 53:61 22
 12.  Bedřichov 21 4 2 15 27:68 14

3. liga - 21. kolo: FC Třebětín 
- FK Holešín/Kuničky 3:5, KMK 
Újezd u Kunštátu - Hasiči M.R. - 
S.L. 9:0, Sokol Šebrov - FC Roz-
síčka 5:1, MK Velké Opatovice - 
FC Spešov 0:6, Sokol Lhota Rapo-
tina - BC Červánky Rájec 3:2.
 1.  Rájec 19 13 0 6 71:40 39
 2.  Šebrov 19 11 5 3 62:43 38
 3.  Spešov 19 11 0 8 63:44 33
 4.  Újezd u K. 19 10 3 6 58:44 33
 5.  V.Opatovice 19 9 2 8 57:44 29
 6.  Valchov A 19 8 3 8 49:53 27
 7.  Hasiči 20 8 2 10 61:77 26
 8.  Holešín 19 8 1 10 54:49 25
 9.  Třebětín 19 7 3 9 53:59 24
 10.  Rozsíčka 19 4 4 11 40:62 16
 11.  Lhota R.  19 3 3 13 43:92 12

4. liga - 21. kolo: SK JKP Oleš-
ná - TJ Rudka 7:1, FC Stars Leto-
vice - TJ Šerkovice 14:5, SK Žízeň 
Petrovice - FK Jabloňany 3:6, Pen-
taco Boskovice - FC Alupo Dolní 
Lhota 7:0, SK Moravan Svitávka 
- FK Deštná 3:3, FPO Blansko - 
MK Sokol Drnovice A 8:4.

 1.  Pentaco 21 19 2 0 117:39 59
 2.  D. Lhota 21 14 3 4 107:45 45
 3.  Blansko 21 11 4 6 84:61 37
 4.  Jabloňany 21 11 3 7 81:50 36
 5.  Olešná 21 9 4 8 64:53 31
 6.  Deštná 21 9 3 9 66:66 30
 7.  Drnovice A 21 9 1 11 107:116 28
 8.  Letovice 21 8 2 11 86:103 26
 9.  Svitávka 21 7 2 12 45:75 23
 10.  Petrovice 21 6 2 13 50:97 20
 11.  Rudka 21 5 2 14 63:89 17
 12.  Šerkovice 21 2 4 15 43:118 10

5. liga - 21. kolo: FK Obora 
- FC Lhota u Lysic 1:7, TJ K20 
Šošůvka - FC Dlouhá Lhota 3:5, 
SK Jestřebí - Panthers Vanovice 
5:1, TJ Sokol Valchov B - Arté-
zia Štěchov 1:0, FK Tuzemák - 
FC Piccolo Černá Hora 3:3, SK 
Kněževes 2006 - FC Sokol Leto-
vice 3:3.
 1.  Černá Hora  21  14  2  5  95:61  44
 2.  Jestřebí  21  13  4  4  72:47  43
 3.  Lhota u L.  21  12  2  7  83:63  38
 4.  Kněževes 21  10  5  6  64:55  35
 5.  Vanovice  21  11  2  8  66:61  35
 6.  Letovice  21  10  4  7  90:78  34
 7.  Šošůvka  21  8  3  10  84:81  27
 8.  D. Lhota  21  7  4  10  40:41  25
 9.  Valchov B  21  7  3  11  63:75  24
 10.  Tuzemák  21  6  5  10  57:82  23
 11.  Štěchov  21  6  2  13  46:66  20
 12.  Obora  21  4  0  17  41:91  12 

