
V regionu je 
méně lidí bez 

práce
REGION - Na Blanensku 

a Boskovicku ubylo lidí, kteří 
hledají zaměstnaní. Podíl neza-
městnanosti ke konci října klesl 
meziměsíčně o dvě desetiny pro-
centního bodu na 5,2 procenta. 
Okres tak hlásí třetí nejnižší číslo 
v Jihomoravském kraji. 

Úřady práce v regionu evi-
dovali v říjnu 3 836 uchazečů 
o zaměstnání. O měsíc dříve to 
bylo o stovku více. 

„Situace na trhu práce se 
nadále vyvíjí pozitivně. Česká 
ekonomika je v dobré kondici 
a její pokračující růst potvrzuje 
i fakt, že zaměstnavatelé počítají 
také v dalších měsících s tím, že 
budou nabírat nové zaměstnance. 
Ještě stále dobíhají sezónní prá-
ce,“ uvedla mluvčí Úřadu práce 
ČR Kateřina Beránková. 

Pozitivní vývoj nezaměstna-
nosti se očekává také v příštích 
měsících. 

„Nezaměstnanost by mohla 
stagnovat nebo, s postupným 
utlumováním sezónních prací 
a ukončováním pracovních pomě-
rů na dobu určitou, mírně vzrůst. 
V meziročním srovnání by měla 
zůstat na nízkých hodnotách,“ 
podotkla ředitelka Úřadu práce 
ČR Kateřina Sadílková.

V rámci Jihomoravského kraje 
podíl nezaměstnanosti klesl o dvě 
desetiny bodu na 6,2 procenta. 
V celé republice se pak snížil 
o desetinu bodu na 5,9 procenta. 
Bez práce ke konci října bylo přes 
430 tisíc lidí.  (moj)

pokřtěna kniha Zbrojnice na 
lysickém zámku.

„Tato publikace představuje 
poklady ze zbrojnic na hradech 
a zámcích ve správě Národního 
památkového ústavu a je výbě-
rem nejzajímavějších lysických 
zbraní, militarií a rarit, nacháze-
jících se ve zbrojnici nebo aktuál-
ně v dalších prostorách lysického 
zámku,“ podotkla Dagmar Šnaj-
darová z Národního památkové-
ho ústavu.

Tradičně se v Lysicích konala 
také řada výstav. Lidé si mohli 
prohlédnout květinová aranžmá 
v komnatách, unikátní sbírku 
pečetí, nebo expozici předsta-
vující předměty ze zámeckého 
depozitáře.

M  Z

BLANSKO - Hlavní líčení 
v kauze údajného uplácení na 
boskovické radnici spěje do fi ná-
le. U Okresního soudu v Blansku 
v úterý zazněly další hodiny odpo-
slechů. Rozsudek by mohl pad-
nout ještě tento měsíc.

Soud při úterním stání vyslechl 
posledního svědka. Asi tři hodi-
ny se pak přehrávaly odposlechy, 
které policie pořídila v kanceláři 
úředníka odboru dopravy na bos-
kovické radnici Filipa Kincla. 
Podle obžaloby se dopustil trest-
ných činů přijetí úplatku, zneužití 
pravomoci úřední osoby a pojistný 
podvod.

Odposlechy zaznamenaly, jak 
Kincl vyřizuje dopravní přestup-
ky, například srážku auta s chod-
cem, nehodu na kole v opilosti, 
nebo překročení rychlosti a řízení 
bez řidičského průkazu. Ve všech 
těchto případech úředník sáhl 
k mírnějšímu trestu.

Jednání blanenského soudu 
bude pokračovat přehráváním 
dalších odposlechů. „Máme před 
sebou poslední blok odposlechů. 
Je to ještě asi pár hodin záznamu,“ 
upřesnila předsedkyně soudního 
senátu Helena Frantelová.

Hlavní líčení v kauze údaj-
ného uplácení na boskovické 
radnici začalo u prvoinstanční-
ho Okresního soudu v Blansku 
letos v dubnu. Ústřední postavou 
je úředník odboru dopravy Filip 

Kincl. Uplácet ho podle státního 
zástupce měli další dva obžalova-
ní Libuše Kostilníková a Vladi-
mír Tlamka.

Dalším obžalovaným v kauze je 
boskovický advokát Čestmír Seka-
nina, který měl Kinclovi napomá-
hat k trestnému činu zneužití pra-
vomoci úřední osoby. Souzen ve 
stejném procesu je také Kinclův 
otec Ladislav. Tomu žalobce klade 
za vinu pomoc při pojistném pod-
vodu.
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Nejvyšší návštěvnost ze zámků našeho 
regionu tento rok hlásí Lysice

REGION - Státní zámky 
v regionu mají za sebou dobrou 
sezonu. Do prvního listopadu tro-
jici památek navštívilo přes šede-
sát tisíc turistů. Více než třetina 
z nich si přitom prohlédla zámek 
v Lysicích.

Do lysického zámku zavítalo 
skoro sedmadvacet tisíc lidí, což 
je o tisícovku více než v předcho-
zím roce. Tato národní kulturní 
památka letos pro návštěvníky 
přichystala pestrý program a řadu 
novinek, například v dubnu byla 

Korupční kauza: 
Soud přehrává 

hodiny odposlechů

Problémy s medem
Včelpo Obora má 
další problém, 
v jeho medu se 
našla zakázaná 
antibiotika.

Více na straně 2

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

Více na stranách 3 až 6

Slavnos  . Sobotní odpoledne patřilo na boskovickém zámku již šestému ročníku Svatohubertských slavnos  , 
které pořádá Rodina Mensdorff -Pouilly. Pro příchozí byl připraven zajímavý program. Nechyběla například 
sokolnická show nebo výstava loveckých trofejí. Více na www.zrcadlo.net  Foto Radim Hruška

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

V Boskovicích se konaly 
Svatohubertské slavnosti

Město Blansko přivítá 
o víkendu svatého Martina

BLANSKO - V Blansku se 
o víkendu koná tradiční Vítání 
svatého Martina. Od pátku se 
mohou lidé těšit na pestrý pro-
gram, který vyvrcholí nedělním 
svatomartinským průvodem 
a pásmem v zámeckém parku. 
Novinkou letošního ročníku bude 
sobotní gastronomický festival. 

Program odstartuje v pátek 
v kostele svatého Martina, kde 

se uskuteční prohlídky interié-
rů a věže. V osmnáct hodin pak 
bude v hudebním salonu zámku 
pokřtěn sborník o Karolině Mei-
neke. 

„V sobotu se mohou především 
milovníci vína a gastronomie 
těšit na první Svatomartinský fes-
tival. Koná se dvanácti hodin na 
Wanklově náměstí a je pořádán 
také za fi nanční podpory Města 

Blansko. Hrát bude Ivan Mládek 
a jeho Band, a hostem festivalu 
bude šéfkuchař Marcel Ihnačák,“ 
upřesnil Jiří Kučera z blanenské 
radnice. 

V sobotu v podvečer se lidem 
poprvé představí svatý Martin na 
bílém koni. V osmnáct hodin nej-
prve přijede na farní dvůr a pak 
také na Wanklovo náměstí. 

 Pokračování na str. 2

Státní zámek Rájec nad Svitavou.  Foto Radim HruškaStátní zámek Rájec nad Svitavou.  Foto Radim Hruška

Fotbalový víkend
Blansko si 
poradilo se 
Žďárem, Boskovice 
vyhrály na hřišti 
druhých Bosonoh.

Více na straně 7

Kdo je vidět, vyhrává
BOSKOVICE, BLANSKO - Policie České republiky také letos zve 

na tradiční preventivní akci Kdo je vidět vyhrává. Cílem je chodcům 
a cyklistům ukázat, jak je důležité být zvlášť v tomto ročním období 
nepřehlédnutelný. 

Na návštěvníky v Blansku a Boskovicích čeká pestrý program. „Při-
praveny budou ukázky policejní i hasičské výstroje a techniky, praktic-
ká simulace ovlivnění alkoholem, prezentace správné výbavy cyklisty 
a kola nebo porovnání viditelnosti chodce s refl exním prvkem a bez 
něj,“ vyjmenoval blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že 
děti dostanou malý refkexní dárek. 

Kdo je vidět, vyhrává se v Boskovicích uskuteční v pátek 13. listo-
padu před ZŠ na náměstí 9. května od 16 hodin. V Blansku se stejná 
akce koná o týden později v pátek 20. listopadu od 16 hodin v budově 
policie v Bezručově ulici.  (moj)

Druhým nejnavštěvovanějším 
zámkem v regionu byl Rájec nad 
Svitavou. Do jeho komnat si našlo 
cestu asi pětadvacet tisíc lidí.

„Velký zájem návštěvníků 
vyvolala již tradičně Výstava 
kamélií pořádaná ve spolupráci 
s fi lipínským velvyslanectvím 
v Praze. Byly zde také vystaveny 
výtvarné práce fi lipínských uměl-
ců a celková návštěvnost byla 
téměř deset tisíc lidí,“ upřesnila 
Dagmar Šnajdarová.

Méně turistů než loni zazna-
menal zámek v Kunštátě. Tam 
přišlo asi devět tisíc návštěvníků, 
což představuje meziroční pokles 
o tisíc lidí. Loňskou vyšší náv-
štěvnost přinesl Rok Pánů z Kun-
štátu.  Pokračování na str. 2

Obžalovaní zleva Č. Sekanina, F. Kincl.   Foto M. ZábojObžalovaní zleva Č. Sekanina, F. Kincl.   Foto M. Záboj
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Včelpo má další problém, v jeho 
medu se našla antibiotika

M  Z

OBORA - V medu vyrobeném 
ve společnosti Včelpo Obora se 
údajně našly stopy po zakázaných 
antibiotikách. Vyplývá to z testů, 
které si nechal udělat deník Blesk. 
Firma se proti tvrzení ohradila. 

Deník Blesk si nechal udělat ana-
lýzu medů v laboratoři Státní vete-
rinární správy. Ve vzorku Dědeč-
kova medu, který vyrábí Včelpo 
Obora, se našla antibiotika.

Med přitom nese označení, 
že byl vyroben v České republi-
ce. V rámci Evropské unie je ale 

podávání antibiotik včelám zaká-
záno, uvádí Blesk.

