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BOSKOVICE - Nová spor-
tovní hala v Boskovicích bude 
zřejmě stát v areálu Červená 
zahrada. Radnice už zveřejnila 
čtyři návrhy, kam kryté spor-
toviště v této lokalitě umístit. 
Konečné slovo budou mít na 
začátku prosince zastupitelé.

V Červené zahradě už teď je 
většina městských sportovišť. 
Dva z návrhů pro sportovní halu 
zpracovatelé umístili do prostor, 
kde se nyní nachází travnaté fot-
balové hřiště. Další dva ji zasa-
zují na místo bývalého mlýna, 
který město letos v září za čtr-
náct milionů korun koupilo od 
soukromého majitele.

„U všech čtyř variant už by 
nebylo potřeba vykupovat žádné 
další pozemky,“ zdůraznila sta-
rostka Boskovic Hana Nedomo-
vá (ČSSD).

Všechny čtyři varianty studie 
počítají také s výstavbou lezecké 

stěny a novými parkovišti. Dvě 
z nich by se neobešly bez zásahu 
do nynějšího travnatého hřiště.

Návrhy na umístění nové haly 
město ukazuje na svých inter-
netových stránkách. Ke každé 
z nich přidává komentář a tři 
vizualizace.

O jednotlivých variantách budou 

jednat odborné komise a vedení 
města je podrobně představí také 
na setkání s obyvateli. Defi nitivní 
rozhodnutí bude na zastupitelích 
města, kteří se sejdou 8. prosince. 
K vybrané variantě se pak začnou 
zpracovávat další studie a projek-
tová dokumentace.

 Pokračování na str. 2

Jeskyně budou 
uzavřené

MORAVSKÝ KRAS - Turisté 
mají před sebou posledních dny, 
kdy mohou ještě letos navštívit 
jeskyni Balcarku, Kateřinskou 
a část Sloupsko-šošůvských jes-
kyní. Kvůli ochraně zimujících 
netopýrů se uzavřou posledního 
listopadu.

O prohlídku podzemí ale náv-
štěvníci nepřijdou. Celoročně 
zůstávají otevřené Punkevní jes-
kyně a jeskyně Výpustek u Křtin. 
Turisté mohou ale zavítat také do 
části Sloupsko-šošůvských jesky-
ní.

„Vybrat si mohou ze tří mož-
ností. Buď klasickou prohlídku 
šošůvské části jeskyní, historický 
okruh, nebo si zahrát na speleo-
logy a šošůvskou část jeskyní si 
projít při světle baterek,“ upřesnil 
vedoucí Správy jeskyní Morav-
ského krasu Jiří Hebelka s tím, že 
na prohlídku je nutné se předem 
objednat.

Do všech pěti zpřístupněných 
jeskyní v Moravském krasu budou 
moci turisté znovu zajít od první-
ho března příštího roku.  (moj) 

Festival Rajbas
startuje

BLANSKO - V Blansku ten-
to pátek odstartuje již 17. roč-
ník festivalu Rajbas 2015. Až do 
neděle návštěvníkům nabídne 
řadu setkání s dobrodruhy, cesto-
vali a sportovci, promítání fi lmů, 
výstavy, ale také běh do kopce se 
zátěží či výpravu do podzemí.

 Více na straně 4

tický a strhující, protože na nás 
dotírala jedovnická alej. Útok 
jsme ale nějak odrazili a nakonec 
jsme zvítězili o sto hlasů,“ popsal 
poslední chvíle hlasování Rosti-
slav Martinek, který Melkovskou 
alej do ankety nominoval. 

Březové stromořadí vysázel 
v roce 1935 jeho dědeček haj-
ný František Martinek na pokyn 
šebetovského barona Königswar-
tera. V současnosti alej tvoří 239 
vzrostlých bříz v délce jednoho 
kilometru.

„Celé údolí s alejí je hrozně 
krásný kout přírody. Teče tam 
říčka Bělá, na jaře tam vyrůsta-
jí úžasná pole petrklíčů, blatou-
chů a konikleců. Moc rád tam 
chodím. Alej sázel můj dědeček 
a nominací do ankety jsem chtěl 
také připomenout a uctít jeho 
památku,“ podotkl Martinek. 

Podle jeho slov hlasování 
stmelilo celý region. Lidé ho 
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Titul Alej roku putuje znovu do regionu
BOSKOVICE - Alejí roku 

2015 se stala Melkovská alej 
u Boskovic. Podle zatím neofi -
ciálních výsledků v anketě pora-
zila o necelých sto hlasů dalšího 
zástupce regionu – Budkovanskou 
pohádkovou alej v Jedovnicích. 

Hlasování skončilo v neděli 
o půlnoci. Souboj o první místo 
byl až do posledních chvil vyrov-
naný. Melkovská alej nakonec 
získala 1345 hlasů. Druhé v pořa-
dí jedovnické stromořadí dostalo 
1263 hlasů. Třetí místo obsadi-
la Kočárová alej v Raspenavě 
v Libereckém kraji se ziskem 838 
hlasů. 

„Hlasování jsem sledoval až do 
půlnoci. Závěr byl hodně drama-

Vedení Boskovic 
chce sportovní halu 
v Červené zahradě

Teplo v Blansku
Domácnosti 
v Blansku by 
mohly za dva roky 
výrazně ušetřit za 
teplo z CZT. 

Více na straně 2

Festival Rajbas se blíží
V pátek začíná 
tradiční festival 
ilmů, setkání 

a dobrodružství 
Rajbas 2015.

Více na stranách 4

Vítání svatého Mar  na. Stovky lidí si uplynulou neděli nenechaly ujít tradiční průvod sv. Mar  na v Blansku. 
Procesí vyšlo od kostela přesně v jedenáct hodin. Přes centrum se pak vydalo do zámeckého parku, kde byl 
připraven doprovodný program. Více na www.zrcadlo.net  Foto Michal Záboj a Marie Hasoňová

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Blanskem v neděli prošel 
průvod svatého Martina

Jedna z variant umístění haly.  Vizualizace Město BoskoviceJedna z variant umístění haly.  Vizualizace Město Boskovice

Podvodníci používají starý trik s přeplatkem za 
vodu a okradají důchodkyně o peníze

ČERNÁ HORA - Policisté 
vyšetřují další případ okrade-
né seniorky. O peníze tentokrát 
přišla dvaaosmdesátiletá žena z 
Černé Hory. Týden před ní zase 
podvodnice okradly důchodkyni 
v Rájci-Jestřebí.

Na seniorku v Černé Hoře 
použil dosud neznámý zloděj 
osvědčený trik. Ženě tvrdil, že 

jí přišel vrátit přeplatek za vodu, 
a že má jenom bankovky vysoké 
hodnoty a potřebuje rozměnit.

„Nešťastnice mu samozřejmě 
při manipulaci s hotovostí odha-
lila místo v kuchyni, kde měla 
část svých úspor. Další skrýš v 
ložnici zloděj objevil sám, když 
v nestřeženém okamžiku zběž-
ně prohledal zbývající prostory 

domu,“ popsal mluvčí blanenské 
policie Petr Nečesánek s tím, že 
žena nakonec přišla o třiadvacet 
tisíc korun.

Podobný případ se odehrál 
nedávno také v Rájci. Tam se 
obětí dvou podvodnic, které se 
vydávaly za pracovnice ener-
getické firmy, stala jedenaosm-
desátiletá žena. K důchodky-

ni domů se ženy vloudily pod 
záminkou vyřízení doplatku za 
elektřinu. Pak jí ukradly čtrnáct 
tisíc korun.

Policisté proto varují před 
podobnými útoky a vyzývají seni-
ory k větší opatrnosti. „Energetic-
ké fi rmy dnes veškeré transakce 
provádějí bezhotovostně, případ-
ně prostřednictvím služeb České 

pošty. Nevpouštějte do svých 
domovů neznámé lidi, kteří vás 
jakoukoliv formou žádají o pení-
ze. I v ostatních případech mini-
málně prověřujte jejich totožnost 
a důvod kontaktu. V případě pode-
zření neváhejte volat na notoricky 
známe číslo tísňové linky 158 či 
112,“ vzkázal na závěr policejní 
mluvčí.  (moj)

Melkovská alej.  Foto obec ŠebetovMelkovská alej.  Foto obec Šebetov

Poslední kolo
O víkendu se 
hrálo poslední 
podzimní kolo 
divize a krajského 
přeboru.

Více na straně 8

zastavovali na ulici a zajíma-
li se o hlasování. Ve spolupráci 
s obecním úřadem v Šebetově 
byla u aleje instalována infor-
mační cedule. 

„Poděkování patří také pod-
niku Lesy ČR, jmenovitě paní 
Petře Zavřelové, která nám 
umožnila alej vyčistit a zdůraz-
nit její krásu,“ dodal Rostislav 
Martinek.

Anketu Alej roku pořádá 
sdružení Arnika a letos se konala 
už popáté. Do finále se dostalo 
pětašedesát stromořadí, z toho 
tři z okresu Blansko. Kromě už 
dvou zmíněných to byla ještě 
jírovcová alej v zámecké oboře 
v Lysicích, která nakonec získala 
257 hlasů. 

Titul Alej roku už dvakrát 
putoval na Blanensko. V roce 
2011 jej získala Novodvorská 
alej a o dva roky později Jedov-
nická alej. Michal Záboj
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Blansko: Cena za teplo by mohla 
klesnout až o 150 korun za GJ

M  Z

BLANSKO - Domácnos-
ti v Blansku by za pár let mohly 
výrazně ušetřit za teplo ze systé-
mu centrálního zásobování (CZT). 
Vyplývá to z analýzy, kterou 
nechalo město zpracovat. Jednou 
z podmínek ale je, aby se zákazní-
ci od výtopen neodpojovali.

Před lety prošel systém CZT 
v Blansku rozsáhlou moderniza-
cí. Peníze na rekonstrukci tehdy 
poskytla soukromá fi rma. Nákla-
dy se jí vracejí z nájemného, které 
je zahrnuto ve výsledné ceně tep-
la. Ročně to činí asi třináct a půl 
milionu korun.

Smlouvy s investorem i se sou-
časným provozovatelem CZT ve 
městě vyprší s rokem 2018. Záro-

veň skončí kontrakty s koncový-
mi odběrateli.

V současnosti lidé v Blansku 
platí za jeden gigajoule (GJ) bez-
mála sedm set korun s DPH. Od 
roku 2019, kdy už odpadne splá-
cení nájemného investorovi, by 
pak cena mohla klesnout o více 
než sto padesát korun na asi 541 
korun s DPH.

„Teď je cena z CZT opravdu 
vysoká a třeba domovní kotelna 
přináší značné úspory. Po roce 
2018 a po provedení navrhova-
ných opatření už ale má CZT 
cenu tepla nejvýhodnější,“ uvedla 
Petra Pavloková z Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity v 
Ostravě, která pro město zpraco-
vávala analýzu vývoje a snížení 
ceny tepla z CZT.

Materiál pro blanenský sys-
tém centrálních výtopen navrhu-
je modernizaci některých kotlů, 
instalaci kogenerační jednotky do 
jedné z kotelen, případně rekon-
strukci rozvodů v jednom z okrs-
ků. Nejdůležitější pro snížení 
ceny za teplo ale bude, aby u CZT 
zůstali odběratelé.

„Pokud nedojde k odpojová-
ní koncových uživatelů a CZT 
zůstane ve stávajícím stavu, tak 
dojde k výraznému snížení ceny 
za teplo,“ podotkl blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS). 

V současnosti koncoví zákaz-
níci ve městě z CZT odeberou 
asi osmdesát tisíc GJ za rok. Bod 
rozpadu systému by přitom podle 
analýzy přišel při poklesu odbě-
ru na pětašedesát tisíc GJ. Město 

chce lidi motivovat k tomu, aby 
u CZT zůstávali a chystá pro ně 
i seminář.