Základní skupina - 25. kolo: 
FK Penzion Artis Bedřichov - 

Hřebci Ludíkov 0:1, FC Sebra-
nice 2002 - M.K. Louka 4:7, FC 
Vítějeves - FC Lysice 4:8, FC 
Microtex Lomnice - FC Brťov 
5:3, FC Roma Olešnice - Orel 
Rock Boskovice 10:5.
 1.  Louka 21 20 0 1 139:42 60
 2.  Lomnice 21 17 1 3 134:50 52
 3.  Lysice 21 14 0 7 95:46 42
 4.  Ludíkov 21 12 2 7 58:58 38
 5.  Študlov 21 11 0 10 79:54 33
 6.  Boskovice 21 9 3 9 69:82 30
 7.  Vítějeves 21 8 3 10 54:48 27
 8.  Brťov 21 8 2 11 53:66 26
 9.  Olešnice 21 7 0 14 57:106 21
 10.  Blansko 21 5 2 14 56:117 17
 11.  Sebranice 21 4 4 13 47:83 16
 12.  Bedřichov 21 2 1 18 26:110 7

Veteránská liga - 20. kolo: Ště-
chov - LD Boys Vranová 1:8.
 1.  Černá Hora 14 9 1 4 72:48 28
 2.  Vranová 16 9 1 6 80:65 28
 3.  Start 15 8 1 6 45:41 25
 4.  Microtex 15 5 1 9 52:55 16
 5.  Štěchov 16 5 0 11 37:77 15

Ženská liga - 20. kolo: TJ Sokol 
Vísky - Veveračky Lažánky 2:0, 
FC Seňoritky Č. Hora - FC Fulgur 
Býkovice 5:0.
 1.  Lažánky 16 11 3 2 47:11 36
 2.  Vísky 16 11 3 2 44:15 36
 3.  Č. Hora 16 8 4 4 39:21 28
 4.  Býkovice 16 3 0 13 29:55 9
 5.  Křoví 16 2 0 14 18:75 6

 Zpracoval Lubomír Slezák

 úterý 27. října 2015 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 7

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz), Michal Záboj - šéfeditor (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu). 
Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, Nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., tiskárna Novotisk Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za 
pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků v pátek ve 14 hod.

Půlmaraton Moravským 
krasem vyhrál Jan Kohut

L  S

BLANSKO - S téměř dvou-
minutovým náskokem vyhrál 
v sobotu Jan Kohut (Relax Fit 
Team) Půlmaraton Moravským 
krasem. Několikametrový náskok 
si vypracoval téměř ihned po star-
tu a pravidelně ho zvyšoval. 

„Běželo se mi moc dobře, 
vyhrál jsem a tak to má být,“ hod-
notil závod s úsměvem jeho vítěz. 
„Počasí bylo naprosto ideální, 
dneska nebyl důležitý čas v cíli, 
ale pohoda na trati,“ dokončil 
hodnocení Kohut.

Na start hlavního závodu se 
postavilo 1180 běžců a s výjim-
kou tří všichni zase proběhli 
cílem. Nejrychlejší ženou byla 
čtyřicetinásobná mistryně repub-
liky v atletických disciplínách 
Petra Kamínková, která celkově 
skončila na 25. místě, za zmínku 
určitě stojí i účast Milana Hru-
bého z Blanska a Pavla Cahela 
z Brna. Oba běžci se narodili 
v roce 1938.

I přes nezvyklý termín se sobot-
ní běh v Blansku vydařil.

Muži celkově: 1. Jan Kohut 
(Relax Fit Team), 1:08,55, 2. Jiří 
Čípa (Bystré), 1:10,50, 3. Jiří 
Petr (Triexpert team), 1:11,24, 4. 
Daniel Orálek (Moravská Slavia 
Brno), 1:12,17, 5. Pavel Hrdina 

(AK Perná), 1:12,53, 6. Jiří Kalus 
(Ekol Team), 1:13,04, 7. Karel 
Petroš (Maslen Team), 1:17,39, 8. 
Bronislav Khýr (MK Prostějov), 
1:18,17, 9. Jiří Franz (Biatlo Klub 
Říčany), 10. Jiří Šterc (Relax Fit 
Team), 1:19,03.

