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BOSKOVICE - Správa želez-
niční dopravní cesty (SŽDC) 
udělala další krok ke stavbě 
takzvané Boskovické spojky. 
V nejbližší době vypíše tendr na 
přípravnou dokumentaci stavby. 
Stále tak platí, že nové 
železniční spojení 
Boskovic s Brnem se 
začne budovat v roce 
2018.

Na začátku letoš-
ního roku komise 
ministerstva dopra-
vy vybrala variantu, jak bude 
napojení Boskovic na železnič-
ní koridor vypadat. SŽDC pak 
začalo s přípravou samotné stav-
by. Aktuálně se chystá soutěž 
na zhotovitele dokumentace ke 
stavbě. 

„Pro stavbu Boskovická spoj-
ka nyní SŽDC dopracovává 
zadávací podklady na veřejné 
výběrové řízení na zhotovení 

přípravné dokumentace stavby 
s předpokladem vypsání soutěže 
do konce roku 2015. Předpo-
kládaný termín realizace je rok 
2018,“ uvedl na dotaz Zrcadla 
mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Vybraná varianta Boskovické 
spojky počítá s tím, že se mezi 

městem a železničním koridorem 
postaví nové drážní těleso. Sou-
částí projektu bude i moderniza-
ce stanice v Boskovicích a vybu-
dování nové zastávky ve Lhotě 
Rapotině. Trať do Boskovic bude 
nově elektrifikována. 

Boskovická spojka má zrychlit 
cestu vlakem z Boskovic a okol-
ního regionu do krajského města. 
Cestujícím odpadne přesedání ve 

Skalici nad Svitavou. Zvýšit se má 
také počet spojů, které do Brna a 
zpět budou jezdit. 

„Provozní model páteřní kole-
jové dopravy Brno - Boskovice, 
zařazené do systému IDS JMK, je 
navržen tak, že ve špičce budou 
spoje v obou směrech jezdit v 

půlhodinovém taktu, 
v sedle, večer a o sobo-
tách a nedělích v hodi-
novém taktu. Ve vyme-
zených případech večer 
pak v taktu sto dvacet 
minut,“ uvedla před 
časem starostka Bos-

kovic Hana Nedomová (ČSSD).
Náklady na stavbu Boskovické 

spojky, která má začít v roce 2018, 
se odhadují na asi 1,15 miliardy 
korun. Při fi nancování se počítá 
s podporou fondů Evropské unie. 

Stavba nové železnice zlepší 
také silniční spojení Boskovic 
s Blanskem. Jihomoravský kraj 
plánuje souběžně přeložku stáva-
jící komunikace II/374. 

sto lety,“ vysvětlila ředitelka 
Muzea Blansko Pavlína Komín-
ková. 

„Téma výstavy i její zpraco-
vání je laděno už vánočně. Náv-
štěvníci si mohou prohlédnout 
papírové adventní kalendáře 
a ozdoby vyrobené z papírové 
hmoty, papmaše. Dozví se, jak 
vznikaly vánoční tradice a co 
nesmělo chybět na vánočním 
stole,“ doplnila ředitelka.

Výstava je doplněna kvízem, 
v němž správné odpovědi na 
otázky najdou zájemci na popis-
kách nebo výstavních panelech. 
Získají tak informace zábavnou 
formou. Před výstavní síní je 
pro děti připraven hrací koutek 
s houpacím koníkem a dřevě-
nými kostkami. „Na konci lis-

ročník 9    číslo 45    středa 25. listopadu 2015     cena 15 Kč / předplatné 10 Kč

V blanenském muzeu vystavují 
historické hračky i vánoční ozdoby

BLANSKO - Blanenské muze-
um od uplynulého čtvrtka hostí 
výstavu Život dětí na zámku. 

Na vernisáži vystoupili žáci 
a učitelé Základní umělecké 
školy Blansko. Před otevřením 
výstavy si mohly děti vyrobit 
a nazdobit dřevěnou panenku 
nebo panáčka. 