„Cítíme se odpovědni k tomu, 
aby se našlo to nejlepší řešení. 
Pokud proběhla nějaká investice 
a splatí se po roce 2018, tak by 
se mělo z této investice těžit, aby-
chom výsledky nehodili za hlavu, 
ale aby přinesly ovoce ve snížení 
ceny tepla pro občany města,“ 
dodal místostarosta.

Po analýze snížení ceny tepla 
z CZT blanenskou radnici čekají 
další kroky. Příští rok například 
chce mít jasno v tom, jak dál 
pokračovat, anebo jestli odběra-
telé u systému i nadále zůstanou. 
V roce 2018 pak město vybere 
případného nového provozovate-
le CZT.

Nedej drogám šanci 
v boskovickém kině

BOSKOVICE - Boskovické kino ve středu dopoledne a blanenské 
o den později zaplnili již poosmé studenti místních středních škol, aby 
mohli nahlédnout do světa drog optikou vybraných odborníků, policis-
tů i bývalých uživatelů návykových látek. 

Nové pojetí programu se snaží tradiční frontální přednášku přeta-
vit spíše v interaktivní pořad. Názory a sdělení účinkujících jsou sice 
stále nosným prvkem scénáře, dříve hojně prezentovanou teorii však 
v mnoha ohledech nahradily konkrétní kazuistiky. Také díky zapojení 
profesionálního moderátora, který po celou dobu představení pracuje 
s publikem, dostal obsah svůj specifi cký náboj. 

Vystoupení graduje otevřenou debatou s mužem a ženou ochotnými 
studentům zprostředkovat své osudy a zkušenosti z období vlastních 
závislostí. Odhalování životního příběhu abstinujícího člověka pozna-
menaného užíváním pervitinu, či patologickým hráčstvím před publi-
kem vyžaduje notný kus odvahy a zaslouží si obdiv i úctu. 

Smysluplnost dotazů, které teenageři vystupujícím kladli i jejich 
další projevy napovídaly, že je program zaujal. Pokud se podaří zajis-
tit odpovídající fi nanční a personální podporu Jihomoravského kraje 
i v příštích letech, mají se budoucí studenti prvních ročníků středních 
škol na co těšit.  Petr Nečesánek, blanenský policejní mluvčí

Burza. Boskovická sokolovna minulý týden hos  la tradiční burzu středních škol. Představit svoje učební a studijní programy přijela necelá dvacítka 
středních škol z celého regionu. Burza, kterou pořádá Sokol Boskovice, byla určena především žákům osmých a devátých ročníků, ale navš  vit ji 
mohla i veřejnost. Tradičním partnerem burzy bylo Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, které připravilo speciální přílohu věnovanou nabídce středních 
škol. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net  Foto Radim Hruška

Mladí rychlobruslaři okusili 
dlouhou trať v Německu

REGION - Mladí sportov-
ci z Blanenska, členové oddílu 
ASK SPEEDSKATING Morav-
ský kras, debutovali na světově 
uznávaném rychlobruslařském 
ledovém oválu v Erfurtu. Šéftre-
nér Petr Novák je ocenil přidá-
ním přívlastku Nowis TEAM 
k názvu klubu. 

O víkendu 7. – 8. listopadu se 
poprvé v historii připojili mladí 
sportovci z Blanenska a Bosko-
vicka k těm, kteří tvoří aktivním 
závoděním na long track ledo-
vých oválech velkou komunitu 
olympijského sportu. Na čtyřse-
tmetrové rychlobruslařské drá-
ze na mezinárodních závodech 
v německém Erfurtu úspěšně 
startovali Martin Luska, Marti-
na Lusková, Lukáš Svoboda ze 

ZŠ Sloup, Matěj Semeniuk ze 
ZŠ Blansko Erbenova a další dvě 
začínající děvčata. 

Byla to pro ně nová zkušenost. 
Jednak si vyzkoušeli dlouhou 
trať, která umožňuje rychlejší 
rozjezd a méně brždění, a jednak 
se mohli přiučit další technické 
triky od zkušenějších sportov-
ců. „Tak rychlý postup mladých 
sportovců na mezinárodní spor-
tovní scénu, na které můžeme 
reprezentovat školy, obce, region 
i Českou republiku, nemá obdo-
bu nejen v novodobém čs. rych-
lobruslení, ale zřejmě ani v his-
torii blanenského sportu,“ uvádí 
Petr Trávníček z vedení klubu. 

V aktuálním čs. žebříčku tedy 
nyní figurují mezi hochy Lukáš 
Svoboda na 5. místě na pětiset- metrové trati, Matěj Semeniuk 

na 7. místě na tisícimetrové tra-
ti a z děvčat Martina Lusková 
na slibné odpichové 13. příčce. 
Vedení klubu doufá, že se budou 
moci blanenští sportovci předsta-
vit v rychlobruslařské části mul-
tisportovní reprezentace JMK na 
Zimní olympiádě dětí a mládeže 
2016 v lednu v Mostu. 

„Také máme nabídku, která by 
mohla příští léto do Blanska při-
vést desítky mladých sportovců 
na mezinárodní evropský kemp 
mladých rychlobruslařů. Mohlo 
by to být výrazně přínosné i pro 
turismus Blanenska,“ míní Tráv-
níček. 

Během letošní zimy se členo-
vé oddílu chystají na další výpra-
vy za dlouhými ledy například 

do Drážďan, Inzellu, Berlína, 
Tomaszowa, Zakopaného i na 
různé stadiony po České repub-
lice. Vedení klubu dává šanci 
všem dětem: těm, které budou 
sportovat zřejmě jen na zájmové 
úrovni, i těm, které mají zájem 
a předpoklady vtrhnout do žeb-
říčků ještě výše, než se to poda-
řilo v erfurtské premiéře. 

Klub ASK SPEEDSKATING 
Moravský kras vznikl před 
rokem a funguje za podpory 
a pochopení radnic v Blansku 
a v Ráječku i pochopení správců 
tamních sportovišť. Stále však 
hledá oficiálního regionálního 
sponzora. Tréninky mládeže na 
ledu probíhají v současné době 
v úterý a pátek od šesté hodiny 
ranní.  Marie Hasoňová Foto archiv klubu Foto archiv klubu

 Foto archiv klubu Foto archiv klubu

Korupční kauza: 
Rozsudek padne až 

příští rok
BLANSKO - Hlavní líčení v kauze údajné korupce na bosko-

vické radnici bude pokračovat až příští rok na začátku ledna. Před 

senátem už zazněly hodiny odposlechů a zbývá vyslechnout posled-
ní svědky. 

Soud v kauze začal u Okresního soudu v Blansku letos v dubnu. 
Ústřední postavou je úředník odboru dopravy Filip Kincl. Uplácet 
ho podle státního zástupce měli další dva obžalovaní Libuše Kostil-
níková a Vladimír Tlamka.

Dalším obžalovaným v kauze je boskovický advokát Čestmír 
Sekanina, který měl Kinclovi napomáhat k trestnému činu zneužití 
pravomoci úřední osoby. Souzen ve stejném procesu je také Kinc-
lův otec Ladislav. Tomu žalobce klade za vinu pomoc při pojistném 
podvodu. (moj)

Opilec číšníkovi říkal, že ho 
vyhodí do povětří a zastřelí

BLANSKO - Až jeden rok za mřížemi hrozí pětapadesátiletému muži 
z Adamova, který se ve středu vydal do jedné z blanenských restaurací. 
Pětadvacetiletému číšníkovi tam opakovaně vyhrožoval smrtí.

Muž z Adamova v restauraci zpočátku jen tak popíjel. Pak ale obrátil 
svou agresi vůči číšníkovi, který v obavách o svůj život zavolal poli-
cii.

„Nejprve jej chtěl zbavit života pomocí výbušniny, později mu hro-
zil zastřelením. Žádnou zbraň však u něj přivolaná hlídka neobjevila,“ 
popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Co ale policisté u násilníka zjistili, byla jeho opilost. Dechová zkouš-
ka u něj ukázala hodnotu 2,4 promile alkoholu.

„Není divu, že opilec střízlivěl nejprve v blanenské nemocnici a poz-
ději v policejní cele,“ dodal mluvčí s tím, že pětapadesátiletý muž je 
nyní podezřelý z trestného činu nebezpečné vyhrožování.  (moj)

Velká cena Blanenska 
slavnostně vyhlásila vítěze 

letošního ročníku
ČERNOVICE - V sobotu 7. listopadu proběhlo v kulturním domě 

v Černovicích slavnostní vyhlášení vítězů patnáctého ročníku Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku. 

Za přítomnosti pana Michala Kobylky, vedoucího odborné rady veli-
telů Okresního sdružení hasičů Blansko, vystoupaly na stupně vítězů 
v mužské kategorii týmy z Nesvačilky z okresu Brno-venkov, která 
skončila celkově třetí, z Obory z okresu Blansko, která získala druhou 
příčku, a z Hlubokého z okresu Třebíč.

V ženské kategorii bodovala výhradně blanenská družstva, Šošůvka 
zvítězila, v těsném závěsu za ní skončil Sychotín a třetí místo obsadily 
Němčice.  Broňa Zhořová

Nejlepší ženská družstva.  Foto archivNejlepší ženská družstva.  Foto archiv

Vedení Boskovic chce halu 
v Červené zahradě

Pokračování ze str. 1
„V programovém prohlášení rady jsme se zavázali, že budeme Čer-

venou zahradu řešit komplexně. Proto chceme novou sportovní halu 
umístit právě tam. Do dalších studií na využití areálu zahrneme i plá-
ny dalších subjektů, které v této lokalitě jsou,“ podotkla starostka.

Původně měla nová sportovní hala stát u Základní školy ve Slo-
vákově ulici. Stavba tam začala v polovině roku 2013. Loni v únoru 
byla ale přerušena kvůli problémům s podložím a spodní vodou na 
staveništi. Projekt, který měl přijít na více než padesát milionů korun, 
pak boskovičtí zastupitelé zastavili letos v červnu.

O dalším využití jámy, která po stavbě haly ve Slovákově ulici zby-
la, zastupitelé rozhodnou také na prosincovém jednání. Vedení města 
už navrhlo tři různé varianty - park, kurty nebo centrum technického 
vzdělávání pro školáky.

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR



 středa 18. listopadu 2015 ŠKOLYTýdeník Zrcadlo, strana 3

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

Turistika, příroda i moderní 
technika na Gymnáziu Rájec

RÁJEC-JESTŘEBÍ - V tom-
to školním roce naše škola, 
Gymnázium Rájec, zahájila další 
projekt mezinárodní spolupráce 
škol, tentokrát pod záštitou pro-
gramu Erasmus+. Kromě nás je 
do projektu zapojena i střední 
odborná škola MFR z Les Fins 
ve Francii, s níž máme již něko-
likaletou spolupráci, a Gymnázi-
um Tvrdošín ze Slovenska.

V rámci projektu budeme se 
studenty podnikat vycházky do 
přírody a zkoumat prostředí, 
v němž žijeme. Budeme si vší-
mat, co kolem nás žije a roste 
a jak se příroda v průběhu roku 
proměňuje. Budeme se zamýš-
let nad vlivem lidské činnosti 
na naše okolí a nad možnostmi 
udržitelného rozvoje. Pokusíme 
se vnímat důležitost vlivu život-
ního prostředí na kvalitu našeho 
života. Čeká nás také řada prak-
tických aktivit, jako je měření 
a zakreslování turistických tras 
pomocí GPS navigace nebo sle-
dování počasí pomocí meteo-
stanice a vyhodnocování jejích 
záznamů. Výsledkem našeho 
snažení bude porovnání našich 
tří partnerských regionů z růz-
ných pohledů, např. z hlediska 
geografického nebo biologické-
ho. Porovnáme ale, mimo jiné, 
i systémy turistického značení 
v jednotlivých zemích.