Muži: 1. Jan Kohut (Relax Fit 
Team), 1:08,55, 2. Jiří Čípa (Bys-
tré), 1:10,50, 3. Jiří Petr (Triexpert 
team), 1:11,24, 4. Pavel Hrdina 
(AK Perná), 1:12,53, 5. Jiří Kalus 
(Ekol Team), 1:13,04, 6. Karel 

Petroš (Maslen Team), 1:17,39. 
Veteráni 1: 1. Daniel Orálek 
(Moravská Slavia Brno), 1:12,17, 
2. Bronislav Khýr (MK Prostějov), 
1:18,17, 3. Karel Fučík (Vodá-
renská a.s.), 1:19,14, 4. Jiří Hýbl 
(Hrušovany u Brna), 1:20,19, 5. 
Hynek Dolák (Blansko), 1:20,26, 
6. Vít Ryška (VSK Univerzita 
Brno), 1:21,07. Veteráni 2: 1. Petr 
Kučírek (Třinec), 1:25,03, 2. Zde-
něk Novák (Blansko), 1:28,10, 3. 
Rudy Krajča (Brno), 1:28,16, 4. 

Jiří Bezrouk (Consultech Service), 
1:29,10, 5. Jiří Konieczny (Český 
Těšín), 1:29,14, 6. Vladimír Matě-
na (VZS Blansko), 1:29,54.

Ženy celkově: 1. Petra Kamín-
ková (adidas boost team), 1:21,26, 
2. Martina Vévodová (AK Perná), 
1:22,42, 3. Šárka Dýrová Macháčko-
vá (AK Olymp Brno), 1:23,05, 4. Eva 
Filipiová (TJ Šumperk), 1:24,47.

Okresní běžecká liga pokračuje 
5. prosince Mikulášským během 
v Okrouhlé.

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 Ž  – B , 1 0 2

2 N  – B , KP 1 0 2

3 R  – R , KP 1 0 2

4 D  – K , I.A 1 0 2

5 V  – P , I.B 1 0 2

6 J  – L , I.B 1 0 2

7 L  – R  B, OP 1 0 2

8 B  – V , OP 1 0 2

9 D  – A , OP 1 0 2

10 S  – K  B, OP 1 0 2

11 L  – V , OP 1 0 2

12 Š  – R , OP 1 0 2

13 O  – O , OP 1 0 2

14 R -J  – Č  H , I.B 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

HOKEJ
1. 11., 17 h Boskovice – Rosi-

ce.
KOPANÁ

1. 11., 14 h Jedovnice - Lipovec, 
Vilémovice - Pačlavice-Dětkovice, 
Rájec-Jestřebí - Černá Hora, I. B.

STOLNÍ TENIS
30. 10., 13:30 h Blansko - El 

Niňo Praha. 1. 11., 8:30 h Blansko 
- Ústí nad Labem, 1. liga žen.

ŠACHY
1. 11., 10 h Sokolovna Boskovi-

ce. O putovní pohár Topnet.

Nová šachová sezóna je rozehrána
REGION - V říjnu rozehrála 

novou sezónu šachová družstva. 
Jediný druholigový zástupce, tým 
Lipovce, si poradil s Jundrovem, prv-
ní body si v Krajském přeboru první 
třídy připsali i hráči Adamova.

2. liga, sk. E - ŠK Garde Lipo-
vec - Jezdci Jundrov 6:2. Kalod - 
Fiala 1:0, Kratochvíl - Pakosta 1:0, 
Bělík - Hošek 1:0, Kopřiva - Hladík 
0,5:0,5, Sekanina - Šípek 0,5:0,5, 
Handl - Továrek 0,5:0,5, Chládek - 
Staněk 0,5:0,5, Fojtík - Šípek 1:0.

KP I - MKS Vyškov - TJ Spar-
tak Adamov 2,5:5,5. Kejík - Chlou-
pek 0,5:0,5, Hejný - Sekanina 0:1, 

Jireš - Handl 0:1, Mouryc - Švehla 
0:1, Rozumek - Masák 1:0, Kupčík 
- Marek 0:1, Slepánková - Ševčík 
0,5:0,5, Kudlička - Mižák 0,5:0,5.