Vedení fi rmy Včelpo Obora se 
proti tvrzení, že její med obsahu-
je tyto látky, ohradilo. Na svých 
internetových stránkách zveřejnilo 
prohlášení, ve kterém zpochybňu-
je provedený test.

„Zveřejněný článek (v deníku 
Blesk) neobsahuje ani základní 
údaje, z nichž by bylo možno ově-
řit pravdivost v něm uvedených 
informací, natož pak zjistit, jaké 
šarže medů byly údajně testovány 
či jak bylo postupováno při odběru 
vzorků, a tudíž verifi kovat, zda lze 

dosažené výsledky považovat za 
věrohodné,“ píše se v prohlášení.

Firma také uvádí, že její výrob-
ky procházejí pravidelnou kont-
rolou. Antibiotika se v nich nikdy 
nenašla.

„Učiníme veškeré kroky k ově-
ření zveřejněných výsledků 
a k ochraně dobrého jména,“ stojí 
ve vyjádření výrobce k nařčení, 
že jeho med obsahoval zakázaná 
antibiotika.

V poslední době se jedná už 
o druhý problém, který musí Včel-
po Obora řešit. Letos v březnu 
jí Potravinářská komora České 

republiky odebrala značku kvality 
Český výrobek.

Podle státní Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce (SZPI) 
totiž fi rma klamala o původu 
medu. Pylová analýza provedená 
SZPI ukázala, že med nepochází 
stoprocentně z České republiky, 
ale jako jeho zemi původu lze 
uvést i východní Evropu a Čínu.

Společnost Včelpo byla založe-
na v roce 1979 jako výrobní podnik 
českých včelařů. Jejím vlastníkem 
je Český svaz včelařů. Včelpo je 
držitelem řady ocenění a certifi ká-
tů kvality.

Pokračováni ze str. 1
V neděli se od devíti hodin 

v kostele uskuteční mše svatá. 
Olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner na ní požehná pamětní desku 
zakladateli kostela biskupovi Jin-
dřich Zdíkovi. Samotný průvod 
svatého Martina se pak vydá přes 
centrum města do zámeckého 
parku v jedenáct hodin. 

„Následovat bude velký řeme-
slný jarmark s kulturním pro-
gramem a spoustou atrakcí pro 
děti i dospělé. V jeho rámci se 
diváci mohou těšit například 
na jízdní rytířský turnaj skupi-
ny Štvanci, pásmo písní a tanců 
folklorních souborů Drahan a 
Drahánek nebo kapelu Euphori-
ca. Do bohatého programu se 

zapojí i skauti, nebudou chybět 
divadelní pohádková představení 
a sváteční podvečer bude v parku 
zakončen ohňostrojem,“ podotkl 
Jiří Kučera. 

Do třídenního Vítání svatého 
Martina se zapojí také někte-
ré blanenské restaurace. Řada 
z nich bude nabízet svatomartin-
ské menu.  (moj)

Pokračování ze str. 1
„Významnou akcí letošního 

roku v Kunštátě bylo dokončení 
památkové obnovy Hraběcího 
salonu. Statika Hraběcího salonu 
byla v havarijním stavu a bylo 
nezbytné přistoupit k řešení této 
situace,“ uvedla Dagmar Šnajda-

rová z Národního památkového 
ústavu.

Obnova probíhala od roku 
2008. Poslední etapou byla 
výměna oken. Restaurovaný Hra-
běcí salon návštěvníci najdou na 
prohlídkové trase Jižního křídla 
zámku.

Státní hrady a zámky v celém 
Jihomoravském kraji si letos 
dohromady prohlédlo přes 808 
tisíc turistů, což je o asi o třicet 
tisíc více než minulý rok. Skoro 
polovina z celkového počtu náv-
štěvníků přitom zavítala do zám-
ku v Lednici.  (moj)

Nemocnice Boskovice, s.r.o. se sídlem 
Boskovice, Otakara Kubína 179

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce jednatele společnos  

Osobní předpoklady: 
státní občan ČR,• 
občanská a morální bezúhonnost,• 
plná svéprávnost• 

Kvalifi kační předpoklady:
dokončené vysokoškolské vzdělání lékařského, ekonomického či právního směru.• 

Další předpoklady:
předpoklady pro výkon funkce jednatele společnos   s ručením omezeným (zejména § • 
152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 46 a § 199 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/),
manažerské, organizační a řídící schopnos  ,• 
komunika  vní schopnos  ,• 
znalost zdravotního prostředí výhodou,• 
řidičský průkaz skupiny B,• 
znalost AJ nebo NJ výhodou.• 

Obsah přihlášky:
jméno, příjmení,  tul, • 
datum a místo narození, • 
státní příslušnost, • 
místo trvalého pobytu, • 
kontaktní telefon a e-mail, • 
název funkce a označení obchodní společnos  , v níž má být tato funkce vykonávána,• 
datum a vlastnoruční podpis.• 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
stručný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech • 
uchazeče,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i osvědčení • 
o státní závěrečné zkoušce),
prohlášení podepsané zájemcem, že splňuje předpoklady pro výkon funkce jednatele • 
společnos   s ručením omezeným minimálně v rozsahu jak je uvedeno výše,
předložení strategie rozvoje společnos   v rozsahu 5 stran A4,• 
výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce),• 
písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnu  m osobních údajů tře  m osobám • 
pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
a to po celou dobu trvání výběrového řízení,
zájemce narozený před 1.12.1971 rovněž osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zákona • 
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (případně čestné prohlášení o tom, že toto 
osvědčení bylo vyžádáno) a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání přihlášky:  30.11.2015 do 10:00 hodin.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se 
značkou „Nemocnice Boskovice – jednatel – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ na adresu: 
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18  Boskovice.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit.

Nejvyšší návštěvnost ze 
zámků našeho regionu...

Město Blansko přivítá 
o víkendu svatého Martina

V blanenské nemocnici 
budou bojovat za zdravá prsa

BLANSKO - Také v letošním 
roce se v blanenské nemocnici při-
pojí k boji proti karcinomu prsu. 
Na radiodiagnostickém oddělení 
Nemocnice Blansko, které je akre-
ditováno pro mamární screening, 
proběhne v pondělí 23. listopadu 
od 7.30 do 17.30 hodin akce „boj 
za zdravá prsa“.

„Nemocnice Blansko realizuje 
tuto akci již čtvrtým rokem proto, 
že se naprosto ztotožňuje s myš-
lenkou bojovat s touto zákeřnou 
nemocí tou nejúčinnější a přitom 
nejsnazší metodou – prevencí. V 
průběhu života onemocní každá 
osmá žena rakovinou prsu! Jako 
jedno ze 70 mamografi ckých scre-
eningových center ČR můžeme 
potvrdit: nejlepším lékem na rako-

vinu prsu je její včasný záchyt,“ 
uvedla mluvčí blanenské nemoc-
nice Kateřina Ostrá.

Akce je podle ní určena ženám 
pod čtyřiačtyřicet let. V České 
republice totiž hradí zdravotní 
pojišťovny preventivní vyšetření 
prsu ženám od pětačtyřiceti let.

„Na vyšetření se nebude objed-
návat. Předem je nutné zajistit si 
na bezplatném tel. č. 800 180 880 
poukázku AVON, kterou Liga 
proti rakovině přispívá na preven-
tivní vyšetření částkou 200 korun. 
Rozdíl mezi hodnotou poukazu 
a skutečnou cenou provedeného 
vyšetření hradí Nemocnice Blan-
sko, tzn. vyšetření bude pro ženy 
zcela zdarma,“ upřesnila Kateřina 
Ostrá.

Po vyplnění základního dotaz-
níku bude podle indikace lékařek 
provedeno ultrazvukové nebo 
mamografi cké vyšetření. Po ukon-
čení vyšetření obdrží ženy tištěný 
výsledek s případným doporu-
čením. Od 10 do 14 hodin bude 
možná i konzultace v mamární 
poradně na oddělení jednodenní 
péče. Prvně vyšetřené ženy obdrží 
instruktážní DVD k samovyšetře-
ní prsou.

V České republice je každoroč-
ně diagnostikováno více než šest 
tisíc nových případů onemocnění, 
kolem dvou tisíc žen s touto dia-
gnózou ročně zemře. Karcinom 
prsu je na prvním místě mezi pří-
činami úmrtí ve věkové kategorii 
20 až 54 let.  (hrr)

Připomenou si zakladatele kostela - biskupa Jindřicha Zdíka
BLANSKO - V Blansku odhalí 

pamětní desku zakladateli tamního 
kostela svatého Martina biskupovi 
Jindřichu Zdíkovi. Její slavnostní 
požehnání provede nadcházející 
neděli olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner.

Pamětní deska Jindřichu Zdí-

kovi (1083–1150) bude umístěna 
před kostelem svatého Martina 
na Starém Blansku. Lidem bude 
připomínat spojení někdejšího 
olomouckého biskupa s městem 
a také to, že Zdík byl významnou 
osobností českého raného středo-
věku.

„Záhlaví desky obsahuje citát 
úvodních slov latinského zápisu 
v Letopisu Kanovníka vyšehrad-
ského k roku 1136 o Zdíkově sna-
ze vystavět v Blansku kostel, která 
představují nejstarší doloženou 
zmínku o Blansku vůbec,“ uvedl 
Jiří Kučera z blanenské radnice.

Monument tvoří bronzová pla-
keta s biskupovým portrétem, 
kterou podle původní předlohy 
z dómu svatého Václava v Olo-
mouci odlili slévači blanenské slé-
várny DSB EURO.

„Deska bude osazena do čer-
vené žuly, jež má symbolizovat 

erbovní barvu olomouckých bis-
kupů. Na biskupský znak, tedy 
stříbrné kužely v červeném poli 
představující moravská arcijáhen-
ství, odkazují i bílé hroty v levém 
dolním rohu desky,“ popsal Jiří 
Kučera.

Pamětní desku požehná olo-

moucký arcibiskup Jan Grabner. 
Slavnost se uskuteční v neděli 
15. listopadu na bohoslužbě v bla-
nenském kostele svatého Martina, 
která začne v devět hodin. 