Spolu s našimi francouzskými 
a slovenskými partnery uskuteč-
níme tři mezinárodní projektová 

setkání, v každé zemi jedno. Naši 
studenti zapojení do projektu tak 
budou mít příležitost vycestovat 
za mimořádně výhodných pod-
mínek do nádherné oblasti pod-
hůří Západních Tater na Sloven-
sku a do neméně krásného poho-
ří Jura v severovýchodní Francii. 
Tato úžasná možnost byla nabíd-
nuta všem studentům naší ško-

ly, od primy po 3. ročník. Stu-
dentský projektový tým pak byl 
vybrán z předložených žádostí 
na základě předem daných výbě-
rových kritérií.

Tak jako všechny předcho-
zí projekty a výměnné pobyty, 
očekáváme, že i tato spoluprá-
ce přinese našim dětem kromě 
nových poznatků a dovedností 

i řadu nezapomenutelných zážit-
ků, nových kamarádství a nena-
hraditelných zkušeností. Už se 
moc těšíme, co zajímavého nás 
v nadcházejících dnech a týd-
nech čeká.

Mgr. Barbora Honzátková,  
koordinátorka projektu Let’s 
Walk and Learn – Education 

via Tourist Paths in Europe

Skončili jsme „na 
bedně“

BOSKOVICE - Stát-
ní veterinární správa ČR 
uspořádala letos již 9. roč-
ník mezinárodní soutěže 
středních veterinárních škol 
„O pohár ústředního ředi-
tele SVS“. Tohoto klání se 
účastnili žáci středních vete-
rinárních škol z Českých 
Budějovic, Hradce Králové, 
Kroměříže, Benešova, Plas, 
Třebíče, Nitry, Košic a také 
z Boskovic.

Žáci soutěžili ve veteri-
nárních znalostech a doved-
nostech ve dnech 1. - 4. 11. 
2015 ve školicím středisku 
Státní veterinární správy ČR v areálu Státního veterinárního ústavu 
v Praze - Lysolajích. 

Týmy jednotlivých škol byly čtyřčlenné. Vyšší odbornou školu 
ekonomickou a zdravotnickou a Střední školu Boskovice reprezen-
tovali žáci z třídy VP4 – David Peniška, Karolína Lipovská, Lucie 
Graciasová a Hana Dvořáková.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Žáci nejdříve představili ve 
dvojjazyčné prezentaci město a školu, následoval individuální zna-
lostní test z veterinární problematiky. Praktické dovednosti byly pro-
věřeny laboratorními úkoly v chemické a mikrobiologické laboratoři 
i na pitevně. Součástí hodnocení byla i soutěž o nejlepší prezentova-
nou ročníkovou práci. 

Výsledky jednotlivých disciplín posuzovala a průběžné pořadí sta-
novovala odborná porota složená ze zástupců Veterinární a farmaceu-
tické univerzity Brno, Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů 
a léčiv v Brně, Státní veterinární správy Praha a Státního veterinár-
ního ústavu Praha. Porota měla velice obtížnou a nezáviděnou úlohu, 
neboť výkony všech soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí vítě-
zů rozhodovaly rozdíly o síle „pavoučích vláken“. Vysokou úroveň 
soutěže vyzdvihl i ústřední ředitel SVS ČR Doc. MVDr. Milan Male-
na, který na závěr předal odměny všem zúčastněným. 

Pro nás byla tato soutěž velice úspěšná a radost nám přineslo nejen 
2. místo, ale především to, že naši žáci oboru veterinární prevence 
se v tak silné konkurenci neztratili a prokázali srovnatelné znalosti 
s žáky ostatních veterinárních škol jak v Čechách, tak i na Slovensku.
 Hana Kuběnová

Blanenské gymnázium 
vyslalo studenty do Paříže

BLANSKO - I přesto, že v neděli dopoledne 
málokdo pomyslí na školu, jedenáct studentů z bla-
nenského gymnázia se muselo dostavit před budovu 
školy.

Jejich školní docházka není vždy úplně stopro-
centní, 11. října 2015 na sraz dorazili všichni, pro-
tože věděli, že je čeká úžasný zážitek spojený s ces-
tou do Paříže. 

Měli jsme před sebou velký kus cesty, avšak 
během noci většina z nás usnula a probudili jsme se 
až v ranních hodinách ve Francii. První zastávkou 
byl symbol Paříže, světově proslulá Eiffelova věž. 
Po čekání v dlouhé frontě v chladném podzimním 
ránu jsme se konečně dočkali vytouženého pohle-
du a celou Paříž jsme měli jako na dlani. Potom 
nás paní průvodkyně provedla přes Invalidovnu, 
Avenue des Champs-Élysées, Place de la Concorde 
a po krátkém odpočinku v Tuilerijských zahradách 
jsme zbytek dne strávili v Musée du Louvre, kde se 
nachází velké množství zajímavých exponátů a pře-
devším slavný obraz Mona Lisa. Potom nás čeka-
lo seznámení s rodinami, které nás odvezly k nim 
domů. Tam nám bylo na tři noci poskytnuto ubyto-
vání a denně nechyběla typická francouzská večeře. 
Všichni byli velmi ochotní a pro nás to byla skvělá 
příležitost, jak se zlepšit ve francouzštině při poví-
dání s rodilými Francouzi. 

Další den ráno nás čekalo vyučování. Všichni 
studenti z našeho gymnázia tvořili nejlepší skupi-
nu a myslím, že všichni jsme si kurz francouzštiny 
velmi užívali. Pak nás autobus odvezl do Versailles, 
kde jsme trávili zbytek dne prohlídkou překrásného 
zámku a jeho zahrad.

Další den jsme si po vyučování prošli Montmartre 
s Bazilikou Sacré-Coeur, kde jsme pozorovali tamní 

umělce a většina z nás zde nakoupila spoustu suve-
nýrů.

Nastal poslední den, kdy jsme se museli rozlou-
čit s rodinami. Po vyučování nás čekala závěrečná 
prohlídka Paříže. Po návštěvě katedrály Notre-
Dame jsme pluli lodí po Seině, pak nás průvodky-
ně provedla Latinskou čtvrtí, kde jsme mohli vidět 
Sorbonnu, Panthéon a přes Lucemburské zahrady 
jsme došli ke stanici metra, kterým jsme dojeli až 
do moderní čtvrti La Défense. Zde jsme měli volno 
určené pro nakupování v ohromném nákupním cent-
ru a nakonec jsme se s Paříží rozloučili pohledem na 
osvětlené mrakodrapy a noční město. Zpět do Blan-
ska jsme dorazili v pátek odpoledne. I přes všechnu 
únavu to byl úžasný zážitek a myslím, že všichni na 
tuto skvělou cestu budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Hana Ševčíková, septima A,
Gymnázium Blansko
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Milan Daněk: Neznám jiný 
srovnatelně pestrý festival 

obdobného charakteru
M  Z

BLANSKO - 
V Blansku ten-
to pátek odstartuje 
17. ročník festivalu 
Rajbas 2015. Až do 
neděle návštěvní-
kům nabídne řadu 
setkání s dobrodru-
hy, cestovali a spor-
tovci, promítání 
filmů, výstavy, ale 
také běh do kopce se 
zátěží či výpravu do 
podzemí. Na festival Rajbas se 
Zrcadlo zeptalo jednoho z pořa-
datelů Milana Daňka.

Bývá obtížné sehnat lidi, kte-
ří budou na festivalu vystupo-
vat? Podle čeho je vybíráte?

Obtížné to není. Stačí sledo-
vat, co se kolem děje, kdo pod-
nikl zajímavou cestu, účastnil se 
zajímavé akce, natočil film, na-
psal knihu. Každoročně se nám 
hlásí zájemci i sami, vždy mno-
hem více než by se do programu 
vešlo. Letos jsme pozvali pěta-
dvacet hostů, tři kapely, proběh-
nou čtyři autorské výstavy, do 
soutěže neprofesionálního filmu 
bylo zasláno devatenáct snímků. 

Bývá obtížné přilákat divá-
ky? Kdo vlastně jsou jeho náv-
štěvníci?

Sázíme na to, že když se na Raj-
basu lidem líbí, tak si o tom řek-

nou. To je lepší než 
nějaké inzerce. Jsme 
rádi, že návštěvníků 
neubývá. A kdo to 
je? Jsou to lidé, kte-
ří se přijdou na tuhle 
akci inspirovat, 
pobavit, setkat se s 
kamarády. Spojují 
nás podobné zájmy 
o pobyt či sport v 
přírodě, cestovaní, 
fi lm, fotografova-

ní... Ale ten zájem nemusí být 
ryze aktivní, mezi návštěvníky 
je i spousta seniorů, nebo prostě 
lidí, které baví poslouchat o dob-
rodružství jiných. 

Jak si festival po letech sto-
jí mezi podobnými akcemi v 
republice? Co nabízí jiného?

Neskromně a s nadsázkou 
říkám, že jsme nejlepší :-). Ale 
opravdu neznám jiný srovna-
telně pestrý festival obdobného 
charakteru. Jiný je ten náš fes-
tival především svým pojetím 
komunitní akce. Rajbas neor-
ganizuje pouze náš blanenský 
spolek Horizont, ale velká parta 
lidí. A samozřejmě ho dělají náv-
štěvníci, jsou stejně důležití jako 
vystupující a organizátoři. 

Připravili jste letos nějaké 

novinky nebo jedete podle 
osvědčeného a zažitého scéná-
ře?

Dramaturgie programu na 
Dělňáku, kině či na Ulitě zůstává 
stejná. Letos jsme přidali jed-
nu výstavu v galerii a promíta-
ní v Domě přírody na Skaláku. 
Novinkou bude mrazivá scéna 
v parčíku před kinem. Tradiční 
je Grena běh do hořického kop-
ce, šifrovačka nočním Blanskem 
a výpravy do jeskyní. 

Je to určitě těžké a nevděč-
né, ale kdybys měl z programu 
nějaký bod či body vypíchnout, 
na co bys upozornil?

Určitě soutěž NaFEST – ta 
se těší největšímu zájmu každý 
rok. Ale jaká bude to se dopředu 
nikdy neví. Je to soutěž jak se 
netradičně dopravit na festival, 
svou cestu nafilmovat či nafotit 

a v sobotu večer veřejně odpre-
zentovat. Z vlastního progra-
mu bych upozornil na premiéry 
– tedy vlastně předpremiéru – 
film režiséra Kašpara z brazil-
ské Amazonie zde uvidí poprvé 
i jeho hlavní hrdina – fotograf 
divoké přírody Petr Slavík. Z tis-
kárny v tuto chvíli vyjíždí i kni-
ha Islámskému na dostřel, kte-
rou představí novinářky Lenka 
Klicperová a Markéta Kutilová. 
Příznivci extrémních sportů se 
mohou těšit na ultramaratonce 
Dana Orálka, cyklistku Peggy 
Marvanovou, skialpinisty bratry 
Švihálkovi... 

Festival se jmenuje Rajbas, 
co to vlastně znamená?

Je to slangový výraz horolez-
ců. Označuje se tak obtížné leze-
ní, kde už nejsou žádné chyty 
a leze se takzvaně na tření.  

TIPY 
Z PROGRAMU
Nepál kamerou Markéty 

Hanákové
Markéta vloni diváky i porotce soutěže nepro-

fesionálních fi lmů OKEM DOBRODRUHA 
zaujala fi lmem Muztagh Ata - s kardiostimulá-
torem na sedmitisícovku. Letos se můžeme těšit 
na další její dokument z prostředí hor. Nepálský 
trojboj nabídne srovnání tří naprosto odlišných 
treků v této zemi. První vede kolem hory Dhau-
laghiri patří mezi nejnáročnější treky v Nepálu 
a vydává se na něj jen malé procento turistů. 
To kolem Annapuren je naopak hodně rušno. 
Atraktivita a snadná dostupnost tohoto treku 
nese s sebou daň v podobě davů lidí. Úplně jiný 
charakter má putování Langtangem. Pohodový 
a nenáročný Heritage Tamang trail je víc než 
o fyzických výkonech o duchovním poznání.