Výstavní předměty zapůjči-
lo soukromé muzeum hraček 
z Rychnova nad Kněžnou. 

„Na výstavě se dozvíte, jak se 
děti oblékaly, jak si hrály a jak 
byly vychovávány před více jak 

Boskovická spojka: 
SŽDC už připravuje 
dokumentaci stavby

Nová provozní budova
Punkevní jeskyně 
v Moravském 
krasu mají nové 
zázemí. Chybí ale 
občerstvení. 

Více na straně 2

Novinky u Evy a Vaška
Zpěvačka z dua 
Eva a Vašek se 
vydává na sólovou 
pěveckou dráhu 
jako Eva Adams.

Více na straně 4

Premiéra. Sobotní podvečer v boskovické sokolovně patřil premiéře Ochotnického divadla Boskovice. 
To uvedlo komedii M. Doleželové a R. Vencla Ani za milion. Pod režijní taktovkou Jany Řezníčkové se 
představili Alice Fialová a Lubomír Slezák. Foto Adam Slezák

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Ochotníci předvedli premiéru 
hry Ani za milion

Začátek adventu: Blansko má Vánoční strom 
z Klepačova, Boskovice z nemocnice

BLANSKO, BOSKOVICE - 
Města už chystají Vánoční stro-
my, které se rozzáří na náměs-
tích. 

V Blansku i v Boskovicích to 
budou letos smrky a oba města 
získala jako dary. Slavnostní roz-
svícení se uskuteční příští týden.

Na boskovickém Masarykově 
náměstí bude stát smrk pichlavý. 

Třináctimetrový strom pochází 
z areálu tamní nemocnice. Radni-
ce letos pro symbol Vánoc pořídí 
nové osvětlení. Jeho slavnostní 
rozsvícení přijde na řadu první 
adventní neděli 29. listopadu.

„Program začne v šestnáct 
hodin. Letošním zpestřením 
slavnosti budou tři andělé, asi 
dva a půl metru vysocí, kteří se 

budou pohybovat mezi návštěv-
níky. Pokřtíme také kalendář 
města na příští rok,“ podotkl 
boskovický místostarosta Petr 
Malach (ČSSD).

V Blansku na náměstí Republi-
ky bude stát stříbrný smrk, který 
darovala majitelka paní Drábko-
vá z Klepačova. Vánoční strom 
bude mít stejnou výzdobu jako 

loni. Poprvé se rozzáří v pátek 
27. listopadu.

Program začne v patnáct hodin 
a vystoupí v něm soubory Dra-
hánek, Aleš Průcha, Eva Hruško-
vá a Jana Hrušková a Blanenská 
dechovka. Děti převlečené za 
čerty nebo andílky dostanou od 
starosty města sladkosti. Slav-
nost bude pokračovat i v sobotu 

od devíti hodin. Po oba dny se 
bude na náměstí konat jarmark.

Vánoční stromy se budou nad-
cházející víkend rozsvěcovat 
také v dalších městech a obcích 
v regionu. V pátek v Adamově, 
v sobotu například v Kunštátě, 
Světlé a ve Vanovicích, v nedě-
li pak ve Velkých Opatovicích 
a Letovicích.  (moj)

Boskovice opět první
Hokejisté Boskovic 
se vrátili na první 
místo tabulky, 
Blansko ji se šesti 
body uzavírá.

Více na straně 8

topadu doplníme hrací koutek 
i o vánoční stromeček a v muzeu 
budou o adventních sobotách 
probíhat tvořivé dílny,“ pozvala 
Komínková. 

Kromě hlavní výstavy 
o výchově, oblékání a hračkách 
aristokratických dětí mohou náv-
štěvníci zámku vidět i panenky 
a retrokočárky pro panenky od 
padesátých až do devadesátých 
let minulého století. „Nejstarší 
kočárek pochází z roku 1946,“ 
upozornila jeho majitelka Hele-
na Uhlerová z Klepačova, která 
hračky zapůjčila. Její soukromá 
sbírka čítá mimo jiné dvaačtyři-
cet starých kočárů pro miminka 
i pro panenky. Sběratelskému 
koníčku se věnuje pět let.