Akce je součástí letošního Vítá-
ní svatého Martina v Blansku. 
 (moj)

Policie o víkendu na 
silnicích zjistila třicítku 
přestupků a opilé řidiče

REGION - Desítky policistů během posledního dušičkového víken-
du vyrazily na silnice Blanenska a Boskovicka. Hlídky zkontrolovaly 
stovky aut. Smutným rekordmanem byl řidič, který nadýchal přes dvě 
promile. 

V sobotu a v neděli mohli řidiči na silnicích na Blanensku a Bosko-
vicku zaznamenat zvýšený dohled policie. Do terénu během víkendu, 
který je dlouhodobě vnímám jako rizikový, vyrazili na čtyři desítky 
příslušníků.

„Výsledkem opatření, během něhož bylo zkontrolováno šest set 
deset vozidel, je zjištění tří desítek přestupků. V pěti případech se pak 
jednalo o řidiče, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu,“ upřesnil 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Nejvyšší hodnotu alkoholu v dechu měl čtyřicetiletý řidič z Pamětic. 
Zkouška u něj ukázala 2,3 promile. Za trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky mu teď hrozí až jeden rok vězení.

„Stejného trestu se mohou ve spojitosti se svým jednáním dočkat 
i další dva šoféři, kteří o víkendu hazardovali se životy ostatních účast-
níků silničního provozu po požití marihuany. Míru jejich ovlivnění 
však musí nejprve určit toxikolog,“ dodal policejní mluvčí.  (moj)

Husí stehno, víno a imitátor 
Jablonský ve Sloupě

SLOUP - Posezení u svatomartinské husy chystají také Sloupští. 
V sobotu 14. listopadu od 14 hodin se bude v kulturním domě ve Sloupě 
podávat husí menu – husí stehno s nádivkou s bílým i červeným zelím a 
dvěma druhy knedlíků. 

Nebude chybět ani bohatý doprovodný program – zahraje cimbálová 
muzika, v 16 hodin vystoupí imitátor Petr Jablonský a večer zpříjemní 
country kapela Prak. Celé odpoledne bude provázet ochutnávka martin-
ských a sudových vín. 

Je možné zakoupení dvou druhů vstupenek – cena 160 korun zahrnuje 
porci husího menu, místenku, sladké občerstvení na stole a doprovodný 
program, levnější vstupenka za 60 korun opravňuje ke vstupu na dopro-
vodný program.  (mha)

Nehoda. Kamion plný dřeva havaroval v úterý 3. listopadu odpoledne nedaleko hotelu Broušek ve Sloupu. Řidič zřejmě kvůli vysoké rychlos   nezvlá-
dl levotočivou zatáčku a převrá  l vozidlo na bok. Náklad skončil vysypaný vpravo mimo silnici.  Foto Policie ČR
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BOSKOVICE - Boskovická 
Střední škola André Citroëna má 
za sebou kompletní revitalizaci 
všech svých budov. Zároveň před 
nedávnem oslavila dvacáté výročí 
spolupráce se světově proslulou 
značkou Citroën. Více prozradil 
v rozhovoru pro Zrcadlo ředitel 
školy Karel Ošlejšek.

Letošní rok je pro školu po-
měrně významný. Podařilo se 
dokončit významnou investiční 
akci a uplynulo dvacet let od 
zahájení spolupráce se značkou 
Citroën...

Co se týká zázemí, tak jsme ve 
čtyřech etapách řešili kompletní 
modernizaci a revitalizaci všech 
budov. Nedávno jsme dokonči-
li poslední pracoviště ve Skalici 
nad Svitavou, které slouží pro vý-
uku opravářů zemědělských a sil-

Střední škola André Citroëna 
dokončila revitalizaci budov

Masarykova střední škola 
Letovice vzdělává nejen 

skvělé odborníky, ale má 
i široké spektrum činností

LETOVICE - Úspěch letovických truhlářů a zedníků zajistil v re-
publikové soutěži učňů zařazení školy do programu Excelence střed-
ních škol aneb Řemeslo má zlaté dno, kam jsou na základě kritérií 
ministerstva školství zařazeny pouze školy s vynikajícími výsledky 
žáků.

Masarykova střední škola Letovice  dosáhla v září mimořádných 
úspěchů v mezinárodním finále  prestižní česko – slovenské soutě-
že SUSO. Jde o soutěž středních odborných škol, které se zabývají 
profesní přípravou  žáků v oborech zedník a truhlář. Svou zručností 
v oboru truhlář si z Prahy žáci odvezli třetí místo, nadějní zedníci se 
umístili  na druhém místě. Soutěž se konala již po devatenácté a vždy 
jsme se mohli chlubit pěkným umístěním.

Naše škola je dále zapojena do projektu „Poznejte naše město“. 
Cílem projektu ve spolupráci se ZŠ Letovice a Zastupitelstvem města 
Letovice je vytvořit naučnou stezku vedenou historií Letovic a jeho 
zajímavými místy. Proběhl též workshop, na kterém žáci a učitelé ZŠ 
i MSŠ  vymysleli design cedulí, který byl v září převeden do konečné 
digitální podoby.  Pokračování na str. 4

ničních strojů. Tím byl završen 
projekt, který probíhal od roku 
2010 a veškeré prostory a budovy 

školy jsou zateplené, zmoderni-
zované a revitalizované. 

V tomto roce je pro nás vý-

znamné i dvacáté výročí spolu-
práce se značkou Citroën. V rámci 
toho proběhla ve škole slavnostní 
akce. Spolupráce byla zhodnoce-
na ze strany Jihomoravského kra-
je, který je naším zřizovatelem, 
města Boskovice i Citroënu jako 
velice úspěšná. V rámci dvacá-
tého výročí jsme navíc obdrželi 
řadu velice kvalitních a hodnot-
ných pomůcek, demonstrační 
vozy pro výuku, motory, podkla-
dy pro výuku a další. 

V této chvíli škola spolupracu-
je nejen se značkou Citroën, ale 
v rámci celého koncernu PSA. Při 
výuce autooborů se samozřejmě 
nezaměřujeme jen na jeden kon-
cern. V rámci certifi kace Minister-
stva dopravy jsme i školícím stře-
diskem diagnostiky pro dalších 
více než čtyřicet automobilových 
značek. Pokračování na str. 5

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. 

Masarykova střední škola Letovice,  
příspěvková organizace 

 

Čtyřleté studijní obory: 

Nábytkářská a dřevařská výroba  
– interiérová tvorba 

Stavebnictví – pozemní stavby 

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

Uměleckořemeslné zpracování  
 kamene a keramiky 

Nástavbové studium – Podnikání ( denní a dálková forma ) 

Tříleté učební obory: 

Truhlář 

Zedník 

Elektrikář – silnoproud 

Umělecký keramik 

Prodavač 

Tyršova 500 / 6, Letovice 679 61  
Tel.: 516 474 878 mobil: 608 861 173 

e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz 

Dny otevřených dveří ve středu 
od 8:00 do 16:00 

     9. 12. 2015   a   20. 1. 2016    
 

Dny otevřených dveří v sobotu  
JINAK a pro VŠECHNY 

od 9:00 do 13:00  
21. 11. 2015   a   13. 2.  2016           

VOŠ ekonomická 
a zdravotnická a SŠ 

Boskovice, příspěvková 
organizace

Střední škola nabízí 4 studijní obory s maturitou 
a dva učební obory.
Čtyřletý maturitní obor Informační technologie 

připravuje žáky pro získání teoretických a praktic-
kých kompetencí a dovedností v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií. 

Cílem je vychovat středoškolsky vzdělané odbor-
níky v oblastech hardwaru, základního a aplikačního 
programového vybavení, počítačových sítí, tvorby 
webových aplikací, počítačové grafi ky, programo-
vání a vývoje aplikací. 
Čtyřletý maturitní obor Informatika v ekono-

mice připravuje odborníky pro oblast užití a tvor-
by ekonomického softwaru v různých odvětvích. 
Příprava žáků je zaměřena na činnost kvalifi kova-
ných odborníků v oblasti řešení ekonomické proble-
matiky 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 technických prostředků 
pro přenos dat. V ekonomických předmětech se stu-
dium zaměřuje na dovednosti a vědomosti z oblasti 
tržní ekonomiky, základů podnikání, řízení podniku, 
účetnictví a komunikace prostřednictvím výpočetní 
techniky.

V rámci oborů Informační technologie a Infor-
matika 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. 
Čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a turismus je 

zaměřený především na problematiku managemen-
tu hotelů a cestovního ruchu. V průběhu studia mají 
žáci možnost absolvovat kurz vyřezávání ovoce 
a zeleniny, barmanský kurz, baristický kurz, some-
liérský kurz a kurz studené kuchyně. V každém roč-
níku absolvují žáci čtrnáctidenní praxi ve školních 
a fi remních kuchyních a jídelnách, v restauracích, 
v cestovních kancelářích, hotelích a penzionech. 

 Pokračování na str. 4
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Obchodní akademie 

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

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

 

 

 
 
 
 
 

     

 
 

 

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

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 

VÚ  a  SŠ 
OLEŠNICE na MORAVĚ 

 
nabízí tyto učební obory:     
Kuchařské práce  
Cukrářské práce  
Opravářské práce  
Zahradnické práce  
 
 

Žákům zapůjčujeme  učební pomůcky 
a zdarma poskytujeme pracovní oblečení. 

 

Kontakt: www.vuolesnice.cz    
tel. 516 463 773 

Střední pedagogická škola 
Boskovice, příspěvková 

organizace
Byla založena v roce 1950 a patří mezi 

školy s nejdelší tradicí středoškolského 
pedagogického vzdělávání v naší 
republice.

1. května 2004 získala škola certifi kaci od lon-
dýnské společnosti International Education Socie-
ty (IES). Mezinárodní certifi káty IES absolventům 
usnadňují uplatnění na trhu práce v EU i v ostatních 
zemích světa.

V současné době nabízí tyto obory:
● 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukon-

čené maturitní zkouškou.
Obor je určen absolventům ZŠ se zájmem o huma-

nitní obory, esteticko výchovné disciplíny, tělesnou 
výchovu či cizí jazyky.

Po ukončení studia mohou absolventi pracovat 
jako asistent pedagoga, pedagog volného času nebo 
pokračovat ve vysokoškolském studiu na fakultách 
připravující učitele (např. pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a 
SŠ), popř. ve studiu na vyšších odborných školách 
pedagogického nebo sociálního zaměření.