(pátek 22.11., Kino Blansko, od 16:00 hod., 
projekce fi lmů soutěže OKEM DOBRODRU-
HA: NEPÁLSKÝ TROJBOJ)

Lyžování s výhledem na 
Saharu

Co byste si pomysleli o člověku, který by vám 
tvrdil, že jezdí lyžovat do Afriky? Bratři Švihál-
kové v roce 2015 navštívili dvakrát marocký 
Atlas, aby podrobně zmapovali zdejší netušený 
skialpový potenciál a přijedou se podělit o zážit-
ky na Rajbas. Mgoun - pohoří, co bylo zapo-
menuto v čase, Jebel Toubkal - nejvyšší vrchol 
severní Afriky, skalnatý Tazarhart - žlabové 
Eldorádo či hlučný a barevný Marrakech - tepa-
jící srdce berberského světa. To všechno a mno-
hem víc tvoří pestrou mozaiku terénů a zážitků, 
které Maroko může skialpinistům nabídnout...

(neděle 22.11., Kino Blansko, JIŘÍ a OND-
ŘEJ ŠVIHÁLKOVI: Whiskey Berber aneb 
AFRICKÉ SKIEXTRÉMY)

Proč lidé utíkají ze Sýrie?
Rajbas není festivalem, který ukazuje pouze 

krásná místa, kam míří cestovní kanceláře. Ces-
tování může mít i závažnější důvody. Namísto 
samopalů fotoaparáty. Takovou výzbroj si vza-
ly Lenka Klicperová a Markéta Kutilová na 
cestu do válečné zóny Sýrie, kde pátým rokem 
zuří občanská válka. Vlna uprchlíků v posled-
ních měsících dorazila do Evropy. Statisíce lidí 
prchají právě z válkou zmítané Sýrie. Odvážné 
novinářky se rozhodly pro cestu opačným smě-
rem než putují uprchlíci a prožily léto v syrské 
oblasti okolo města Kobani, které bylo ještě 
nedávno pod kontrolou Islámského státu. Cílem 
jejich cesty bylo pochopit a následně lidem u nás 
přiblížit problémy lidí této země.

(sobota 21.11., Dělnický dům, MARKÉTA 
KUTILOVÁ a LENKA KLICPEROVÁ: NA 
DOSTŘEL ISLÁMSKÉHO STÁTU)

Blízká setkání
Zajímá vás jak dlouho vznikala nová kniha 

o divoké přírodě, kterou v těchto dnech vydává 
nakladatelství Jota? Kolik procestoval zemí autor 
profesionální fotograf Petr Slavík než spatřila 
světlo světa? Nenechte si ujít jeho vyprávění o 
dobrodružstvích v horách Montany, v zasněžené 
tajze ruského Dálného východu nebo na březích 
řeky Khwai v severní Botswaně. Pokud se chce-
te dozvědět, jak se leží pod grizzlym, co cítíte, 
když se ztratíte v Andách nebo kde se fotí jagu-
ár, nenechte si ujít jeho promítání a povídání na 
Rajbasu.

(sobota 21.11., Dělnický dům, v 19:45 hod., 
PETR SLAVÍK: BLÍZKÁ SETKÁNÍ)

Rajbas bez Vlasáka?
Není třeba šířit paniku. Honza Vlasák, živá 

legenda Rajbasu, zase bude! Zahájí sobotní 
program na Dělňáku v duchu retro vykopávek 
na horolezecké avantýry v dobách Sovětského 
svazu. Jeho vzpomínky určitě potěší pamětní-
ky cest na Kavkaz za éry alpiničeskych lagerov 
a všespasitelných bumážek. A jak to vezmou 
nepamětníci? Že by platilo, kdo nezažil neuvěří? 
To už však bude na každém z vás, každopádně 
se můžeme těšit na řádnou porci nostalgického 
optimismu.

(sobota 21.11., Dělnický dům v 13:30 hod., 
JAN VLASÁK: TENKRÁT NA VÝCHO-
DĚ)

V Amatérce byl jeden 
z prvních...

V Galerii města Blanska bude v rámci festi-
valu Rajbas vystavena část dosud neprezento-
vaných černobílých fotografi í Zdeňka Šerebla 
z 60. a 70. let. Návštěvníkům odhalí záběry ze 
Staré i Nové Amaterské jeskyně, jeskyně 13C a 
z Býčí skály. Vzhledem k tomu, že Amatérská 
jeskyně byla objevena na sklonku 60. let, jde 
o jedny z prvních, ne-li první fotografi e těchto 
prostor. Náročnost podmínek k fotografování 
byla současně technologickou výzvou a dobro-
družstvím. K obnovenému zájmu o 40 až 50 let 
staré negativy přivedl pana fotografa technický 
pokrok, který velmi zjednodušil a rozšířil mož-
nosti zpracování analogového materiálu, převe-
dením do digitálních médií.

(20.11. - 20.12.2015 Galerie města Blanska, 
ZDENĚK ŠEREBL: JESKYNĚ MORAV-
SKÉHO KRASU 2, vernisáž v pátek 20. 11. 
v 15 hod.)

Můj dlouhý běh v kině
Autobiografi e Můj dlouhý běh o životě nej-

populárnějšího běžce současnosti Daniela 
Orálka se dočkala už čtyřech dotisků, e-kni-
hy a audioknihy. Spolu s novinářem Lubošem 
Brabcem v ní popisuje cestu od svých začátků 
ve školním atletickém kroužku v Židlochovicích 
až do do cíle Spartathlonu. V neděli 22.11. na 
Rajbasu zavzpomíná Dan na svůj životní příběh 

přímo na pódiu kina. A nebudou chybět fotky. 
Zaměří se zejména na kapitolu Po stopách Fei-
dippidových. Tedy na slavný Spartathlon, který 
se běží z Athén do Sparty na počest zmiňova-
ného Feidippida. Trať je dlouhá 246 km a má 
přísné limity pro jednotlivé úseky...

(neděle 22.11., kino Blansko, 14:00 hod., 
DANIEL ORÁLEK: MŮJ DLOUHÝ BĚH)

Poutník z kytarou
„Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude 

téměř po dva roky domovem, kytaru do ruky, jež 
vám bude potěšením i obživou a vydejte se pěš-
ky z domu přes půlku rodného kontinentu až na 
západ Španělska, kde vás zastaví oceán,“ dopo-
ručuje všem svou zkusenost Patrik Kotrba. Jeho 
cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla 
cestou, ale životním stylem. Jaké je to spát pod 
širým nebem, v lesích a čerpat odtud inspira-
ci pro verše a písně? Jaké je to probudit se na 
skále nad mořem, uvidět mihotavý, odzbrojující 
východ slunce, ještě se zalepenýma očima sahat 
po nejlevnějším foťáku a udělat snímek, co za to 
stojí? A jaké je Santiago?

(sobota 21.11., Dělnický dům, 15:30 hod., 
PATRIK KOTRBA: PĚŠKY AŽ K OCEÁNU)

Limonádový Grena běh
Už od prvního ročníku je nedílnou součás-

tí našeho festivalu. Po sedmnácté se poběží ze 
Starého Blanska furt do kopce na Hořice. Cílem 
je zdolat tuhle náročnou trať, co nejrychleji a se 
zátěží 5 litrů svěží limonády Grena z produkce 
Pivovaru Černá Hora speciálně stočené do malé-
ho pětilitrového soudku. Jak nést soudek, to si 
každý závodník musí poradit sám. Obvyklé je, 
nést ho v batůžku na zádech. Cíl na běžce čeká 
asi po 2,5 km lopotění u penzionu U Strakatého 
koně. Startuje se intervalově od 9:30 hodin, pre-
zentace od 8:15 na dílně Kola Novák.

(sobota 21.11., Staré Blansko, 8:15 hod., 
LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH)

Holka z jiné planety
I takto někteří označují extrémní cyklistku 

Markétu Peggy Marvanovou. Poté, co dvakrát 
vyhrála závod 1000 Miles Adventure trans 
Czechoslovakia, který je považován za nejex-
trémnější cyklistický závod evropského konti-
nentu, vyrazila i s kolem za oceán. Tam se sta-
la první Češkou a vůbec nejmladší cyklistkou, 
která dokončila závod The Great Divide Race. 
Dojela na něm pátá z žen. Trasa je dlouhá 4 
418 km se startem z národního parku Banff v 
Kanadě a končí na hranicích s Mexikem. Trať 
místy stoupá přes 4 000 metrů vysoká celoročně 
zasněžená pohoří a v druhém extrému vede přes 
200 km dlouhé pouště. Zvláště v Kanadě hrozí 
srážka s medvědem, pumou a jinými potvorami. 
Na jihu si zase brousí zuby Mexičani...

(sobota 21.11., Dělnický dům, 14:30 hod., 
MARKÉTA PEGGY MARVANOVÁ: THE 
GREAT DIVIDE RACE)

Ráječko rozšířilo školu 
a školku, nová přístavba 

stála za půl roku
RÁJEČKO - Základní a Mateřská škola v Ráječku nabídne více 

místa pro děti. Městys už dokončil přístavbu stávající budovy, která 
kapacitu zařízení navýší. Slavnostní otevření se konalo v pátek. 

Nový pavilon vyrostl hned vedle objektu malotřídky. V přízemí 
vznikla nová učebna pro žáky základní školy, v patře pak nová třída 
mateřské školy.

„Přístavbou získala naše mateřská škola třídu včetně šatny a kom-
pletního sociálního zázemí, čímž by měl být na delší dobu vyřešen 
a uspokojen zájem rodičů o umístění dětí ve školce,“ uvedl starosta 
Ráječka Vít Rajtšlégr (ČSSD).

Kapacita mateřinky se tak rozšířila až o pětadvacet dětí. Mimořádný 
zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 24. listopadu od 15 do 
17 hodin. Děti pak do nových prostor začnou chodit od února příštího 
roku.

Přístavbou se zvýšila i kapacita základní školy, a to až o třicet žáků. 
Novou velkou učebnu lze v případě potřeby rozdělit na dvě samostat-
né. 

„Vyřeší se tím omezení kapacity velikosti první třídy, která byla 
v současné době dvanáct dětí. Otevírá se možnost, že děti silných roč-
níků budou moci projít naší školou samostatně a nebude nutné je spo-
jovat s jiným ročníkem,“ dodal starosta Rajtšlégr.

Kapacita mateřské školy v Ráječku dosud činila třiapadesát dětí ve 
dvou třídách. Základní školu mohlo ve třech třídách navštěvovat osm-
ačtyřicet žáků.

Přístavba Základní a Mateřská školy přišla na málo přes deset mili-
onů korun, ze kterých většinu činila evropská dotace. Stavba trvala 
zhruba půl roku.  (moj)

Francouzský Bouloc už 
nechce být partnerským 

městem Blanska
BLANSKO - Blansko má o jedno partnerské město méně. Po pěti 

letech končí ofi ciální styky s francouzským městem Bouloc. Francouzi 
totiž už nechtějí v družbě pokračovat. 

Na blanenskou radnici nedávno došel dopis z Francie. V něm starost-
ka Boulocu oznámila, že partnerství s Blanskem musí ukončit

„Paní starostka zdůvodnila v dopise tuto skutečnost tím, že ve městě 
Bouloc byl před rokem, po změně ve vedení tamní radnice, rozpuš-
těn dosavadní družební výbor a partnerské vztahy byly svěřeny nově 
vzniklé asociaci pro partnerství. Ta však nyní ukončila veškeré svoje 
aktivity. Podle paní starostky nemůže partnerství, které již nemá pod-
poru asociace, dále pokračovat,“ uvedl blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD).

Smlouva o partnerství mezi Blanskem a Boulocem byla podepsána 
v roce 2009. Ještě před tím se spolu družili basketbalisté z obou měst. 
V Boulocu existuje ulice pojmenovaná po Blansku a obě strany tam 
zasadili Lípu přátelství.