 Pokračování na str. 2

Nyní se chystá přípravná doku-
mentace. Předpokládaný termín 
realizace stavby je rok 2018. 

 Marek Illiaš, mluvčí SŽDC      

Výstava historických hraček.  Foto Marie HasoňováVýstava historických hraček.  Foto Marie Hasoňová

Anonym hrozil, 
že ve škole 
vybuchnou 

nálože
JEDOVNICE - Až tři roky 

vězení teď hrozí neznámému 
pachateli, který ve čtvrtek ozná-
mil výbušninu ve Střední prů-
myslové škole v Jedovnicích. 
Výhružku poslal e-mailem. Celá 
škola musela být evakuována.

Oznámení o tom, že se v are-
álu nacházejí výbušniny, dostal 
e-mailem ředitel školy. Mělo se 
jednat o několik náloží, které 
v krátkém čase explodují. Před 
polednem policisté školu evakuo-
vali a důkladně prohledali.

„Na místo proto bylo povoláno 
ihned několik policejních hlídek 
a dva psovodi se svými speci-
álně vycvičenými čtyřnohými 
svěřenci. Všichni společně pak 
důkladně prohledávali vylidněný 
komplex budov i přilehlé oko-
lí,“ popsal policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Hrozba se nakonec ukázala jako 
planá. Při prohlídce areálu policis-
té žádné výbušniny nenašli.

„Původce výhrůžky se však 
bezesporu dopustil trestného činu 
šíření poplašné zprávy. Popsa-
né jednání je o to závažnější, 
že vyvolalo bezdůvodnou práci 
složek integrovaného záchranné-
ho systému,“ dodal mluvčí.

V krátkém čase se jedná už 
o druhou hrozbu výbušninou 
v regionu. Na konci října musela 
být ze stejného důvodu evakuo-
vána Střední škola André Citroë-
na v Boskovicích.  (moj)
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Punkevní jeskyně mají nové 
zázemí, chybí ale občerstvení

K

M  Z

MORAVSKÝ KRAS - Sym-
bolickým přestřižením pásky se 
v pátek slavnostně otevřela nová 
provozní budova Punkevních jes-
kyní. Stavba trvala přes rok a při-
šla na více než šedesát milionů 
korun. 

Nová provozní budova nahradi-
la objekt z roku 1947. Návštěvní-
ci v ní najdou prostornou vstupní 
halu, prodejnu vstupenek a suve-
nýrů a v nejbližší době také menší 
expozici věnovanou jeskyním. V 
přízemí objektu jsou bezbariérové 
toalety.

„Budova poskytuje také vět-
ší bezpečnost pro návštěvníky 
i zaměstnance. Je stavěná tak, aby 
odolala pádu kamenů až o váze 
padesát kilogramů, které opadáva-
jí ze skalní stěny nad ní,“ podotkl 
vedoucí Správy jeskyní Morav-
ského krasu Jiří Hebelka.

Nově je zastřešené také přísta-
viště loděk na Punkvě. Návštěvní-
ci mohou v případě nepříznivého 
počasí procházet krytou chodbou 
až přímo do provozní budovy.

Jediné, co zatím v objektu chy-
bí, je občerstvení. Turisté se tak 
musejí spokojit s nápoji a bageta-
mi z automatů.

„Občerstvení v nové provozní 
budově nám nedovolují podmín-
ky evropské dotace. Je ale naší 
snahou postavit aspoň takové 
malé občerstvení naproti správní 
budově. V současné době jednáme 
s orgány ochrany přírody a žádá-
me o povolení této stavby,“ dodal 
Hebelka.

Stavba nové provozní budovy 
Punkevních jeskyní začala loni v 

červnu. Do zkušebního provoze se 
objekt dostal letos v září, zkolau-
dován byl v polovině října.

Během stavebních prací zůsta-
ly jeskyně většinu času přístup-
né. Stavba přišla na 61,5 milionu 
korun, ze kterých většinu činila 
evropská dotace. Všechny zpří-
stupněné jeskyně v Moravském 
krasu tak už teď mají nové záze-
mí.