● 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní peda-
gogika
Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukon-

čené maturitní zkouškou.
Vzdělávací program je založen na všeobecně-

vzdělávacích a odborných předmětech.
Absolventi nacházejí uplatnění jako učitel(ka) 

předškolních zařízení nebo jako vychovatel(ka) 
školských a mimoškolních zařízení, popř. jako 
vychovatelé v ústavech sociální péče či stacionářích. 
Dále se mohou vzdělávat studiem na vysoké škole 
nebo vyšší odborné škole, převážně pedagogického 
nebo sociálního charakteru.

● 75-41-M/01 Sociální činnost
Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukon-

čené maturitní zkouškou. Vzdělávací program je 
založen na všeobecně-vzdělávacích a odborných 
předmětech. Absolventi nacházejí uplatnění v soci-
ální oblasti.

Škola nabízí i bohatou zájmovou a mimoškolní 
činnost: sborový zpěv, znakovou řeč, skupiny pro 
pomoc handicapovaným spoluobčanům, plavecký, 
turistický, lyžařský kurz, kurz autoškoly a další.

Pokračování ze str. 3
Čtyřletý maturitní obor Vete-

rinární prevence připravuje 

žáky na činnost veterinárních 
asistentů v oblasti veterinární 
péče v chovu zvířat a při kon-

trole dodržování hygienických 
podmínek ve výrobě a zpra-
cování živočišných produk-

Pokračování ze str. 3
Také rádi někam vyrážíme. 

Učitelé Masarykovy střední ško-
ly využili šance, kterou nabízela 
další z výzev operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a požádali o peníze na 
vzdělávací pobyt žáků v zahrani-
čí. Žádost uspěla a studenti se tak 
v listopadu podívají do Anglie. 
Nejprve zavítají do Paříže, kde 
mimo jiné navštíví Eiffelovu věž 
a pak se budou přesouvat do Ang-
lie a vyzkouší si, jaké to je učit se 
angličtinu přímo v Anglii. Nebu-
de samozřejmě chybět návštěva 
Londýna.

Žáci Masarykovy střední ško-
ly Letovice podnikli zajímavou 
exkurzi do Jaderné elektrárny 
Dukovany, přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice a Památníku 
Bible kralické. K JE Dukovany 
patří i PVE Dalešice, která při-
spívá k zabezpečení chladící vody 
pro JE Dukovany. Dozvěděli se, 
že vodní dílo Dalešice sestává ze 
dvou nádrží, hlavní nádrž se sypa-
nou hrází je nejvyšší sypanou hrá-
zí v České republice. Na zpáteční 
cestě na chvíli zakotvili v půvabné 
obci Kralice, která je neodmys-
litelně spjata s pokladem České 
republiky – Biblí kralickou.

Stříbrná medaile 
z celostátního ENERSOLu 

míří do Letovic
Masarykova střední škola 

Letovice, která je Regionálním 
vzdělávacím centrem pro Jiho-
moravský kraj, pořádala již 11. 
ročník přehlídky žákovských pro-
jektů na téma „Využívání obno-
vitelných zdrojů, úspory energií 
a snižování emisí v dopravě“ 
ENERSOL 2015.“ Cílem projek-
tu je zvýšit povědomí nejen žáků, 
ale i veřejnosti o spotřebě energií 
a možnosti využívání obnovitel-
ných zdrojů.

Proč se tedy nepochválit? 
Všech aktivit je tolik, že by 
nestačily stránky novin. Všichni 
pedagogičtí pracovníci vědí, že 
mládež se má chválit a chválit, 
protože „ trest zabraňuje, pochva-
la buduje“. Učitelé a ostatní peda-
gogičtí pracovníci Masarykovy 
střední školy Letovice vytvářejí 
dobré klima školy. Jsou neustále 
po ruce žákům, pomáhají nejen se 
školními problémy, ale i s osob-
ními, sami se dovedou stmelit 
a svými sportovními i kulturními 
aktivitami jdou příkladem.

PaedDr. Pavla Bojdová 
Masarykova střední škola

Masarykova střední škola Letovice vzdělává nejen 
skvělé odborníky, ale má i široké spektrum činností

VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, 
příspěvková organizace

tů. Součástí výuky je získání 
řidičského oprávnění skupiny 
B. Absolventi se mohou uplat-
nit jako asistenti veterinárního 
lékaře, inseminační technici, 
odborní pracovníci v zoologic-
kých zahradách, laboranti, tech-
nici v potravinářském průmyslu 
apod. Studium je možné rozšířit 
o volitelné předměty kynologie, 
chov koní, chov exotických zví-
řat, včelařství a myslivost. 

Tříletý učební obor Kuchař 
- číšník je zaměřený na techno-
logii přípravy pokrmů a kvalifi-
kovanou obsluhu v provozech 
veřejného stravování i na vyko-

návání obchodně podnikatel-
ských aktivit v gastronomickém 
průmyslu. Žáci jsou vzděláváni 
v oblasti technologie přípra-
vy pokrmů, stolničení, výživy, 
ale i v oblasti komunikace ve 
službách, profesní etiky, roz-
voje organizačních schopností. 
Odborný výcvik žáků probí-
há v 1. a 2. ročníku ve škole. 
Ve 3. ročníku probíhá odborný 
výcvik na smluvních praco-
vištích našich partnerů. Žáci 
mají možnost zúčastnit se kur-
zu vyřezávání ovoce a zeleni-
ny tzv. carvingu, barmanského 
kurzu, kurzu studené kuchyně, 
sommeliérského kurzu a kurzu 
baristy. Absolventi získávají 

úplné střední vzdělání s výuč-
ním listem.

Zahradník, zahradnice
Obor je zaměřen na profes-

ní přípravu v oblasti zelinář-
ství, květinářství, ovocnictví, 
sadovnictví, vázání a aranžo-
vání květin,  technologie 
zpracování ovoce a zeleniny, 
množení, výsadby, ošetřování 
a ochrany rostlin. Součástí výu-
ky je obsluha a oprava jedno-
duchých zahradnických strojů. 
Absolventi nacházejí uplatnění 
v zahradnických a školkařských 
firmách, vazačských síních 
apod. Absolventi získávají úpl-
né střední vzdělání s výučním 
listem.
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středa 11. listopadustředa 11. listopadu

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Světýlková dílna v Klubu Ratolest.
Blansko – Vinotéka U Myšky v 11.11 
hod.: Ochutnávka Svatomar  nských vín.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 14 hod.: 
Humanitární sbírka – pomoc potřebným.
Blansko – Galerie města Blanska ve 14 až 
17 hod.: Svatomar  nská tvořivá dílna.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Blansko 
na úsvitu dějin a olomoucký biskup Jin-
dřich Zdík, přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Štěpán Rak a Miloš Pernica, koncert.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Teti-
ny v lese, dětské divadelní představení.
Letovice – Městský klub důchodců ve 
14.30 hod.: Den poezie – Polibek od 
života.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Flétna a klarinet z rukou talentů, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sicario: Nájemný 
vrah.
Boskovice v 19.30 hod. Marťan.

čtvrtek 12. listopadučtvrtek 12. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Důslednost ve výchově dětí, odborná 
beseda.
Blansko – Galerie města Blanska ve 14 
až 17 hod.: Svatomartinská tvořivá díl-
na.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Prezen-
tace projektu „SALJUT 1945“ studentů a 
učitelů Gymnázia Blansko.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sicario: Nájemný 
vrah.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 
2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Marťan. (3D)
Doubravice v 18 hod. Temné kouty.

pátek 13. listopadupátek 13. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Martina. (více na 
str. 8)
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Život-
ní styl a výživa, odborná beseda.
Blansko – Zámek v 18 hod.: Koncert 
Beau Soir a křest sborníku o Karolině 
Meineke.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Rodo-
kmen peněz, přednáška.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 
hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band.
Boskovice – ZŠ Zelená v 16 hod.: Kdo je 
vidět, vyhrává.

Sebranice – Kostel v 19 hod.: Koncert 
duchovní hudby.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého 
kina v 19 hod.: Celovečerní zábavný 
pořad Furtluftdurch tour.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fakjů pane učiteli 2.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 
2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane uči-
teli 2.
Olešnice ve 20 hod. Domácí péče.
Šebetov v 19.30 hod. San Andreas.

sobota 14. listopadusobota 14. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Martina. (více na 
str. 8)
Blansko – Dům dětí a mládeže v 9 hod.: 
Tik tak hodiny, dílna.
Blansko – Wanklovo náměstí ve 12 hod.: 
Svatomartinský festival 2015, zábavné 
odpoledne
Blansko – Centrum pro matku a dítě 
v 17 hod.: Pochod světýlek ke sv. Mar-
tinovi.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Ser-
gej Kulina – OBRAZY, vernisáž výstavy.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: 
Martinské hody.
Boskovice – Relax Centrum v 17 hod.: 
Kytary Tomáše Matušky.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Linwood Lee Taylor, koncert.
Letovice – Knihovna v 10 hod.: Vánoční 
fimo dílnička.
Letovice – Galerie Domino v 18 hod.: 

Pocta Zuzaně Navarové - koncert Šnek 
a spol.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Metal Midnight - vol. 2, zahrají Doga, 
Sagittari, Thepatn, Neutral. Více info na 
www.sagittari.cz.
Velké Opatovice – Orlovna v 8.30 hod.: 
10. ročník malého tarokového turnaje.
Velké Opatovice – Náměstí v 17 hod.: 
Svatomartinský lampionový průvod.

KINAKINA
Blansko ve 14.30 hod. Snoopy a Charlie 
Brown. Peanuts ve filmu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Fakjů pane učiteli 2.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Rosa a 
Dara a jejich velká dobrodružství.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fakjů pane 
učiteli 2.

neděle 15. listopaduneděle 15. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Vítání sv. Martina. (více na 
str. 8)
Blansko – Kostel sv. Martina v 9 hod.: 
Slavnostní bohoslužba a požehnání 
plakety biskupa Jindřicha Zdíka, olo-
mouckého biskupa, zakladatele kostela 
(1136).
Blansko – Katolický dům v 17 hod.: 
Beseda u cimbálu.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Koncert Petra Koláře s kapelou.
Boskovice – Kino v 17 hod.: Snow Film 
Fest.
Jedovnice – Kulturní dům – kinosál v 16 
a 19.30 hod.: Dvojkoncert známé kape-
ly Veselé Trojky Pavla Kršky z TV Šlágr. 