„Vedení města vzalo informaci, která je výhradně vnitřní záležitostí 
města Bouloc, s politováním na vědomí. Dosavadní vztahy s Boulocem 
totiž hodnotí vedení Blanska jako velmi dobré a oboustranně přínos-
né,“ dodal blanenský starosta.

Blansko udržuje partnerství ještě s dalšími čtyřmi zahraničními měs-
ty - s italským Scandianem, polskou Legnicí, Komárnem na Slovensku 
a rakouským Mürzzuschlagem.  (moj)

Výstava představuje historii 
trampingu na Blanensku

BLANSKO - V Městské knihovně Blansko v pátek 6. listopadu pro-
běhla vernisáž výstavy o blanenském trampingu. Výstava je unikátní 
v tom, že dosud v Blansku žádná prezentace trampského hnutí v této 
formě nebyla. 

Výstavu uvedl kamarád Čeča. Takřka stovce přítomných řekl něco 
málo o historii trampingu na Blanensku.

Výstavní místnost VÝSTAVKA prezentuje nástěnky jednotlivých 
osad, ať již zaniklých, tak i těch, které stále jezdí, dále domovenky, 
zvadla, cancáky, kroniky a placky.

Celá výstava má podtitul „Trampi sobě“. Tudíž vše, co je možné 
vidět, pochází od kamarádů a kamarádek z jejich soukromých sbírek. 
I nástěnky si vytvářely osady samy. Za což jim patří velký dík. To, že 
tramping na Blanensku stále žije, bylo poznat i na hojné návštěvnosti 
vernisáže. Výstavu je možné zhlédnout do 4. prosince 2015. 

 Ivana Filoušová, foto Ladislav Král
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středa 18. listopadustředa 18. listopadu

AKCEAKCE
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Vladimír Merta Trio.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Steve Jobs.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Mládí.
Boskovice v 19.30 hod. Mládí.

čtvrtek 19. listopadučtvrtek 19. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Psy-
chologické aspekty zdravého životního 
stylu u dě  , odborná beseda.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Jančení a 
Kalení, autorská besídka.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Život aris-
tokra  ckých dě   a výstava retro kočárků, 
vernisáž výstavy.
Letovice – Masarykovo náměs   v 9 až 16 
hod.: Farmářské trhy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Steve Jobs.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger 
Games: Síla vzdoru – 2. část. (3D)

pátek 20. listopadupátek 20. listopadu

AKCEAKCE
Blansko - 17. ročník fes  valu fi lmů, 
setkání a dobrodružství RAJBAS 2015, 
více na str. 4.
Blansko – Muzeum v 10 hod.: Konferen-
ce Osvobození Blanska 1945.
Blansko – Galerie města Blanska v 15 
hod.: Zdeněk Šerebl: Jeskyně Moravské-
ho krasu ve fotografi i 2, vernisáž výsta-
vy.
Blansko – Budova Policie ČR v 16 hod.: 
Kdo je vidět, vyhrává aneb Zvyšování 
viditelnos   chodců a cyklistů v dopravě.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 
hod.: Improvizační zápas Lísky vs. Lísky.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger 
Games: Síla vzdoru – 2. část.
Olešnice ve 20 hod. Kobry a užovky.

sobota 21. listopadusobota 21. listopadu
AKCEAKCE

Blansko - 17. ročník fes  valu fi lmů, 
setkání a dobrodružství RAJBAS 2015, 
více na str. 4.

Blansko – Křesťanské centrum v 15 hod.: 
Vysvobození z prokle  , ze závislos  , 
vnitřní uzdravení.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 
hod.: Miloslav Sonny Halas, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Zámecký skleník v 10 až 12 
hod.: Předvánoční jarmark a řemeslné 
dílny.
Boskovice – Cukrárna a kavárna Sladké 
mámení v 10 až 15 hod.: Zabíjačkové 
hody.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Diva-
delní představení: Ani za milion!, Ochot-
nické divadlo Boskovice zve na premiéru 
komedie M.Doleželové a R.Vencla.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Hubertův bál.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Past 
na myši, divadelní představení podle 
detek  vky Agathy Chris  e , kterou uvede 
divadelní spolek Nahoď z Vranové.
Velké Opatovice – Sokolovna v 8 až 10 
hod.: Zamykání turis  ckých cest v okolí 
V. Opatovic, pochod.
Velké Opatovice – Moravské kartografi c-
ké centrum v 17 hod.: Koncert souboru 
Can  llo.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Proč jsem nesnědl 
svého taťku.
Blansko v 17.30 hod. Proč jsem nesnědl 
svého taťku. (3D)

Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Síla 
vzdoru – 2. část. (  tulky)
Boskovice v 17 hod. Snoopy a Charlie 
Brown. Peanuts ve fi lmu.
Boskovice v 19.30 hod. Hunger Games: 
Síla vzdoru – 2. část.
Olešnice v 17 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.

neděle 22. listopaduneděle 22. listopadu
AKCEAKCE

Blansko - 17. ročník fes  valu fi lmů, 
setkání a dobrodružství RAJBAS 2015, 
více na str. 4.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Zimní příhody včelích medvídků, před-
stavení pro dě  .
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Kon-
cert VDO ZUŠ Letovice.
Letovice – Fara v 15 hod.: Tvořivé dílničky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Síla 
vzdoru – 2. část. (3D s  tulky)
Boskovice v 16 hod. Snoopy a Charlie 
Brown. Peanuts ve fi lmu. (3D)
Boskovice v 18 hod. W. A. Mozart/Figa-
rova svatba, Royal Opera House v Londý-
ně.

pondělí 23. listopadupondělí 23. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice v 7.30 až 17.30 

hod.: Boj za zdravá prsa v Nemocnici 
Blansko.
Boskovice – Středisko volného času ve 
13.30 hod.: Kostky, zábavná soutěž.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Man-
darínková izba, divadlo.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Proč jsem nesnědl 
svého taťku.
Blansko ve 20 hod. Hunger Games: Síla 
vzdoru – 2. část. (3D s  tulky)
Boskovice v 19 hod. Filmový kvíz, 2. 
kolo.

úterý 24. listopaduúterý 24. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Kurz 
zdravého vaření.
Blansko – Restaurace Sýpka v 18 hod.: 
Zážitkový kurz přípravy sushi.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Miloš Pernica a hosté, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Black Mass: Špinavá 
hra.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 
2.
Boskovice v 19.30 hod. Muž na laně. 
(3D)

kalendář akcíkalendář akcí

EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. 

Tel.: 608 879 318

TJ Sokol Boskovice
v sokolovně v Boskovicích 

nabízí k pronájmu
kancelářské prostory
- parkování ve dvoře

- přednostní využívání dalších prostor
Bližší informace – tel 702 291 523

LUDÍKOV - U Ludíkova v neděli ráno havaroval linkový autobus. 
Vozidlo, ve kterém sedělo několik cestujících, skončilo v příkopu. Při 
nehodě se nikdo nezranil. Autobus číslo 233 jel z Blanska do Žďárné. Na 
místě nehody zasahovali hasiči. „Hasiči pomohli posádce autobusu, kte-
rý sjel do příkopu. Tři cestující a řidič nebyli zranění. Hasiči jim pomohli 
z nakloněného vozidla a vyprostili autobus zpět na silnici. Během zásahu 
usměrňovali provoz na silnici,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška. (moj), Foto HZS JmK

První z cyklu historických 
přednášek Evy Nečasové

Ve středu 11. listopadu 2015 vystoupila v Městské knihovně Blansko 
s přednáškou Blansko na úsvitu dějin a olomoucký biskup Jindřich Zdík, 
která byla první z cyklu KAPITOLY Z DĚJIN BLANSKA, renomovaná 
znalkyně blanenské historie Mgr. Eva Nečasová.

Svoji erudicí a fundovaným projevem zároveň pozvala účastníky na 
druhé pokračování, které proběhne v pátek 18. prosince 2015 od 18 
hodin v KULTURCE Městské knihovny Blansko a bude věnováno téma-
tu Blansko za třicetileté války a Lvové z Rožmitálu.

Akce směřuje k připomenutí významných historických výročí, která 
město Blansko v tomto i příštím roce slaví.  Foto Ladislav Král.

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Výroční setkání
Třinácté „Výroční setkání členů“ Nového sdružení zdravotně 

postižených v Letovicích mělo tradičně slavnostní atmosféru. Konalo se 
počátkem listopadu. Těšilo se opět hojnému zájmu našich členů. Místem 
setkání byl letovický kulturní dům, který poskytl vhodné prostory. Po 
slavnostním zahájení a zhodnocení činnosti za rok 2015, se nám před-
stavili oblíbení žáci letovické ZUŠ. V jednotlivých vstupech se vystřída-
ly mladé talentované tanečnice, baletky i mažoretky, vedené učitelkou 
Vinklerovou. Za svá bezchybná, veselá, vtipná a poutavá vystoupení 
sklidily zasloužený potlesk obecenstva. Vystoupení tanečnic ZUŠ bylo 
nepochybně na velmi dobré úrovni a zaslouží si uznání a obdiv. Všem 
přítomným se taneční vystoupení rozhodně líbilo a bylo skutečně zpest-
řením programu celého setkání. 

 Pokračovalo se  následujícími referáty. Členové sdružení si postupně 
vyslechli  revizní zprávu a referát o hospodaření za rok 2015. Oblíbe-
né ozdravné pobyty zhodnotila organizátorka pobytů Lenka Rašovská. 
Zdůrazněna byla prospěšnost a důležitost rehabilitačních a relaxačních 
odpolední. A to v blanenské nemocnici, boskovických lázních, stejně 
tak i v Aquaparku Kuřim. Kromě toho se hodnotilo ,,Relaxační cvičení 
s Lenkou“ které probíhá pod hlavičkou sdružení a těší se značné obli-
bě. Přispívá k upevnění zdraví našich členů a je výborem podporováno. 
Kladně se hodnotily oblíbené zájezdy za zdravím, když v roce 2015 byly 
celkem čtyři.

 Na závěr se členové seznámili s programem na rok 2016. Upravoval 
se dle jednotlivých požadavků členské základny. Výroční setkání bylo 
zakončeno přátelským posezením a k tomu určitě patří pěkná muzika. 
Tento požadavek splnilo vystoupení populárního souboru „KLIPT“. Při 
oblíbených písničkách se čas rychle naplnil a přišla doba k rozloučení 
s  vydařenou akcí.  Borek

Technické školky 
v MŠ Bílkova

Přestože byl projekt Technické školky ukončen již v loňském školním 
roce, technické vzdělávání ve třídě Sluníček neskončilo. Paní učitelka 
Ivana Havelková o prázdninách přijala pozvání paní místostarostky Ing. 
Jaromíry Vítkové na setkání se zástupci boskovických fi rem. Setká-
ní vyplynulo ze snahy podchytit a prohloubit technické vzdělávání na 
školách v Boskovicích. Paní učitelka Ivana Havelková využila nabídky 
fi rem a do vzdělávacího plánu své třídy zařadila exkurze po boskovic-
kých fi rmách.

Po zajímavých a vydařených exkurzích v zahradnictví Lebiš a ve fi r-
mě SITA se tak děti ze třídy Sluníček vypravily s paní učitelkou Ivanou 
Havelkovou a Soňou Boucníkovou do další boskovické fi rmy LD Sea-
ting. Natěšenou skupinu přivítala majitelka fi rmy paní Hurábová a pan 
Huráb.

Manželé vzali děti nejdříve do obrovské výstavní síně, plné krásných 

a barevných židlí a křesel. Děti si mohly vyzkoušet, jak se na židlích 
pohodlně sedí. Za pomocí pístů, kterými byla většina židlí vybavena si 
děti židle polohovaly do různé výšky.