Punkevní jeskyně, kde náv-
štěvník zavítá na dno propasti 
Macocha a absolvuje plavbu po 
podzemní říčce Punkvě, jsou nej-
navštěvovanějšími v Moravském 
krasu i v celé České republice. 
Každoročně do nich zavítá kolem 
dvou set tisíc turistů.

Policejní statistika: Na silnicích 
regionu přibývá střetů se zvěří

Nová budova.  Foto Michal ZábojNová budova.  Foto Michal Záboj

Slavnostní přestřižení pásky.  Foto Michal ZábojSlavnostní přestřižení pásky.  Foto Michal Záboj

V blanenském muzeu 
vystavují historické 

hračky i vánoční ozdoby
Pokračování ze str. 1
„Dnes nevidíte na ulici děvčátka s kočárky. Mají spíš odrážedlo či 

koloběžku. Pro mě byl vždycky velký svátek na jaře, když mi mamin-
ka schovala kozačky, vytáhla sandálky, dala mi košatinku a šly jsme 
spolu na procházku. To jsem byla strašně pyšná a šťastná,“ zavzpo-
mínala Helena Uhlerová.

Výstava potrvá do 22. ledna 2016. V muzeu je v zimním období 
otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin.  Marie Hasoňová

REGION - Policisté letos 
zaznamenali vyšší počet doprav-
ních nehod, při kterých se vozi-
dla srazila se zvěří. Podobných 
střetů ale může být daleko více. 
Řidiči je totiž často ani nenahlá-
sí.

Letos do poloviny listopadu 
policie v regionu evidovala deva-
desátku střetů se zvířaty. Loni do 
stejného data to bylo šedesát osm 
a předloni rovných padesát.

„Krom nejčastějších srážek se 

srnami se šoféři v našem teritoriu 
zpravidla potýkají i s divočáky. 
Ojediněle pak pod kola aut vběh-
ne daněk, jelen, zajíc či některé 
domácí zvíře,“ upřesnil mluvčí 
blanenské policie Petr Nečesá-
nek.

Skutečná čísla ale budou zřej-
mě o něco vyšší. O řadě střetů aut 
se zvěří se policie vůbec nedo-
zví. Řidiči, kteří takovou neho-
du nenahlásí, se proviňují proti 
zákonu.

„Z pohledu zákona jde o kla-
sickou dopravní nehodu, jejíž 
neohlášení je postižitelné dle 
příslušných právních předpisů. 
Navíc je nutné o zranění či usmr-
cení zvířete vyrozumět příslušný 
myslivecký spolek, což přivolaní 
policisté automaticky provedou,“ 
zdůraznil mluvčí a dodal: „Pozor 
by si měli šoféři dávat zejména na 
omráčená divoká prasata, která 
mohou být po probrání se z mrá-
kot značně agresivní. V žádném 

případě se nesmí uhynulá zvěř 
z místa nehody odvážet. Takové 
jednání by mohlo být považová-
no za pytláctví se všemi trestně 
právními důsledky.“

Riziko střetu se zvěří mohou 
řidiči sami snížit. Měli by třeba 
dbát větší opatrnosti v zalesně-
ných úsecích silnic. A také si 
uvědomit, že pravděpodobnost 
takové nehody roste i v součas-
né době honů, kdy zvířata bývají 
vyplašená a vystresovaná.  (moj)

Bourání Dukly skončí až 
v polovině prosince

BLANSKO - Demolice býva-
lého hotelu Dukla na náměstí 
Republiky v centru v Blanska se 
protáhne. Kvůli změně technolo-
gie bourání se zatím poslední ter-
mín posouvá do poloviny letošní-
ho prosince.

Původně měla být Dukla zbou-
raná do konce října. Do dvacátého 
listopadu pak mělo být prostran-

ství po ní zapraveno. Teď sdružení 
dvou fi rem, které demolici objektu 
provádí, požádalo město o pro-
dloužení termínu.