Prodej posledních vstupenek v jedo-
vnické knihovně na náměstí (telefon 
516 442 284).
Olešnice – Katolická fara v 16 hod.: 
Komunikace a řešení konfliktů.
Velké Opatovice – Kostel svatého Jiří 
v 16 hod.: Koncert k svátku svaté Cecí-
lie.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Snoopy a Charlie 
Brown. Peanuts ve filmu.
Blansko v 17.30 hod. Fakjů pane učiteli 2.
Blansko ve 20 hod. Spectre.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Rosa a Dara 
a jejich velká dobrodružství.

pondělí 16. listopadupondělí 16. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Městský úřad v 9 hod.: Příběh 
jako dědictví.
Borotín – Hasičský sklípek ve 20 hod.: 
Sametová pařba, hraje Krounex.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Marguerite.
Blansko ve 20 hod. Spectre.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Wilsonov.

úterý 17. listopaduúterý 17. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Divadelní sál Kollárova v 19 
hod.: Bude, divadelní představení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Steve Jobs.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Everest.

kalendář akcíkalendář akcí

 
 

 

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 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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. 

 
Součástí školy je internát s celodenním stravováním. 

 

Střední škola André Citroëna dokončila 
revitalizaci budov

Pokračování ze str. 3

Proběhla také optimalizace 
nabízených oborů. Můžete ji 
přiblížit?

Ukončili jsme optimalizaci 
nabízených oborů, takže v této 
chvíli ke každému maturitní-
mu oboru můžeme postavit jako 
alternativu také tříletý obor 
zakončený výučním listem. 
To znamená, že pokud má žák 
zájem, nebo nezvládne v součas-
né době poměrně obtížnou matu-
ritu, nedochází k situaci, kdy by 
neukončil určitý stupeň vzdělání. 
Škola mu nabízí přijetí do třetího 
ročníku tříletého oboru a naprostá 
většina žáků, kteří tuto nabídku 
využijí, získají jednak výuční list 
a pak i maturitní zkoušku. Tato 
propojenost oborů je podle mého 
názoru naší velkou výhodou.

Jak bude pokračovat moder-
nizace školy?

Co se týká další modernizace, 
tak rozšiřujeme odborné učebny. 
Velký důraz klademe na vybave-
ní prostředky ICT, takže i nyní 
v podzimních měsících budeme 

obnovovat učebny za více než půl 
milionu korun. V areálu ve Ska-
lici nad Svitavou do konce letoš-
ního roku ještě z vlastních pro-
středků - zhruba za půl milionu 
korun - provedeme rekonstrukci 
sociálních zařízení. Tím budou 
prostory kompletně dokončeny. 
V příštím roce plánujeme rekon-
strukci venkovních ploch.

Z nejvýznamnějších připravo-
vaných projektů bych rád zmínil 

modernizaci strojního vybavení 
dílen strojního obrábění a sva-
řovny. Projekt máme připraven, 
je v celkové částce devětačtyři-
cet milionů korun. V první etapě 
jsme modernizovali pracoviště 
pro strojírenské obory z hledis-
ka CNC center. Nyní plánujeme 
kompletní obnovu soustruhů 
a frézek, zčásti také ještě CNC 
strojů a kompletní modernizaci 
svářečské školy. 

Dále připravujeme ještě dvě 
nové odborné učebny. Každá 
znamená investici kolem pěti 
milionů korun. Jedná se o spe-
cializovanou učebnu pro výuku 
informačních a komunikačních 
technologií včetně zaměření na 
grafi ku a novou moderní elektro-
laboratoř.

Co se týká stavebních úprav, 
tak máme připravenou další eta-
pu rekonstrukce školního bazé-
nu, u kterého jsme již opravili 
sociální zařízení a zázemí. Rádi 
bychom také provedli komplet-
ní rekonstrukci rozvodů elek-
třiny a osvětlení v budovách na 
náměstí 9. května. I přes velmi 
rozsáhlé investice v minulosti, 
chceme dále zlepšovat prostředí 
pro žáky. 

Hodně diskutovanou otázkou 
v uplynulém roce byla bezpeč-
nost studentů...

Co se týká bezpečnosti, tak 
na ni klademe maximální důraz. 
Máme zabezpečen celodenní pro-
voz recepce, máme monitorován 
prostor v okolí školy kamerami. 
Nově budeme instalovat na pra-
coviště ve Skalici nad Svitavou 
a ve Dřevařské ulici v Boskovi-
cích videorecepce. 

Stále platí také myšlenka na 
instalaci turniketů u vchodu do 
školy. V rámci zvyšování bezpeč-
nosti ve školách se připravují urči-
té bezpečnostní programy, kterých 
bychom rádi využili.  (hrr)

Střední zdravotnická škola 
Svitavy sídlí v krásné budově 
nedaleko centra města, poblíž 
je autobusové i vlakové nádraží. 
Ve škole působí kvalifi kovaní 
učitelé, kteří mají k dispozici 
moderní pomůcky a didak-
tickou techniku. Škola nabízí 
rodinnou atmosféru a individu-
ální přístup.

Při odborné výuce spolupra-
cujeme se Svitavskou nemocnicí 
a Dětským centrem Svitavy. Pro 
žáky připravujeme řadu aktivit 
– odborné exkurze do Prahy či 
Brna, Anglie, Německa, Rakous-

ka, Polska; zájezdy do divadel, 
různé soutěže; lyžařský a cyklis-
tický kurz.

Stravování poskytujeme ve 
vlastní jídelně, ubytování ve spo-
lupráci s obchodní akademií.

Srdečně zveme všechny zájem-
ce k návštěvě školy ve dnech ote-
vřených dveří nebo po domluvě 
kdykoliv.
Čtyřleté maturitní obory:
ZDRAVOTNICKÝ ASIS-

TENT - tradiční obor s dobrým 
uplatněním absolventů. Žáci se 
naučí vykonávat základní ošet-
řovatelskou péči, například sle-

dovat fyziologické funkce paci-
entů, zajišťovat výživu, apliko-
vat léčebné přípravky, odebírat 

biologický materiál, poskytovat 
první pomoc aj. Absolventi jsou 
zdravotničtí pracovníci, kteří se 

Střední zdravotnická škola Svitavy nabízí rodinnou atmosféru
uplatní ve zdravotnických zaříze-
ních a v zařízeních sociální péče. 

Obor nabízíme také ve večerní 
formě pro dospělé uchazeče.

MASÉR SPORTOVNÍ A 
REKONDIČNÍ - moderní obor 
vzdělání, který SZŠ Svitavy 
nabízí jako jediná škola zřizo-
vaná Pardubickým krajem. Žáci 
se naučí poskytovat masérské 
služby, tj. provádět vhodný druh 
masáže části nebo celého těla, 
obsluhovat přístrojové vybave-

ní masérny a vhodně používat 
masážní přípravky. Absolventi 
si mohou zařídit vlastní masér-
skou praxi, pracovat ve fi tness 
a wellness centrech, sportovních 
a lázeňských zařízeních.

Po maturitě mohou absolventi 
obou oborů pokračovat ve studiu 
na vysokých nebo vyšších odbor-
ných školách.

SZŠ Svitavy nabízí také kvali-
fi kační kurzy pro dospělé v oboru 
sanitář.



 středa 11. listopadu 2015 ŠKOLYTýdeník Zrcadlo, strana 6

Ve 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:  
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 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 
 

 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 

S
S P

Kontakt, další informace a virtuální prohlídka:

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
(53-41-M/01)

KVA I IKA N  K RZ SANIT

 kontakt: 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ 
ŠKOLA SVITAVY

Pro školní rok 2016/17 přijmeme uchazeče do těchto maturitních oborů:
DENNÍ STUDIUM (4 ROKY):

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (53-41-M/01) – • 

60 UCHAZEČŮ
Tradiční obor s výborným uplatněním absolventů ve 
zdravotnických zařízeních.

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ (69-41-• 

L/02) – 30 UCHAZEČŮ
Atrak  vní obor, který otevíráme jako jediná škola zřizovaná 
Pardubickým krajem. 

VEČERNÍ STUDIUM (5 LET):
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (53-41-M/01) – • 

30 UCHAZEČŮ
NABÍZÍME: moderně vybavenou školu, 
individuální přístup a rodinnou atmosféru, 
zahraniční exkurze, stravování a ubytování
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ČT 19. 11. 2015 (14 – 17 hod.) | SO 21. 11. 2015 (9 – 13 
hod.) | SO 23. 1. 2016 (9 – 13 hod.) | SO 6. 2. 2016 (9 – 
13 hod.) | nebo po předběžném ohlášení kdykoliv
Dospělým zájemcům nabízíme kvalifikační kurz 

SANITÁŘ.

Kontakt, další informace a virtuální prohlídka: www.szs.svitavy.cz
Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy, e-mail: skola@szs.svitavy.cz, 

tel.: 461 535 100, www.facebook.com/szs.svitavy

ATRAKTIVNÍ VZDĚLÁNÍ 
S PODPOROU FIRMY

Společnost P-D Refractories CZ a.s. hle-
dá pro svoje závody ve Velkých Opato-
vicích, Březině a Svitavách (viz. www.
mslz.cz) perspektivní zaměstnan-
ce, a proto nabízí Vašim dětem, kte-
ré se rozhodují o volbě budoucího 
povolání, finanční podporu při studiu.

Pokud podáte jejich přihlášku do prvního 
ročníku následujících škol:
a) SOŠ a SOU André Citroena Boskovice 
 obor: - mechanik strojů a zařízení
 - obráběč kovů

b) SOU Svitavy
 obor: - obráběč kovů
 - zámečník
 - nástrojař
 - mechanik strojů a zařízení

nabízíme následující:
1) V průběhu 1. školního ročníku budeme Vašeho 
studenta – učně podporovat bez jakéhokoliv závazku 

kapesným 500 Kč měsíčně. Podmínkou je pouze řádná 
školní docházka.

2) V případě dobrých studijních výsledků, kladného 
hodnocení školy a zájmu Vás i Vašeho dítěte mu 
nabídneme pro zbývající školní ročníky zajímavé 
stipendium s možností následného nástupu do 
pracovního poměru v naší akciové společnosti.