V KP II Tišnov porazil vysoko 
Blansko a zajistil si tím průběž-
né vedení. Boskovice po dvou 
letech konečně porazily Vyškov a 
Sloup překvapivě snadno přehrál 
Rudici. V Lipovci B-tým i C-tým 
nastoupily s řadou náhradníků, ale 
favorizované béčko s přehledem 
vyhrálo. Střetnutí mezi Rudicí a 
Sloupem mělo patřit k nejvyrov-
nanějším, ale Sloup vyhrál neče-
kaně vysoko. 

KP II - ŠK Garde Lipovec C 
- ŠK Garde Lipovec B 2,5:5,5. 
Krejčí - Mižák 0,5:0,5, Nečas - 
Holušová 0:1, Ševčík J. - Kom-
prda 0:1, Kratochvil - Flašar 0:1, 
Flašar - Ševčík M. 1:0, Longhin - 
Drahovzal 0:1, Šíbl - Svoboda 1:0, 
Kratochvíl - Kovařík 0:1.

MKS Vyškov B - Makkabi 
Boskovice 2,5:5,5. Rozumek - 
Chloupek 0,5:0,5, Jireš - Dobeš 
0,5:05, Jakubčík - Boháček 0:1, 
Kudlička - Zemánek 0:1, Čermák 
- Hubený 1:0, Zabloudil - Petr 0:1, 
Slepánek - Dvořáček 0:1, Tomek - 
Veselý 0,5:0,5.

Sokol Rudice - TJ Sloup 
2,5:5,5. Loubal - Dirgas 0:1, 
Polách - Pokladník 0:1, Nečas - 
Veselý 0,5:0,5, Hnilička - Špičák 
0:1, Nejezchleb - Sedlák 0,5:0,5, 
Matuška - Baláž 0,5:0,5, Dvořá-
ček - Drochytka 1:0, Klinkovský 
- Helebrand 0:1.

ASK Blansko - ŠK Sokol 
Tišnov 2:6. Moc R. - Vojtěch 
0,5:0,5, Moc M. - Gubáš 0,5:0,5, 
Senáši - Pučálka 0,5:0,5, Saida 
- Krejčí 0,5:0,5, Slouka - Plašil 
0:1, Polách - Hlavsa 0:1, Buš - 
Maláska 0:1, Dufek - Bartoň 0:1. 
 (les)

K   

S  

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Kuželkářky prohrály v Náchodě
REGION - Minulý víkend se 

nedařilo kuželkářským týmům 
Blanska. Celek žen jel do kuželny 
vedoucího Náchoda a po velkém 
boji těsně prohrál. Muži hráli se 
sousedem v tabulce, týmem Vra-
cova, a nečekaně vysoko prohráli.

1. liga žen: SKK Náchod - KK 
Blansko 5,5:2,5 (3269:3225).
 1.  Náchod  6  5  1  0  32,5:15,5 11
 2.  Rosice  5  4  0  1  33,0:7,0 8
 3.  Přerov  5  4  0  1  24,0:16,0 8
 4.  Val. Mez.  5  3  1  1  20,5:19,5 7
 5.  Č. Třebová  5  3  0  2  23,0:17,0 6

 6.  Duchcov  5  2  0  3  20,5:19,5 4
 7.  Blansko  5  2  0  3  17,5:22,5 4
 8.  Zlín  6  2  0  4  18,0:30,0 4
 9.  Slavia Praha  5  1  1  3  16,5:23,5 3
 10.  Kon. Praha  5  1  1  3  15,0:25,0 3
 11.  Zábřeh  5  1  0  4  15,0:25,0 2
 12.  Rokycany  5  1  0  4  12,5:27,5 2