Pan technik skupině popsal a ukázal části, ze kterých se židle skládají. 
Děti se tak dozvěděly, že židle má podvozek s kolečky, píst, tělo křesla a 
opěradlo a také, že je vyrobena ze dřeva, kovů, slitin nebo plastů. 

Po této podívané již přišla řada na prohlídku vlastního provozu fi rmy a 
postupu při výrobě židlí a křesel. Paní učitelky s dětmi byly překvapeny 
moderními halami, kde byly části židlí a materiály k nim vzorně nasklá-
dány a nachystány v regálech. Vše bylo přehledné a čisté. Děti viděly 
halu s šikovnými švadlenami, dále také paní, která na lise přilepovala 
pěnovou hmotu k podsedkům židlí a pány čalouníky, kteří dodávali ná-
bytku konečný vzhled. Děti uchvátily vyšívací stroje, řízené přes počí-
tač jedním zaměstnancem. Ten byl jako všichni ostatní pracovníci velmi 
ochoten dětem vše vysvětlit a ukázat. 

Před očima dětí stroje vyšily obrázky kočiček na látky. Děti je dostaly 
jako dárek. Velkým zážitkem bylo stříhání látek. Stejně jako u výšivek i 
tento proces řídil jediný pracovník za pomoci počítače a řezacího stroje. 

Zaměstnanci fi rmy pro děti připravili celý pytel zvířátek vyřezaných 
z pěnové hmoty a ozdoby na vánoční strom z barevného fi lcu. 

Učitelky se s velmi ochotnými majiteli dohodly na další spolupráci. 
Děkujeme manželům Hurábovým a zaměstnancům fi rmy LD Seating 

za nádherný zážitek a obohacení vědomostí dětí. Ivana Havelková

Žáci do firem!
Masarykova střední škola Letovice vyučuje trhem velmi žádané a per-

spektivní řemeslné i technicky zaměřené maturitní obory. Jednou z prio-
rit výuky odborných předmětů je propojení teoretických znalostí a školní 
odborné praxe žáků s reálným prostředím podnikatelských fi rem formou 
exkurzí, odborných přednášek, stáží, wokshopů , besed apod.

V zájmu těsnějšího spojení í teorie s praxí letos škola zahájila dlouho-
dobé umisťování žáků řemeslných oborů na část odborného výcviku do 
partnerských fi rem. 

Jedním z žáků, který se rozhodl pro zdokonalení svých dosavadních 
odborných dovedností v pracovním prostředí je Vít Kirschner, žák 3. roč-
níku oboru truhlář. Do konce dubna  2016  bude pracovat v rámci výuky 
odborného výcviku ve fi rmě  Ha –Komplet, s.r.o.,  Černá Hora.  Tato 
moderní rodinná fi rma se specializuje na výrobu zakázkového nábytku 
a atypických interiérových prvků. S majitelem byla uzavřena smlouva 
o zajištění obsahu, rozsahu a podmínkách odborného výcviku žáků na 
provozním pracovišti organizace a dohodnuty podmínky výuky

Odborný výcvik žáka povede zkušený odborník -  instruktor, který je 
zaměstnancem fi rmy a který bude při výuce postupovat podle osnovy 
školního vzdělávacího programu školy, spolupracovat s učiteli praktic-
kého vyučování a žáka pravidelné hodnotit. V případě produktivní práce 
žáka na zakázkách, bude fi rma žákovi vyplácet odměnu. Pokud se Vít 
Kirschner v průběhu školního roku ve fi rmě osvědčí, má majitel fi rmy v 
úmyslu jej po vyučení také zaměstnat.  Helena Marešová



Firma PMP 
KOVO s.r.o. 

přijme nové zaměstnance
na tyto pozice:

Obsluha CNC strojů - laser, vysekávací lis, • 
ohraňovací lis
Svářeč CO2• 
Zámečník• 
Brusič - broušení plechových dílů po • 
svařování
Lakýrník v práškové lakovně• 
Přípravář v lakovně• 

Nástup ihned nebo dle dohody. 
Životopisy zasílejte na e-mail 

info@pmpkovo.cz případně poštou nebo 
osobně na adresu PMP KOVO s.r.o., 

Nádražní 2442/22, Boskovice, 
tel. 511 123 283.
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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

 
 

   Kooperativa pojišťovna, a. s.  
  Vienna Insurance Group 
  nám. 9. Května 1 
  680 01  Boskovice 
 

Kooperativa v Boskovicích 
hledá nové talenty 
 

Nastartujte svou kariéru s námi! 

Nehledáme podomní prodejce, zvoniče na 
zvonky, či zoufalé telefonisty, volající na 
telefonní seznamy od A až do Z… 
 

Hledáme nového kolegu, kolegyni, kteří 
se dokážou postarat o naše klienty. 
 
Co Vám nabízíme? 

Motivující finanční ohodnocení, možnost profesního a osobního 
růstu, bezplatný systém kvalitního vzdělávání, možnost přidělení 
klientely, časová flexibilita, zázemí v kanceláři, mnoho dalších 
nadstandardních benefitů 

Co od Vás očekáváme? 

Min. SŠ vzdělání, ŘP sk. B, uživatelskou znalost práce na PC, 
proaktivní přístup, pozitivní myšlení, výborné komunikační 
dovednosti, smysl pro zodpovědnost, zdravé sebevědomí, příjemné 
vystupování 

Zaujala Vás tato nabídka? 

Zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na e-mail: 
mdokoupil@koop.cz nebo volejte 605 237 917.  

  

MMARTINSKÉ HODY U PETRA   

ssobota 21 listopadu 2015 od 17 hod  

nneeděle 22. listopadu 2015 od 15 hod  
ppečená kachní čtvrtka  

ppečené husí stehno  

ddomácí čokoládový dort  

mmartinské plněné rohlíčky  

SSVÁTEČNÍ MENU  

VV  ssobotu od 20 hod  

TTANEČNÍ VEČER S  HHUDBOU  

KK  ttanci a pposlechu hrajíí  „„ PPiráti z Olomouce““  

wwww.tekutasvestka.cz  

RRezervace míst v  rrestauraci nebo na tel. 602  5590  9952  

 

Dělníka/obsluhu zařízení 
hledáme pro náš provoz kovo-
výroby v Bořitově u Černé 
Hory. Požadujeme: manuální 
zručnost, spolehlivost, dobrou 
fyzickou kondici. Náplň prá-
ce: příprava dílů ke zpraco-
vání, obsluha výrobních zaří-
zení (zaškolíme). Strojírenské 
vzdělání a znalost obsluhy 
VZV v ýhodou. Nástup: 
16.000,- Kč. ATOMO PRO-
JEKT s.r.o., Bořitov 326 (are-
ál ZD – bývalá suška), Černá 
Hora. Odpovědi s uvedením 
názvu pracovní pozice pište 
na: atomo@atomo.cz.
 
Směnového mistra hledá-
me pro náš provoz kovo-
výroby v Bořitově u Černé 
Hory. Požadujeme: strojaře s 
minimálně 3-letou praxí ve 
výrobním provozu, organi-
zační schopnosti, manuální 
zručnost, technické vzdělá-
ní, dobrou fyzickou kondici, 
spolehlivost, samostatnost, 
nekuřák. Nástup: 21.000,- Kč. 
ATOMO PROJEKT s.r.o., 
Bořitov 326 (a reál ZD – 
bývalá suška), Černá Hora. 
Odpovědi s uvedením názvu 
pracovní pozice pište na: 
atomo@atomo.cz.
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Plavci se kvalifikovali na 
zimní šampionáty

HOKEJ
22. 11., 17 h Boskovice - Uher-

ský Ostroh.
KUŽELKY

20. 11., 17 h Boskovice - Huso-
vice E, 18 h Blansko C - MS Brno 
F, KP II. 21. 11., 10 h Blansko - 
Konstruktiva Praha, 1. liga žen, 
12:45 h Blansko - Česká Třebová, 
2. liga mužů. 15:30 h Blansko B - 
Čejkovice, divize.

MALÝ FOTBAL
23. 11., 19 h v Boskovicích. 

Blansko - Brno.
ŠACHY

22. 11., 10 h Lipovec - Kuřim, 2. 
liga. Lipovec C - Kuřim B, Rudice 
- Lipovec B, Blansko - Boskovice, 
KP II. 

VOLEJBAL
21. 11., 13 + 15 h Letovice - 

Holubice, KP muži.

K   

S  
RP I

5. kolo: Zbraslavec C - Blan-
sko D 4:14, Brumov - Voděrady 
13:5, Rohozec - Adamov 9:9, 
Svitávka - Křetín 8:10, Vysočany 
- Boskovice 11:7, Rájec - Ždárná 
17:1.
 1.  Boskovice  8 7 0 1 97:47 29
 2.  Adamov  7 6 1 0 87:39 26
 3.  Rájec 8 6 0 2 92:52 26
 4.  Křetín 7 5 0 2 72:54 22
 5.  Vysočany 7 4 1 2 68:58 20
 6.  Ždárná 7 3 1 3 61:65 17
 7.  Svitávka 7 3 0 4 71:55 16
 8.  Blansko D 7 3 0 4 58:68 16
 9.  Rohozec 7 2 1 4 50:76 14
 10.  Zbraslavec C 7 1 0 6 50:76 10
 11.  Brumov 7 1 0 6 46:80 10
 12.  Voděrady 7 0 0 7 22:104 6

RP II
5. kolo: Olešnice - Vysočany 

B 12:6, Němčice - Rájec B 6:12, 
Křetín B - Veselice 11:7, Bořitov 
- V. Opatovice 11:7, Kunštát - Šo-
šůvka B 3:15, Letovice - Bosko-
vice B 8:10.
 1.  Olešnice 5 5 0 0 64:26 20
 2.  Šošůvka B 5 4 0 1 62:28 17
 3.  Letovice 5 3 0 2 53:37 14
 4.  Boskovice B 5 3 0 2 47:43 14
 5.  Bořitov 5 3 0 2 46:44 14
 6.  Rájec B 5 3 0 2 43:47 14
 7.  Veselice 5 2 1 2 50:40 12
 8.  V. Opat.  5 2 0 3 40:50 11
 9.  Křetín B 5 2 0 3 35:55 11
 10.  Kunštát 5 2 0 3 35:55 11
 11.  Němčice 5 0 1 4 35:55 6
 12.  Vysočany B 5 0 0 5 30:60 5

RP III
5. kolo: Zbraslavec D - Kunštát B 

6:12, Petrovice - Rudice 9:9, Křetín 
C - Vanovice 13:5, Blansko E - Roho-
zec B 6:12, Vysočany C - Petrovice B 
14:4, Okrouhlá - Voděrady B 17:1.
 1.  Rohozec B 5 4 1 0 63:27 18
 2.  Okrouhlá 5 4 1 0 60:30 18
 3.  Kunštát B 5 3 2 0 57:33 16
 4.  Křetín C 5 3 0 2 52:38 14
 5.  Vysočany C 5 3 0 2 44:46 14
 6.  Zbraslavec D 5 2 1 2 39:51 12
 7.  Vanovice 5 2 0 3 41:49 11
 8.  Petrovice 5 1 2 2 40:50 10
 9.  Rudice 5 0 4 1 44:46 9
 10.  Blansko E 5 1 1 3 42:48 9
 11.  Petrovice B 5 0 2 3 35:55 7
 12.  Voděrady B 5 0 0 5 23:67 5

RP IV
5. kolo: Olešnice B - Bořitov B 

7:11, Velenov - Letovice B 12:6, 
Rájec C - Svitávka B 4:14, Vese-
lice B - Vanovice B 11:7, Šošůvka 
C - Rohozec C 18:0, Němčice B 
- Orel Blansko 3:15.
 1.  Šošůvka C 5 5 0 0 72:18 20
 2.  Velenov 5 5 0 0 62:28 20
 3.  Bořitov B 5 4 0 1 57:33 17
 4.  Letovice B 5 2 1 2 41:49 12
 5.  Olešnice B 5 2 1 2 48:42 12
 6.  Veselice B 5 2 0 3 43:47 11
 7.  Blansko 5 2 0 3 42:48 11
 8.  Vanovice B 5 1 1 3 42:48 9
 9.  Rájec C 5 1 1 3 40:50 9
 10.  Svitávka B 5 1 1 3 40:50 9
 11.  Němčice B 5 1 1 3 33:57 9
 12.  Rohozec C 5 1 0 4 20:70 8