P-D Refractories CZ a.s.  nebo P-D 
Refractories CZ a.s.
Nádražní 218 závod Dinaska
679 63 Velké Opatovice Průmyslová 13
Dana Krejčířová, 568 02 Svitavy 
Drahomíra Růžičková 
tel.: 516 493 306, 725 777 909
mail: krejcirova@mslz.cz 
tel.: 461 579 140, 602 485 836
 mail: ruzickova@mslz.cz

Čtěte každý den ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net
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Divizní Blansko nedalo 
šanci Žďáru

L  S

REGION - Úspěšný víkend byl 
ten minulý fotbalový. Blansko si 
v divizi poradilo se Žďárem nad 
Sázavou, v krajském přeboru Bos-
kovice překvapivě vyhrály na hři-
šti druhých Bosonoh.

Tři body si ve stejné soutěži při-
psalo i Ráječko po vítězství nad 
Moravským Krumlovem, v I.A 
třídě se po brankové přestřelce se 
Slatinou radoval celek Kunštátu.

A tak pouze v I.B třídě odchá-
zeli hráči některých týmů z našeho 
okresu se svěšenou hlavou. Vilé-
movice prohrály ve Slavkově, Rá-
jec-Jestřebí zase doma s B-týmem 
Vyškova. V okresním derby Lipo-
vec rozstřílel Černou Horu, Jedov-
nice přivezly tři body ze Soběšic.

Divize - Blansko - Žďár nad 
Sázavou 3:0 (2:0).

Blansko: Juran – Blažek, Šplí-
chal, Müller, Šíp (85. Jarůšek), 
Gromský, Fousek, Kugler (82. 
Ullmann), Kratochvíl (71. Nečas), 
Trtílek, Švancara.

Ve 23. minutě se po nákopu 
Šplíchala důrazný Fousek prosa-
dil střelou k pravé tyči – 1:0, ve 
40. minutě si Švancara při útoč-
né akci Blanska podržel míč na 
kopačkách, po zasekávačce poslal 
přesný centr do vápna, po kterém 
se nadvakrát prosadil v pozici leží-
cího střelce Trtílek – 2:0.

Svůj velice dobrý výkon završil 
v 86. minutě Švancara. Pronikl do 
vápna, kde udělal kličku branká-
ři, také obráncům a poté přesnou 
střelou zvýšil vedení domácích na 
konečných 3:0.

Další výsledky: Bystřice nad 
Pernštejnem - Přerov 3:1, Uherský 
Brod - Stará Říše 1:2, Tasovice - 
Rosice 1:0, Vrchovina - Polná 0:3, 
Pelhřimov - Hodonín 0:3, Havlíč-
kův Brod - Ždírec nad Doubravou 
2:1, Kozlovice - Šumperk 4:1.
 1.  Stará Říše 15 9 2 4 30:13 29
 2.  Hodonín 15 8 2 5 30:22 26
 3.  Uh. Brod 15 8 2 5 20:19 26
 4.  Přerov 15 7 4 4 20:17 25
 5.  Polná 15 7 4 4 20:17 25
 6.  Tasovice 15 6 6 3 21:19 24
 7.  Vrchovina 15 7 2 6 21:21 23
 8.  Blansko 15 5 7 3 21:14 22
 9.  Pelhřimov  15 7 1 7 22:25 22
 10.  Kozlovice 15 5 5 5 25:22 20
 11.  Bystřice  15 5 5 5 30:30 20
 12.  Ždírec  15 4 5 6 22:22 17
 13.  Rosice 15 4 4 7 20:23 16

 14.  Havl. Brod 15 3 4 8 14:29 13
 15.  Žďár n. S.  15 3 3 9 17:22 12
 16.  Šumperk 15 3 2 10 13:31 11

Krajský přebor - Bosonohy - 
Boskovice 0:3 (0:0).

Boskovice: Švancara - Černý, 
Václavek, Kolář, Horák Jakub (60. 
Müller), Horák Jan (83. Pupík), 
Martínek, Přikryl (74. Živný), Sta-
ra (53. Fojt), Minařík, Fadrný.

Boskovice překvapily skvělou 
defenzívou, která nedávala domá-
cím hráčům téměř žádný prostor. 
První poločas se odehrál prakticky 
bez šancí, vše podstatné se ode-
hrálo v tom druhém.

V 55. minutě se k odraženému 
míči dostal Fadrný a přesnou stře-
lou poslal hosty do vedení a jen 
o pět minut později se po krásné 
samostatné akci prosadil střelou 
přes obránce Fojt. Dvanáct minut 
před koncem zpečetil výhru Bos-
kovic znovu Fadrný a hosté se 
radovali ze zisku tří bodů.

Ráječko - Moravský Krumlov 
2:1 (0:1).

Ráječko: Bednář - Daněk, Zou-
har, Sedlák, Neděla (73. Horák), 
Tenora, Horáček, Sehnal (89. 
Zeman), Koutný, Mičko, Šplíchal 
(46. Vavřík).

Olympia prohrávala s Morav-
ským Krumlovem od sedmé minu-
ty 0:1, ve druhé půli se jí podařilo 
zápas otočit. Po trefách Mička 
(70.) a Zouhara (83.) vyhrála 2:1.

Další výsledky: Mor. Slavia - Voj-
kovice 5:0, Bzenec - Bohunice 2:0, 
Novosedly - Mutěnice 1:3, Jevišovi-
ce - Ivančice 0:2, Rousínov - Sparta 
Brno 2:1, Lanžhot - Bystrc 1:2.

 1.  Bzenec 15 12 1 2 46:21 37
 2.  Bystrc 15 8 3 4 33:14 27
 3.  Mutěnice 15 8 3 4 26:16 27
 4.  Ráječko 15 8 3 4 36:27 27
 5.  Bosonohy 16 8 3 5 27:27 27
 6.  Bohunice 15 8 2 5 33:15 26
 7.  Mor. Slavia 15 7 3 5 38:29 24
 8.  Sparta Brno 15 7 1 7 31:25 22
 9.  M. Krumlov 15 7 1 7 27:26 22
 10.  Lanžhot 15 7 1 7 36:39 22
 11.  Rousínov 15 6 3 6 23:23 21
 12.  Ivančice 15 6 3 6 25:26 21
 13.  Boskovice 15 5 3 7 26:34 18
 14.  Novosedly 15 4 3 8 23:38 15
 15.  Vojkovice 15 3 4 8 17:35 13
 16.  IE Znojmo 15 3 2 10 17:42 11
 17.  Jevišovice 15 0 3 12 15:42 3

I.A třída, sk. A - Kunštát - Sla-
tina 4:3 (0:2), 51. a 71. Zeman, 
53. Boček, 90. Blažek.

Kunštát: Loukota - Prudil, Vor-
lický, Adámek, Zeman, Haničinec, 
Gracias, Boček, Preč, Ducháček, 
Doležel.

Domácí prohrávali 0:2 a 1:3, 
nakonec vyhráli branku Blažka 
v poslední minutě. Blažek byl v té 
době na hřišti dvě minuty.

Další výsledky: Tasovice B 
- Zastávka 0:0, Sn Brno - Miro-
slav 0:2, Kuřim - Hrušovany 6:1, 
Svratka Brno - Dobšice 1:1, Žebě-
tín - Líšeň B 3:1, Šlapanice - Tiš-
nov 1:2.
 1.  Tišnov 13 11 2 0 44:11 35
 2.  Kuřim 13 9 1 3 38:14 28
 3.  Líšeň B 13 6 3 4 30:19 21
 4.  Slatina 13 6 3 4 25:23 21
 5.  Šlapanice 13 5 4 4 20:20 19
 6.  Dobšice 13 5 4 4 24:24 19
 7.  Miroslav 13 6 1 6 27:35 19
 8.  Kunštát 13 5 2 6 30:26 17
 9.  Svratka Brno 13 4 4 5 29:22 16
 10.  Hrušovany 13 4 4 5 25:34 16
 11.  Žebětín 13 4 3 6 30:38 15
 12.  Zastávka 13 3 4 6 10:26 13
 13.  Tasovice B 13 2 2 9 20:46 8
 14.  Sn Brno 13 0 5 8 14:28 5

I.B třída, sk. A - Pačlavice-Dět-
kovice - Medlánky 1:5, Slavkov 
- Vilémovice 2:1, Čebín - Podolí 
0:0, Rájec-Jestřebí - Vyškov B 
0:5, Soběšice - Jedovnice 0:2, 
Lipovec - Černá Hora 6:0, Rou-
sínov B - Líšeň C 0:1.
 1.  Vyškov B 13 9 3 1 38:12 30
 2.  Pačlavice  13 9 2 2 32:13 29
 3.  Medlánky 13 8 4 1 39:15 28
 4.  Jedovnice 13 8 2 3 35:24 26
 5.  Lipovec 13 8 1 4 39:19 25
 6.  Soběšice 13 8 1 4 37:29 25
 7.  Čebín 13 7 2 4 16:11 23
 8.  Slavkov  13 6 1 6 19:30 19
 9.  Vilémovice 13 4 4 5 15:17 16
 10.  Podolí  13 3 2 8 19:29 11
 11.  Černá Hora 13 2 3 8 19:36 9
 12.  Rájec-Jestřebí 13 2 1 10 17:36 7
 13.  Rousínov B 13 1 4 8 14:41 7
 14.  Líšeň C 13 1 0 12 9:36 3

HOKEJ
15. 11., 17 h Boskovice - Uher-

ské Hradiště.
KOPANÁ

13. 11., 18:30 h Boskovice - 
Ráječko, KP.

KUŽELKY
13. 11., 17 h Boskovice - Vever-

ky Brno B.
MALÝ FOTBAL

15. 11., 14 h v Boskovicích. 
Blansko - Milovice. 

ŠACHY
15. 11., 10 h Jedovnice - Bos-

kovice B, Adamov B - Lipovec 
D, Rudice B - Lipůvka, Jevíčko - 
Sloup B, OP.

VOLEJBAL
14. 11., 10 + 13 h Boskovice - 

Svitavy, liga kadetek.