2. liga muži: Vracov - Blansko 
6:2 (3382:3199). Polanský - Flek J. 
3:1 (592:536), Kordula - Flek R. 2:2 
(523:548), Polanský - Hlavinka 3:1 
(542:488), Svoboda - Honc 4:0 (558:527), 
Svozil - Procházka 1:3 (572:590), Tužil - 
Havíř 4:0 (595:510).  (les)

REGION - Až čtvrté kolo 
druhé ligy stolně-tenisových 
družstev přineslo celku Blanska 
první výhru. Zrodila se v herně 
Moravské Slavie Brno. Po sobot-
ní porážce s místním B-týmem, 
uspěli blanenští v souboji s brněn-
ským céčkem.

2. liga mužů, sk. B: 3. kolo: 
Moravská Slavia B - Blansko 
10:2, Přikryl 2. Jediným, kdo 
dokázal domácím hráčům úspěš-
ně vzdorovat, byl Přikryl s bilancí 
dvou výher a jedné porážky.

4. kolo: Moravská Slavia C - 
Blansko 4:10, Svoboda 3,5, Vybí-
ral 3, Dudík 2, Přikryl 1,5. Třinác-
tiletý Vybíral ukázal, že dokáže 
být platným hráčem blanenského 
A-týmu a spolu se stejně úspěš-
ným Svobodou dovedli Blansko k 
první druholigové výhře.
 1.  Zlín 4 3 1 0 0 39:13 11
 2.  Havířov C 4 3 1 0 0 39:18 11
 3.  Hr. Král. C 4 3 1 0 0 39:24 11
 4.  Hustopeče 4 3 0 1 0 33:26 10
 5.  Ostrava C 4 2 0 2 0 28:23 8
 6. MS Brno B 4 2 0 2 0 32:27 8
 7.  Frýdlant 4 1 2 1 0 29:30 8
 8.  Nový Jičín 4 2 0 2 0 27:30 8
 9.  Jeseník 4 1 1 2 0 30:37 7
 10.  Blansko 4 1 0 3 0 25:34 6
 11.  MS Brno C 4 0 0 4 0 15:40 4
 12.  Přerov 4 0 0 4 0 6:40 4 

Mnohem lépe si vedou prvo-
ligové hráčky Blanska. V uply-
nulých čtyřech kolech prohrály 
jen jednou na stolech v Nuslích, 
se třemi výhrami jim zatím patří 
čtvrté místo.

1. liga žen: 3. kolo: SK Frýdlant 
nad Ostravicí B - KST GMC Blan-
sko 4:6, Chajda 3, Pavlicová 2, Šev-
číková 1. O tom, že si hosté odvezou 
všechny body, rozhodla skvělým 
výkonem Marie Chajda, která ve 
třech utkáních neztratila ani set. 

4. kolo: SKST Dubňany - KST 
GMC Blansko 1:9, Ševčíková 
3,5, Chajda 3, Pavlicová 2,5. Prv-
ní a jediné klopýtnutí přišlo již 
za rozhodnutého stavu 0:7, kdy 
Pavlicová nestačila na domácí 
Kůřilovou.
 1.  Nusle Praha 4 4 0 0 0 34:6 12
 2.  Vlašim B 4 4 0 0 0 32:8 12
 3.  Vlašim C 4 4 0 0 0 29:11 12
 4.  Blansko 4 3 0 1 0 25:15 10
 5.  Slavoj Praha 4 3 0 1 0 25:15 10
 6.  EL Niňo 4 2 0 2 0 21:19 8
 7.  Líšeň 4 2 0 2 0 15:25 8
 8.  Hr. Král. B 4 1 0 3 0 17:23 6
 9.  Elizza Praha 4 1 0 3 0 17:23 6
 10.  Frýdlant 4 0 0 4 0 12:28 4
 11.  Ústí n. L. 4 0 0 4 0 8:32 4
 12.  Dubňany 4 0 0 4 0 5:35 4

Dvě vyrovnaná utkání sehrá-
li o víkendu hráči blanenského 
divizního B-týmu. Kvíčala ani 
jednou nezaváhal, v sobotu se 
navíc přidal skvělým výkonem 
Voráč a to pro Blansko znamenalo 
první vítězství. 