RS I
5. kolo: Voděrady C - Vysoča-

ny D 6:12, Petrovice C - Vísky 
11:7, Adamov B - Křetín D 18:0, 
Okrouhlá B - Zbraslavec E 13:5, 
Kunštát C - Brumov B 7:11, V. 
Opatovice B - Ždárná B 8:10.
 1.  Adamov B 5 5 0 0 68:22 20
 2.  Ždárná B 5 4 0 1 53:37 17
 3.  Brumov B 5 3 0 2 49:41 14
 4.  Okrouhlá B 5 3 0 2 48:42 14
 5.  Petrovice C 5 3 0 2 44:46 14
 6.  Vísky 4 3 0 1 45:27 13
 7.  Zbraslavec E 5 2 0 3 40:50 11
 8.  Vysočany D 4 2 0 2 37:35 10
 9.  Kunštát C 5 1 1 3 41:49 9
 10.  V. Opat. B 5 1 1 3 40:50 9
 11.  Voděrady C 5 1 0 4 35:55 8
 12.  Křetín D 5 0 0 5 22:68 5

RS II
5. kolo: Olešnice C - Bořitov C 

5:13, Boskovice C - Šošůvka D 11:7, 
Kuničky - Okrouhlá C 16:2, Brťov - 
Kunštát D 13:5, Kunice - Křetín E 
17:1, Velenov B - Petrovice D 15:3, 
V. Opatovice C - Ždárná C 14:4.
 1.  Kuničky  7 7 0 0 90:36 28
 2.  Velenov B 7 6 0 1 81:45 25
 3.  Brťov 7 6 0 1 89:37 25
 4.  Kunice 7 5 0 2 85:41 22
 5.  Boskovice C 7 5 0 2 82:44 22
 6.  Kunštát D 7 4 0 3 73:53 19
 7.  V. Opat. C 7 3 0 4 69:57 16
 8.  Bořitov C 7 3 0 4 63:63 16
 9.  Okrouhlá C 7 2 1 4 61:65 14
 10.  Šošůvka D 7 2 1 4 49:77 14
 11.  Olešnice C 7 2 0 5 44:82 13
 12.  Ždárná C 7 1 0 6 35:91 10
 13.  Petrovice D 7 1 0 6 33:93 10
 14.  Křetín E 7 1 0 6 28:98 10

V  V

BRNO - Po oba víkendové dny 
se konal v brněnské pětadvacítce 
na Lesné krajský přebor staršího 
žactva. Plavci z dvanácti oddílů 
Jihomoravského kraje bojovali 
nejen o medaile, ale především 
o kvalitní časy, které potřebují ke 
kvalifikaci na prosincové zimní 
mistrovství ČR. 

Blanenský oddíl poslal do kva-
lifikačních bojů dvanáct plavců, 
kteří vylovili z brněnského bazé-
nu celkem dvaadvacet medailí. 
Současný největší talent blanen-
ského plavání, Milan Kučera, 
nenašel přemožitele v žádné ze 
šesti disciplín, na kterých v Brně 
startoval. Velmi kvalitní výkony 
zaplaval na motýlkových tratích. 
Na dvoustovce předjel své sou-
peře v kategorii dvanáctiletých 
o půldruhého bazénu. 

Na poloviční trati činil náskok 
dvacet metrů. Jeho časy ze všech 
disciplín se zařadí na nejvyšší 
příčky v celorepublikové pla-
vecké špičce dvanáctiletého žac-

tva a mohly by přinést medaile 
z republikového šampionátu. Ten 
se bude konat první prosincový 
týden v Trutnově. 

Více než solidní výkony před-
vedla v Brně také Barbora Sed-
láková, která zaplavala ve všech 
disciplínách osobní rekordy a ty 
jí vynesly šest medailí, z toho 
dvě zlaté. Na čtyřstovce poloho-
vě pokořila svůj stávající osobní 
čas o celých šestnáct vteřin. 

Třetím nejúspěšnějším plav-

cem z blanenské sestavy byl 
Štěpán Pokorný, který si přive-
zl čtyři medaile. Jemu se nej-
více povedla dvoustovka znak, 
ve které zvítězil s náskokem tří 
vteřin nad soupeři. Svůj osob-
ní rekord na této trati vylepšil 
o šest vteřin. 

Zbývající medaile si rozdělili 
Kateřina Demová (třikrát bronz), 
Daniel Šenk (dvakrát bronz) 
a Milan Musil (jedenkrát stříb-
ro).

Barbora Sedláková. Foto Věra VencelováBarbora Sedláková. Foto Věra Vencelová

Štěpán Pokorný a Milan Kučera. Foto Věra VencelováŠtěpán Pokorný a Milan Kučera. Foto Věra Vencelová

Body dovezly kuželkářky Blanska, 
c-tým mužů vede přebor

REGION - Další kolo kužel-
kářských soutěží přineslo ligo-
vým ženám Blanska výhru 
v Rokycanech, v krajském pře-
boru blanenské céčko výhrou na 
kuželně svého největšího rivala, 
Brna IV C, zvýšilo náskok na 
čtyři body.

1. liga žen
SKK Rokycany - KK Blansko 

3:5 (3214:3310).
Utikalová - Petrů 2:2 (505:494), 

Kořanová - Nevřivová 0:4 
(507:591), Háková - Ptáčková 2:2 
(547:543), Wohlmuthová - Musi-
lová 1:3 (509:583), Krákorová - 
Kalová 3:1 (566:515), Pochylová 
- Ševčíková 1:3 (580:584).
 1.  Přerov  8  7  0  1  40,0:24,0  14
 2.  Náchod  8  6  1  1  41,5:22,5  13

 3.  Val. Meziříčí  8  6  1  1  39,5:24,5  13
 4.  Rosice  8  6  0  2  47,0:17,0  12
 5.  Duchcov  8  4  0  4  34,5:29,5  8
 6.  Č. Třebová  8  4  0  4  34,0:30,0 8
 7.  Blansko  8  3  0  5  27,5:36,5  6
 8.  Zlín  8  3  0  5  24,0:40,0  6
 9.  Slavia Praha  8  2  1  5  27,5:36,5  5
 10.  Kon. Praha  8  2  1  5  26,0:38,0  5
 11.  Rokycany  8  2  0  6  21,5:42,5  4
 12.  Zábřeh  8  1  0  7  21,0:43,0  2

2. liga mužů
Horní Benešov - KK Blansko 

5:3 (3330:3217).
Kaluža - Flek J. 1:3 (559:556), 

Chlevišťan - Musil 4:0 
(587:518), Skopalík - Flek R. 2:2 
(525:535), 

Rak - Procházka 1:3 (534:557), 
Petřek - Honc 3:1 (576:530), 
Kubeša - Havíř 3:1 (549:521).

 1.  Třebíč  8  7  1  0  50,5:13,5 15
 2.  Rosice  8  5  1  2  40,0:24,0 11
 3.  Č. Třebová  8  5  1  2  38,0:26,0 11
 4.  Vyškov  8  4  1  3  35,5:28,5 9
 5.  Dačice  8  3  3  2  35,0:29,0 9
 6.  Vracov  8  4  0  4  34,0:30,0 8
 7.  Blansko  8  3  2  3  33,0:31,0 8
 8.  Opava  8  4  0  4  30,5:33,5 8
 9.  Husovice B  8  3  0  5  29,0:35,0 6
 10.  H. Benešov  8  3  0  5  27,0:37,0 6
 11.  Zábřeh  8  2  1  5  26,5:37,5 5
 12.  MS Brno B  8  0  0  8  5,0:59,0 0

JmKP2sA
TJ Sokol Brno IV C - KK 

Blansko C 1:7 (2402:2443).
Smutný R. - Lukáč 1:1 

(385:390), Smutný J. - Musil 0:2 
(427:439), Josefík - Musilová 0:2 
(379:399), Mečíř - Řehůřková 2:0 
(428:399), Janková - Musilová 

0:2 (392:404), Hájková - Hédl 1:1 
(391:412).

KK Velen Boskovice - 
SKK Veverky Brno B 8:0 
(2321:1835).

Pitner - Čáslavská 2:0 (396:248), 
Zukal - Kratina 2:0 (380:306), 
Ševčík Fr. - Večeřa 2:0 (372:311), 
Papoušek - Herůdek 2:0 (381:322), 
Minx - Olgyai 2:0 (378:332), Šev-
čík P. - Grombiřík 2:0 (414:316). 
 (les) 
 1.  Blansko C 9 8 0 1 53,0:19,0 16
 2.  Brno IV C 9 6 0 3 43,5:28,5 12
 3.  Ivanovice 8 5 0 3 37,0:27,0 10
 4.  MS Brno F 8 5 0 3 34,0:30,0 10
 5.  Boskovice  8 4 0 4 37,0:27,0 8
 6.  Husovice E 9 3 0 6 31,0:41,0 6
 7.  Žabovřesky C 9 2 1 6 25,0:47,0 5
 8.  Veverky B 9 2 1 6 22,5:49,5 5
 9.  MS Brno E 7 2 0 5 21,0:35,0 4

REGION - Zatímco krajské 
volejbalové soutěže se pomalu uklá-
dají k zimnímu spánku, ty ligové se 
budou hrát až do vánoční přestávky.

Liga kadetek - Celek Bosko-
vic má první tříbodovou výhru a 
v tabulce mu patří třetí místo.

Boskovice - Svitavy 3:0 (18, 14, 
23) a 2:3 (-23, 24, 18, -20, -14).
 1.  Sokol Brno I 12 9 0 2 1 31:13 29
 2.  Junior Brno 12 8 1 0 3 27:15 26
 3.  Boskovice 12 1 5 2 4 24:28 15
 4.  Lanškroun 12 4 1 1 6 18:24 15
 5.  Svitavy 12 2 2 2 6 20:29 12
 6.  Nové Veselí 12 3 0 2 7 17:28 11

V dalším dvojkole hostí Bosko-
vice 5. prosince Nové Veselí.

KP muži - Tým Letovic hrál 
v sobotu v Žabovřeskách a po 
dvou velkých bitvách odvezl 
z Brna dva body.

Žabovřesky - TJ Sokol Leto-
vice 3:2 (-22,- 16, 16, 21, 13) a 
3:2 (-25, 20, 26, -25, 10).  (les)
 1.  Ingstav 12 11 0 1 0 35:7 34
 2.  Znojmo 12 8 2 1 1 33:12 29
 3.  Brno - jih 12 8 2 1 1 33:15 29
 4.  Žabovřesky 12 6 2 0 4 27:18 22
 5.  Šlapanice 12 4 0 3 5 20:27 15
 6.  Kometa Brno 12 2 4 0 6 21:27 14
 7.  Letovice 12 2 2 2 6 20:30 12
 8.  Holubice 12 3 0 1 8 13:28 10
 9.  Vyškov 12 2 0 3 7  13:32 9
 10.  Tišnov 12 1 1 1 9 13:32 6

Na Mistrovství ČR do Ostravy 
pojede pět boskovických hráčů
PRAHA - První listopadovou 

sobotu se v Praze uskutečnil 
poslední turnaj ve šprtci zapo-
čítávaný do Českého poháru 
2015. Zároveň to byla posled-
ní možnost, jak získat potřebné 
body k účasti na Mistrovství ČR 
jednotlivců, které se za tři týdny 
uskuteční v Ostravě. I proto se 
na tento turnaj sjelo 79 hráčů.