K   

Š
Extraliga

7. kolo: Frčáci Avion Ivančice - 
Hornets Adamov 3:15, Hurricane 
Adamov - Burýšci Dolní Kounice 
14:4, Titáni Hodonín - Frogs Žab-
čice 7:11, Babylon Němčice - Blan-
sko pivovar Č.H. 7:11, Knajp Riders 
Letovice - Bulldogs Hodonín 10:8, 
Šenkýři Brno - Kolečko Extra 11:7. 
 1.  Hornets 6  5  1  0  0  0  0  76:33  17
 2.  Žabčice  7  5  0  0  1  1  0  70:57  16
 3.  Blansko 6  5  0  0  0  1  0  68:40  15
 4.  Šenkýři 6  4  1  0  1  0  0  61:49  15
 5.  Bulldogs 6  2  2  0  1  1  0  60:51  11
 6.  Letovice  7  3  0  0  1  3  0  66:61  10
 7.  Kolečko 7  2  1  0  1  3  0  66:62  9

 8.  Hurricane 5  2  1  0  0  2  0  50:41  8
 9.  Němčice A  6  2  1  0  0  3  0  55:54  8
 10.  Siga Brno  6  2  0  0  0  4  0  48:60  6
 11.  Titáni  5  0  0  0  2  3  0  33:59  2
 12.  Burýšci 6  0  1  0  0  5  0  34:75  2
 13.  Frčáci 7  0  0  0  1  6  0  41:86  1

2. liga C
7.  kolo: Babylon Němčice C - Alejak 

Sokec Boskovice 9:10, Nadoraz Jevíč-
ko - Na Středy Kunštát 3:15, Milénium 
Bystřice n P. - Stará fabrika 8:10, Hote-
liéři Usobrno A - Babylon Němčice 
B 13:5, Vandals Blansko - Terasa VO 
Tečku Knínice 11:7, ALK Brumov - 
Mário Boskovice A 12:6, Bistro Stvo-
lová A - Zenit Deštná A 7:11.
 1.  Deštná  7  6  1  0  0  0  0  79:48  20
 2.  Usobrno A  7  6  0  0  0  1  0  79:47  18

 3.  Brumov  7  6  0  0  0  1  0  76:50  18
 4.  Na Středy  7  4  0  0  0  3  0  69:57  12
 5.  Stará fabrika  7  3  1  0  1  2  0  69:59  12
 6.  Stvolová A  7  3  0  0  1  3  0  72:55  10
 7.  Milénium  7  2  2  0  0  3  0  62:66  10
 8.  Alejak  7  1  2  0  2  2  0  64:66  9
 9.  Němčice C  7  2  1  0  1  3  0  57:71  9
 10.  Vandals  7  2  1  0  0  4  0  65:62  8
 11.  Mário A  7  2  1  0  0  4  0  56:71  8
 12.  Němčice B  7  2  0  0  0  5  0  49:77  6
 13.  Knínice  7  1  0  0  2  4  0  50:78  5
 14.  Jevíčko  7  0  0  0  2  5  0  44:84  2 

3. liga C
7. kolo: Rošťáci Horní Štěpá-

nov - Zenit Deštná B 8:10, Triple 
X Letovice - Tečkaři Těchov 8:10, 
Peklo Sloup - Bistro Stvolová B 
3:15, Stoners Dělňák Blansko - 

Hoteliéři Usobrno B 6:12, Surika-
ty Těchov - Hoteliéři Usobrno C 
15:3, Haluzáři Cetkovice - Lakeři 
Lysice 11:7, Bulldog Javorek - 
Popelka Team Boskovice 0:18. 
 1.  Surikaty  7  6  0  0  0  1  0  89:37  18
 2.  Haluzáři  7  6  0  0  0  1  0  76:50  18
 3.  Usobrno B  7  6  0  0  0  1  0  76:50  18
 4.  Stvolová B  7  5  0  0  0  2  0  77:49  15
 5.  Bulldog  7  4  1  0  0  2  0  58:69  14
 6.  Usobrno C  7  4  0  0  0  3  0  59:67  12
 7.  Popelka  7  2  1  0  0  4  0  62:65  8
 8.  Triple X  7  2  1  0  0  4  0  61:66  8
 9.  Tečkaři  7  2  0  0  1  4  0  60:67  7
 10.  Rošťáci  7  2  0  0  1  4  0  54:73  7
 11.  Lakeři  7  2  0  0  0  5  0  62:64  6
 12.  Peklo  7  2  0  0  0  5  0  54:72  6
 13.  Deštná B  7  2  0  0  0  5  0  46:80  6
 14.  Stoners  7  1  0  0  1  5  0  51:76  4

Překvapení. Skvělá obrana a rychlé pro  útoky - to byly základní kameny 
výhry Boskovic v Bosonohách.  Foto Lubomír Slezák

Ráječko - Moravský Krumlov 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Moravský Krumlov 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Na zelených stolech bylo opět rušno
REGION - Víkend na přelomu 

měsíce října a listopadu přinesl 
další dvě kola v soutěžích stolního 
tenisu. 

1. liga ženy - Ženy Blanska se 
představily poprvé na domácích 
stolech. V sobotu nestačily na SF 
SKK El Niňo Praha, v neděli si 
hravě poradily s SKP Sever Ústí 
nad Labem. 

KST GMC Blansko - SF SKK 
El Niňo Praha 2:8, Chajda 1, Pav-
licová 1. KST GMC Blansko - 
SKP Sever Ústí nad Labem 10:0, 
Ševčíková 3,5 Pavlicová 3,5 Chaj-
da 3.

 1.  Nusle Praha 6 6 0 0 0 49:11 18
 2.  Vlašim B 6 5 0 1 0 43:17 16
 3.  EL Niňo  7 4 1 2 0 42:28 16
 4.  Blansko 6 4 0 2 0 37:23 14
 5.  Slavoj Praha 6 4 0 2 0 35:25 14
 6.  Vlašim C 6 4 0 2 0 33:27 14
 7.  Sokol Líšeň 6 3 1 2 0 28:32 13
 8.  Hr. Král. B 6 3 0 3 0 33:27 12
 9.  Elizza Praha 6 3 0 3 0 33:27 12
 10.  Ústí n.L.  7 0 0 7 0 12:58 7
 11.  Frýdlant  6 0 0 6 0 20:40 6
 12.  Dubňany 6 0 0 5 1 5:55 5

2. liga muži - První dvě domácí 
utkání se vydařila blanenskému A 
týmu mužů, které dokázalo dvakrát 
zvítězit. Největší zásluhu na tom má 

Dudík, který ani jednou nezaváhal, 
Přikryl v každém utkání prohrál 
pouze jednou.

KST Blansko - TTC Frýdlant 
10:6, Dudík 4,5, Přikryl 2, Svoboda 
2, Vybíral 1,5.

KST Blansko – TJ Nový Jičín 
10:5, Dudík 4,5, Přikryl 2,5, Svobo-
da 1,5, Bako 1,5.

Divize muži - Blanenskému 
B týmu se nepodařilo ani jednou 
bodovat. Porážka od hodonínského 
C týmu se očekávala, těsná porážka 
od D týmu naopak velmi mrzí.

SKST Hodonín C – KST Blansko 
B 10:2, Kvíčala 1, Mikula 1.

SKST Hodonín D – KST Blansko 
B 10:8, Mikula 3,5, Kvíčala 3,5, Při-
kryl Jiří 1.

KS 1 muži -  Stolní tenisté 
Zbraslavce hráli ve Vranovicích 
a v Lanžhotě. V prvním utkání závěr 
vyzněl lépe pro ně a byla z toho 
čtvrtá nejtěsnější výhra. V neděli 
na ně čekal dosud neporažený 
Lanžhot A, který zlomil vývoj 
zápasu na svoji stranu až v jeho 
druhé polovině.

Vranovice A – Zbraslavec A 8:10, 
Křepela R. 4,5, Pačinek 3, Krása ml. 
1,5, Těžký 1.

Lanžhot A – Zbraslavec A 10:6, 

Křepela R. 2,5, Pačinek 2, Krása 
ml. 1,5.

KS 2 muži - Stále bez porážky 
jsou jako jediní v soutěži hráči Šo-
šůvky a pop zásluze jim po 6 kolech 
patří první místo., 

TJ Sokol Drnovice - TJ Šošůvka 5:10, 
Kutil L. 4, Bezděk 3, Kutil Š. a Obalil 2.

Orel Silůvky C - TJ Šošůvka A 
1:10, Kutil L. 3, Bezděk 2,5, Kutil 
Š. 2 a Obalil 2, Dvořák 0,5.

Blanenskému C týmu se zatím 
nebývale daří. První dvě venkov-
ní utkání, dvě přesvědčivé výhry. 
Hlavně vítězství nad doposud nepo-
raženou Mokrou je velmi cenné.

TJ Velešovice – KST Blansko 
C 2:10, Kaluža 3,5, Svoboda 3,5, 
Zukal 2,5, Procházka 0,5.

TJ Cemo Mokrá – KST Blan-
sko C 4:10, Svoboda 3,5, Zukal 3, 
Kaluža 2,5, Procházka 1.

Zbraslavecké béčko si v oslabe-
né sestavě nedělalo velké ambice a 
podle předpokladů obě utkání byla 
celkem jednoznačná.

Silůvky C – Zbraslavec B 10:4, 
Křepela L. 2, Cetkovský 1, Mora-
vec 1.

Drnovice u V. A - Zbraslavec B 
10:4, Cetkovský 2,5, Moravec 1, 
Křepela L. 0,5.   (les)

K
BLANSKO - Poloviční spo-

kojenost vládla v sobotu v bla-
nenské kuželně. Po velkých a 
vyrovnaných bojích ženy v první 
lize prohrály se Zlínem, muži se 
naopak ve druhé lize radovali po 
výhře nad Vyškovem.

1. liga žen - KK Blansko - KC 
Zlín 3:5 (3349:3409).

Petrů - Ančincová 2:2 
(567:577), Musilová - Divíl-
ková 3:1 (565:526), Nevřivo-
vá - Kubáčková 1:3 (532:557), 
Ševčíková - Nováková 1:3 
(565:558), Kalová - Jankových 
2:2 (577:571), Ptáčková - Zimá-
ková 1:3 (543:620).
 1.  Náchod  7  6  1  0  39,5:16,5 13
 2.  Přerov  7  6  0  1  34,0:22,0 12
 3.  Val. Mez.  7  5  1  1  32,5:23,5  11
 4.  Rosice  7  5  0  2  42,0:14,0 10
 5.  Č. Třebová  7  4  0  3  32,0:24,0 8
 6.  Duchcov  7  4  0  3  31,5:24,5 8
 7.  Zlín  7  3  0  4  23,0:33,0 6
 8.  Blansko  7  2  0  5  22,5:33,5 4

 9.  Rokycany  7  2  0  5  18,5:37,5 4
 10.  Sl. Praha  7  1  1  5  21,5:34,5 3
 11.  Kon. Praha  7  1  1  5  20,0:36,0 3
 12.  Zábřeh  7  1  0  6  19,0:37,0 2

2. liga mužů - KK Blansko - 
KK Vyškov 5:3 (3290:3231).