V neděli se již ostatním hráčům 
příliš nedařilo a výsledkem tak 
byla těsná porážka.

3. kolo: KST Blansko B – Sokol 
Hlubočany 10:7, Kvíčala 4,5 Voráč 
4, Mikula 1,5.

4. kolo: KST Blansko B – Orel 
Silůvky 7:10 Kvíčala 4, Přikryl 
a Voráč 1,5.  (les)
 1.  Hodonín C 4 4 0 0 0 40:19 16
 2. MS Brno D 4 3 0 1 0 34:20 13
 3.  Holásky 4 3 0 1 0 35:23 13
 4.  S. Brno I A 4 3 0 1 0 33:24 13
 5.  Silůvky 4 2 1 1 0 30:33 11
 6.  Tišnov B 4 2 1 1 0 36:25 11
 7.  Blansko B 4 1 1 2 0 26:36 8
 8.  MS Brno E 4 1 1 2 0 32:37 8
 9.  Únanov B 4 1 0 3 0 30:33 7
 10.  Hlubočany 4 1 0 3 0 25:38 7
 11.  Hodonín D 4 1 0 3 0 20:36 7
 12.  S. Brno I B 4 0 0 4 0 23:40 4

Porážka. Dvakrát se dostali blanenš   hokejisté v sobotním zápase 
pro   tře  mu Uherskému Ostrohu do vedení, ale hosté dvakrát s  hli 
vyrovnat. Zápas se tak musel rozhodnout v samostatných nájezdech, 
ve kterých byli šťastnější hosté.  Foto Lubomír Slezák



Město Rájec-Jestřebí
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ FUNKCE 

TAJEMNÍK/TAJEMNICE 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÁJEC-JESTŘEBÍ

Bližší informace 
na webových stránkách 

www.rajecjestrebi.cz 
nebo na tel. č. 516 432 014.
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PETR NEJEZ
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

BOSKOVICE
PŘEDSEZÓNNÍ ÚDRŽBA
ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

739 717 807

Hledám ke koupi chatu
nebo chalupu na Blanensku,

opravy nevadí. 
Tel.: 723 046 213

Zajištění manželé hledají
rodinný dům v Blansku 

nebo okolí 20 km. 
Zahrada podmínkou.

Tel.: 721 466 406 

Koupím BYT. Investice. 
Tel.: 724 118 370

PŘIJMEME ŘIDIČE
TAXI pro Blansko, 

víkendové směny - brigádně. 

Tel.: 608 879 318

Přivýdělek pro zaměstna-

né nebo studenty. Do nově 

otevřené kanceláře hledá-

me komunikativního kolegu. 

Náplní práce je péče o klienta 

a administrativní zpracování 

žádostí. Požadujeme pozitivní 

přístup, ŘP skup. B, práce na 

PC, fl exibilitu. Vhodné i jako 

vedlejší příjem pro zaměstnané 

nebo jako brigáda při studiu. 

Nadstandardní ohodnocení. CV 

zasílejte na svatopluk.kouril@

profi credit.cz nebo volejte na 

774 295 393.

Pokud se k Vám banka otočí 
zády, tak je tu pro Vás naše 
rychlá nebankovní půjčka 
od 5.000 do 160.000 Kč, solid-
ně a bez poplatku za vyřízení 
s možností předčasného spla-
cení. V případě, že podnikáte 
a máte optimalizované daňové 
přiznání, tak u nás máte dveře 
otevřené. Více na www.rychla-
pujcka21.cz nebo na telefonu 
774 295 393.

Pronajmu zrenovovaný 
byt 3+1 v lokalitě 

Blansko Sever. 
Cena dohodou. 

Tel.: 777 737 946.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.
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