Do Prahy odcestovala trojice 
hráčů z boskovického klubu, nej-
více se tentokrát dařilo Bohumi-
lu Ferugovi, který uzavřel pořadí 
v první desítce. I další bosko-
vičtí hráči získali potřebné body 
k účasti na MČR, Mojmír Stlou-
kal skončil na 35. místě a Josef 
Procházka hned příčku za ním.

Již dříve si účast na MČR 
vybojovali Jakub David a Domi-
nik Fiala. Na konci listopadu 
tedy odcestuje na sever Moravy 
reprezentovat Boskovice hned 
pětice hráčů.  (les) Momentka z turnaje. Foto archivMomentka z turnaje. Foto archiv

P   

Čekání na výhru. Po třech porážkách v řadě se hokejisté Minervy 
Boskovice zvedli, na domácím ledě porazili poslední Uherské Hradiš-
tě 11:2 a v tabulce jim patří druhé místo.  Foto Lubomír Slezák
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Okresní derby Boskovice - Ráječko 
remízou uzavřelo fotbalový podzim

L  S

REGION - Fotbaloví fanoušci 
si musí na další boje o mistrov-
ské body v moravských soutěžích 
počkat až na jaro. Minulý víkend 
se hrálo poslední podzimní kolo 
divize a krajského přeboru.

V divizi tým Blanska doká-
zal dovézt tři body z trávníku 
v Přerově, v krajském přeboru 
si v okresním derby celky body 
rozdělily. 

Divize
Přerov - Blansko 1:3 (0:2).
Blansko: Juran - Fousek, Mül-

ler, Jarůšek (77. Ullmann), Kugler 
(64. Blažek), Šplíchal, Švancara, 
Trtílek, Šíp, Gromský, Nečas.

Už v deváté minutě poslal hos-
ty do vedení Šíp a jen o tři minu-
ty později přidal druhou branku 
Kugler. 

Deset minut po začátku druhé 
půle se trefi l Fousek, Přerov stačil 
v předposlední minutě výsledek 
jen kosmeticky upravit.

Další výsledky: Tasovice - 
Vrchovina 2:0, Rosice - Bystřice 
nad Pernštejnem 1:1, Žďár nad 
Sázavou - Uherský Brod 2:1, Ždí-
rec nad Doubravou - Pelhřimov 
3:0, Stará Říše - Hodonín 2:2, 

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

Polná - Kozlovice 3:3, Šumperk 
- Havlíčkův Brod 3:2.
 1.  Stará Říše 16 9 3 4 32:15 30
 2.  Hodonín 16 8 3 5 32:24 27
 3.  Tasovice 16 7 6 3 23:19 27
 4.  Polná 16 7 5 4 23:20 26

 5.  Uh. Brod 16 8 2 6 21:21 26
 6.  Blansko 16 6 7 3 24:15 25
 7.  Přerov 16 7 4 5 21:20 25
 8.  Vrchovina 16 7 2 7 21:23 23
 9.  Pelhřimov 16 7 1 8 22:28 22
 10.  Kozlovice 16 5 6 5 28:25 21

 11.  Bystřice 16 5 6 5 31:31 21
 12.  Ždírec 16 5 5 6 25:22 20
 13.  Rosice 16 4 5 7 21:24 17
 14.  Žďár 16 4 3 9 19:23 15
 15.  Šumperk 16 4 2 10 16:33 14
 16.  Havl. Brod 16 3 4 9 16:32 13

Krajský přebor
Boskovice - Ráječko 2:2 (1:1).
Boskovice: Švancara - Černý, 

Václavek, Kolář, Horák Jakub 
(65. Müller), Horák Jan, Martí-
nek, Přikryl (66. Živný), Stara 
(56. Fojt), Minařík, Fadrný.

Ráječko: Bednář - Vavřík, Zou-
har (78. Šplíchal), Sedlák, Nedě-
la (87. Horák), Tenora, Horáček, 
Sehnal, Koutný, Mičko, Gryc.

Po osmi letech se hrál zápas 
krajského přeboru pod umělým 
osvětlením, Boskovice přivítaly 
v pátek večer svého okresního 
rivala z Ráječka. 

První poločas patřil hostům, 
kteří si vytvořili územní převa-
hu, v útoku ale hráči Ráječka 
naráželi na pevnou domácí obra-
nu podporovanou dobrým výko-
nem brankáře Švancary.

Ve 36. minutě si nešťastně 
srazil centr hostujícího hráče do 
vlastní branky Kolář a Ráječko 
vedlo. Už o pět minut později si 
na centr Václavka naběhl domácí 
Černý a vyrovnal.

Ve druhé půli viděly více než 
tři stovky diváků výborný fotbal z 
obou stran, postupem času se ale 
převaha přestěhovala na domácí 
kopačky. Jenže brankář Olympie 

Bednář byl neprůstřelný, skvě-
lé zákroky předvedl například 
při dvou střelách Minaříka. Pět 
minut před koncem z ojedinělé-
ho útoku rozjásal hostující pří-
znivce Vavřík, ale okamžitě po 
rozehrání se zdálky skvěle trefil 
Minařík.

Remíza tak byla spravedlivým 
vyjádřením dění na hřišti. 

Další výsledky: Mor. Krum-
lov - Rousínov 1:2, Sparta Brno - 
Jevišovice 5:1, Ivančice - Novo-
sedly 1:2, Mutěnice - Bzenec 
1:0, Bohunice - Mor. Slavia 1:1, 
Vojkovice - Lanžhot 4:1, Bystrc 
- IE Znojmo 2:1.
 1.  Bzenec 16 12 1 3 46:22 37
 2.  Bystrc 16 9 3 4 35:15 30
 3.  Mutěnice 16 9 3 4 27:16 30
 4.  Ráječko 16 8 4 4 38:29 28
 5.  Bohunice 16 8 3 5 34:16 27
 6.  Bosonohy 16 8 3 5 27:27 27
 7.  Sparta Brno 16 8 1 7 36:26 25
 8.  Mor. Slavia 16 7 4 5 39:30 25
 9.  Rousínov 16 7 3 6 25:24 24
 10.  M. Krumlov 16 7 1 8 28:28 22
 11.  Lanžhot 16 7 1 8 37:43 22
 12.  Ivančice 16 6 3 7 26:28 21
 13.  Boskovice 16 5 4 7 28:36 19
 14.  Novosedly 16 5 3 8 25:39 18
 15.  Vojkovice 16 4 4 8 21:36 16
 16.  Znojmo 16 3 2 11 18:44 11
 17.  Jevišovice 16 0 3 13 16:47 3

REGION - Druholigoví šachis-
té Lipovce bojovali ve druhém 
kole soutěže v Jihlavě. S týmem 
Silka vybojovali remízu, která je 
po dvou kolech udržela na třetím 
místě tabulky. V krajském přeboru 
II. třídy se hrála dvě okresní derby, 
ve kterých se vždy radovali domá-
cí. Plný počet bodů má Sloup spo-
lečně s Kuřimí B a Boskovicemi. 
Díky vyššímu počtu výher vede 
průběžnou tabulku Sloup, který po 
Rudici přehrál i Blansko. Bosko-
vice přetlačily Rudici jen s velkou 
porcí štěstí, uvádí zpráva na bos-
kovických stránkách.

2. liga: Silko Gambit Jihla-
va - Garde Lipovec 4:4, Seidl 
- Kalod 0:1, Kratochvíl - David 
0,5:0,5, Škoda - Kratochvíl 1:0, 
Bukáček - Bělík 0,5:0,5, Seidl - 

Kopřiva 1:0, Skořepa - Sekanina 
0:1, Čížek - Handl 0,5:0,5, Skoře-
pa - Chládek 0,5:0,5.

KP II A: TJ Sloup - ASK 
Blansko 5:3, Dirgas - Moc R. 
1:0, Pokladník - Moc M. 0,5:0,5, 
Veselý - Senáši 0:1, Špičák - Sai-
da 1:0, Baránek - Polách 0,5:0,5, 
Sedlák - Buš 1:0, Baláž - Dufek 
1:0, Drochytka - Kutil 0:1.

Makkabi Boskovice - Sokol 
Rudice 5:3, Chloupek - Loubal 
0,5:0,5, Dobeš - Polách 0,5:0,5, 
Boháček - Hnilička 0,5:0,5, Šev-
čík - Nejezchleb 0,5:0,5, Zemá-
nek - Matuška 1:0, Hubený - 
Dvořáček 0,5:0,5, Petr - Crhonek 
1:0, Dvořáček - Toulec 0,5:0,5.

Garde Lipovec B - MKS Vyš-
kov B 3:5, ŠK Kuřim D - Garde 
Lipovec C 1:7.

 1.  Sloup 2 2 0 0 10.5 6
 2.  Kuřim B 2 2 0 0 10.5 6
 3.  Boskovice 2 2 0 0 10.5 6
 4.  Lipovec C 2 1 0 1 9.5 3
 5.  Lipovec B 2 1 0 1 8.5 3
 6.  Tišnov 2 1 0 1  8.5 3
 7.  Vyškov B 2 1 0 1 7.5 3
 8.  Rudice 2 0 0 2 5.5 0
 9.  Blansko 2 0 0 2  5.0 0
 10.  Kuřim D 2 0 0 2 4.0 0

Třetí kolo je na programu tento 
víkend a hrají se mimo jiné další 
dvě okresní derby. Rudice hostí 
Lipovec B a Blansko tým Bos-
kovic. 

Základní soutěž, 1. kolo: Gar-
de Lipovec E - Spartak Adamov 
C 1:4, Sokol Rovečné B - Kunštát 
2,5:2,5, Sokol Vanovice - Makka-
bi Boskovice C 0:5, Malá Haná 
Knínice - Jevíčko B 3:2.  (les)

Ligoví šachisté Lipovce 
remizovali v Jihlavě

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

Boskovice - Ráječko 2:2.  Foto Lubomír SlezákBoskovice - Ráječko 2:2.  Foto Lubomír Slezák

Boskovické plavání má stále zvuk
BRNO - V sobotu 7. listopadu 

se boskovičtí nejmladší plavci 
vydali do brněnského bazé-
nu na Kraví hoře - vyplavat si 
nové rekordy a hlavně medaile. 
V bazénu se tentokrát sešli spor-
tovci ročníků narození 2006, 
2007, 2008 a 2009. Někteří se 
ve vodě utkali se soupeři popr-
vé v životě, a i přestože bojovali 
s velkou trémou, zvládli vše na 
výbornou.

Oddíl z Boskovic reprezentova-
lo celkem čtrnáct plavců a všichni 
zaslouží velkou pochvalu. Zlep-
šili svá osobní maxima a mnozí 
se ve výsledkové listině umístili 
v první desítce. Jmenovitě Klá-
ra Dvořáčková, Dominik Kejik, 
Martin Lepka, Patrick Müller, 
Vladimíra Svobodová, Tomáš 
Veverka a Marek Vitouch.

Medaile si z Kohoutovic při-
vezli: Jáchym Ryšávka, který ze 
čtyř plavaných disciplín skončil 
třikrát na prvním místě a jednou 

na druhém, Ondřej Ščudla byl 
dvakrát první a dvakrát druhý, 
Justýna Novotná jednou první 
a dvakrát druhá, Barbora Tlam-
ková dvakrát druhá, Filip Skřička 
druhý a třetí, Tereza Trubelja třetí 
a Anna Ryšavá také třetí.

Celkově byli na závěr závo-
dů vyhlášeni nejlepšími plavci 

a obdrželi pohár: Jáchym Ryšáv-
ka r. 2007, Onřej Ščudla r. 2008 
a nejmladší Justýna Novotná 
r. 2009.

Na úplný závěr si štafeta 
chlapců ve složení Filip Skřička, 
Patrick Müller, Ondřej Ščudla 
a Jáchym Ryšávka vyplavala stří-
brnou příčku.  (les)

Boskovič   plavci.  Foto archivBoskovič   plavci.  Foto archiv
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