Havíř - Rychlovský 2,5:1,5 
(543:553), Flek J. - Trávníček 
2:2 (573:584), Flek R. - Varga 
2:2 (556:505), Honc - Pevný 1:3 
(538:566), Procházka - Mondřík 
3:1 (549:480), Michálek - Bednář 
2:2 (531:543).  (les)
 1.  Třebíč  7  6  1  0  43,5:12,5 13
 2.  Dačice  7  3  3  1  34,0:22,0 9
 3.  Č. Třebová  7  4  1  2  33,0:23,0 9
 4.  Rosice  7  4  1  2  32,0:24,0 9
 5.  Vracov  7  4  0  3  31,0:25,0 8
 6.  Blansko  7  3  2  2  30,0:26,0 8
 7.  Opava  7  4  0  3  28,5:27,5 8
 8.  Vyškov  7  3  1  3  29,5:26,5 7
 9.  Husovice B  7  3  0  4  26,0:30,0 6
 10.  H. Benešov  7  2  0  5  22,0:34,0 4
 11.  Zábřeh  7  1  1  5  21,5:34,5 3
 12.  MS Brno B  7  0  0  7  5,0:51,0 0

BOSKOVICE - Vojtěch Plát 
povolil soupeřům na šachovém tur-
naji O pohár Topnet v Boskovicích 
jen dvě remízy a zvítězil s půlbo-
dovým náskokem. Krok s ním 
držel pouze Jaroslav Bureš, který 
uhrál o jednu remízu více. Nejlep-
ším domácím hráčem byl Dušan 
Dobeš, který skončil těsně mimo 
první desítku.

Nasazená jednička vedla od prv-
ního do posledního kola. Šest výher 
v prvních šesti kolech stačilo Pláto-
vi k vybudování náskoku, násled-
né dvě remízy ale daly soupeřům 
šanci. Plát si ale nenechal vítězství 
sebrat a v posledním kole vyhrál. 
Bureš skončil druhý, třetí Kirill 
Burdalev ztratil na čelo 1.5 bodu.

Turnaj běžel bez nejmenších 
zádrhelů, necelá padesátka hráčů 
byla však pro pořadatele velkým 
zklamáním. Mrzela především 
nízká účast okresních hráčů. Ředi-
tel turnaje, Pavel Hubený, navíc 
oznámil přání předat svoji funk-
ci někomu jinému a budoucnost 
„Putovního poháru Topnet“ proto 
není vůbec jasná.

Konečné pořadí: 1. Plát Vojtěch 
(ŠK Joly Lysá nad Labem), 8,0 b, 2. 
Bureš Jaroslav (ŠK Mahrla Praha), 
7,5 b, 3. Burdalev Kirill (Cizinci), 6,5 
b, 4. Holemář David (MS Brno), 6,5 
b, 5. Zpěvák Pavel (Tatran Litovel), 
6,0 b, 6. Sháněl Jaroslav (Staré Měs-
to), 6,0 b, 7. Zpěváková Jana (Staré 
Město), 6,0 b.  (les)

Š

REGION - S veselou se vra-
celi v sobotu volejbaloví junioři 
Boskovic z ligového dvojzápasu 
v Bojkovicích. 

Dvě výhry sice měly být 
povinné, ale domácí celek zejmé-
na v prvním utkání bojoval do 
posledního míče.

Liga juniorů - Bojkovice - 
Boskovice 1:3 (-17, 18, -21, -19) 
a 0:3 (-13, -13, -10).

Boskovickým kadetkám v lize 
zatím stále schází tříbodová  výhra. 
V sobotním měření sil s týmem 
Lanškrouna sice kadetky otoči-

li první zápas ve svůj prospěch, 
ale po pětisetové výhře už jim ve 
druhém zápase chyběly především 
v koncovkách setů síly.

Liga kadetek - Boskovice - 
Lanškroun 3:2 (19, -24, -14, 21, 
12) a 0:3 (-20, -19, -20).

Muži Letovic hráli v sobotu 
v Brně a v každém utkání dokáza-
li vyhrát jen jeden set. V neúplné 
tabulce jim patří šesté místo, ten-
to víkend hrají v Žabovřeskách.

KP muži - Brno-jih - Letovice 
3:1 (-17, 22, 21, 15) a 3:1 (23, 
-20, 21, 20).  (les)

P   

T
Vyhodnocení Zrcadlo Tipovačky přineseme v příštím čísle Zrcadla 

včetně přehledu vítězů jednotlivých kol.  (red)
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Business Software

EKONOMICKÝ SORTWARE V CLOUDU
účetnictví      fakturace
   e-shop   sklady
obchod     výroba

VYZKOUŠEJTE ZDARMA

NewLink Moravia, s.r.o.

Sokolská 54
680 01 Boskovice  

tel.: 516 499 861
e-mail: info@nlm.cz

www.allegro-so  ware.cz

 Po celý víkend 
svatomartinské menu

ve vybraných
blanenských
restauracích.

Podrobný program na:

http://martin.blansko.cz

Pátek 13.11.2015
• Zahájení oslav, medové a noční prohlídky

interiéru kostela sv. Martina

• Koncert Beau Soir a křest sborníku
o Karolině Meineke, Zámek Blansko

Sobota 14.11.2015
• Komentovaná prohlídka Blanska

• Svatomartinský festival  na Wanklově náměstí 
(předprodej:  80 Kč – v ceně degustační sklenička)

• Mimořádné prohlídky zámeckých interiérů

• Pochod světýlek ke sv. Martinovi

• Přivítání sv. Martina na farním dvoře

• Martinské hody v Katolickém domě

Neděle 15.11.2015
• Slavnostní bohoslužba – mši svatou slouží

olomoucký arcibiskup Jan Graubner

• Historický průvod od kostela sv. Martina

• Vítání sv. Martina a historický jarmark
v zámeckém parku (předprodej: 30 Kč)

• Beseda u cimbálu v Katolickém domě

• Koncert Petra Koláře s kapelou, Dělnický dům 
(předprodej: 250 Kč)

Předprodej vstupenek:
Blanenská informační kancelář Blanka, tel. 516 410 470, infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz

V
ít

án
í s

v. 

M
artin

a je registrovaným
 zážitkem

.

Technik údržby a správy majetku 
-  opravy a údržba výrobní techniky 
-   správa a údržba budov a majetku 
-   zabezpečení zákonných revizí 
-   vyhláška 50 - §6 
 
Montér – mechanik 
-  dílenské a zákaznické montáže strojních zařízení 
-  hydraulické, pneumatické a potrubní systémy   
   (voda, plyn) 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou 
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Montér – izolatér 
-  instalace izolačních vestaveb do tepelných 
   zařízení (vata, desky, rohože, keramika) 
-  zámečnické práce 
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Montér – elektro 
-  elektroinstalace na vyráběných zařízeních 
-  výroba a montáž skříňových rozvaděčů 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou  
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Zámečník 
-  výroba ocelových konstrukcí do hmotnosti 10 tun 
-  uhlíkové i nerezové oceli 
-  svářecí oprávnění výhodou 
 

 
 
 

Konstruktér 
-  konstrukce strojů a zařízení  
-  standartní výpočtové práce z oboru mechaniky,  
   statiky a  termodynamiky  
-  práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX  
-  základní znalost NJ nebo AJ   
-  možnost jazykových kurzů 
 
Obchodník – prodejce 
-  zahraniční služební cesty  
-  účast na marketingu  
-  prodej zařízení a služeb  
-  požadována aktivní znalost NJ nebo AJ 
 
Brusič – montér 
-  strojní a ruční broušení odlitků 
-  vyučení ve strojírenském oboru výhodou 
 
Lakýrník 
-  lakování mokrou cestou  
-  příprava lakovaných ploch, realizace  
   nátěrových systémů 
-  obsluha lakovací kabiny 
-  2 směny 
-  vyučení v oboru výhodou 

 
Pracovník lakovny 
-  příprava lakovaných ploch 
-  obsluha lakovací kabiny 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

H L E DÁ M E  N OV É  Z A MĚS T N A N C E  

HLEDÁ KANDIDÁTA NA POZICI

PRACOVNÍK ZÁKAZNICKÉHO 
CENTRA

 

Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou• 
znalost NJ na velmi dobré úrovni• 
znalost práce na PC na uživatelské úrovni• 
řidičský průkaz sk.B • 
pečlivost, odpovědnost• 
dobrý zdravotní stav• 

Vaše výhoda:
znalost  AJ nebo RJ• 
znalost celní problematiky• 

Nabízíme:
dobré platové podmínky• 
smlouva na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení• 
zázemí zahraniční společnosti• 

Profesní životopis zasílejte na adresu:
RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý

nebo na e-mail: krejcir@riho.cz

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.

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

RENOVACE DVEŘÍ 
A ZÁRUBNÍ

NEJDE TO UŽ NOVÉ 
KOUPIT?

TAK TO NOVÉ UDĚLÁME!
AKCE BYT, 7 DVEŘÍ 

ZA 25 TIS.
SLEVA 10% PRO 

DŮCHODCE.
MS. RENOVA - 
604 150 378

Koupím dům v Boskovicích 
nebo v okolí ( do max. 20km ). 

Dům může být i k opravám, 
ale obyvatelný. 

Cena do max. 2.000.0000,- Kč 
Tel.: 731 981 508

Prodám ořechy kg/60,-Kč, 
Kunštát, tel. 606 920 940, po 
dohodě možno dovézt.

Koupím garáž na sídlišti 
Blansko-Sever. 

Mobil: 737 452 965
Prosím ujměte se kastrované-

ho a opuštěného ročního kocour-
ka. Je celý černý s bílou náprsen-
kou a tlapkou. Někdo jej vyhodil 
z domu.  Mobil: 737 452 965
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