Blanenští radní vyhověli 
a schválili dodatek ke smlou-
vě. Nové datum, do kdy Dukla 
z náměstí zmizí, je 14. prosince 
letošního roku.

„Posunutí termínu je z důvodu 

víceprací. Změnila se technologie 
demolice ze stříhání na rozebírání, 
které je pracnější a zdlouhavěj-
ší. Dodatek ke smlouvě řeší také 
vícepráce asi za sedmdesát tisíc 
korun na odstranění schodiště, 
které nebylo zadáno v původním 
projektu,“ vysvětlil starosta Blan-
ska Ivo Polák (ČSSD).

Bývalý hotel Dukla se začal 

rozebírat na konci srpna. Demoli-
ce včetně provizorního zapravení 
prostranství přijde na více než čty-
ři miliony korun. Příští rok na mís-
tě Dukly město vybuduje park.

Zchátralý hotel město získalo 
v dražbě v roce 2011 za třicet a půl 
miliónu korun. O jeho demolici 
rozhodli obyvatelé města loni na 
podzim v referendu.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

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

INZERCE

BLANSKO - Vloupání skončilo fiaskem. Městské lázně v Blan-
sku navštívil v noci ze soboty na neděli zloděj. Po vypáčení želez-
ných dveří vedoucích na terasu se vydal na místa prodeje vstupenek 
v dámské i pánské šatně. 

„Aby mohl oba tyto prostory důkladně prohledat, musel rozbít 
skleněné výplně výdejních okének a vzniklými otvory se protáhnout 
do jednotlivých administrativních zázemí. Kořist v podobě jediné 
stokoruny, která na něj v pokladně čekala, musela zákonitě vyvolat 
zklamání. Svoji práci na místě činu pak nenechavec završil jako kro-
pič. Při odchodu totiž postříkal vodou všechna místa, kde se pohybo-
val,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

Škoda byla vyčíslena na tři tisíce korun. Pachatel se po dopadení 
bude zodpovídat z trestného činu krádeže spáchané vloupáním, za 
což mu hrozí až dva roky za mřížemi.  (hrr)

BOSKOVICE - Hledají druhého účastníka nehody. V pondě-
lí 9. listopadu 2015 došlo pravděpodobně v 7:55 hod. v Boskovi-
cích v ulici Hybešova u křížení s ulicí 17. listopadu ke střetu chodce 
s neznámým vozidlem. Krom dvaašedesátiletého pěšího muže měl 
na nehodě účast i řidič automobilu odbočujícího na cestu vedoucí do 
zadního traktu místních firem. Kvůli řádnému objasnění nehodového 
děje je zapotřebí znát stanovisko tohoto šoféra. Zpracovatelé případu 
jej proto žádají, aby je kontaktoval prostřednictvím níže uvedených 
telefonních čísel. Místo střetu je v rámci Boskovic frekventovanou 
lokalitou, proto policisté žádají i další případné svědky o pomoc při 
objasnění celé události. Jakékoliv informace týkající se případu je 
možné sdělit na tel. číslech 974 631 255, nebo 974 631 251, případně 
na mobilní lince 602 195 569.  (hrr)

REGION - V hledáčku byl alkohol. V noci ze soboty na neděli 
proběhla na Blanensku policejní akce, která byla primárně zaměře-
na na kontrolu podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám 
v restauracích, klubech a obdobných zařízeních. Zkontrolováno bylo 
celkem deset podniků s tím, že v pomyslné síti zákona uvázlo hned 
osm opilých teenagerů mladších osmnácti let. 

Ve třech případech naměřené hodnoty dokonce přesahovaly o něko-
lik desetin hranici jedné promile. Provinilci byli samozřejmě po řád-
ném projednání věci předáni jejich rodičům. Hlídky velené do akce 
ale zaměstnali také dva podnapilí a jeden zfetovaný šofér. Víkendo-
vý rekord spojený s alkoholem u řidiče však padl již pár hodin před 
akcí. 

„Několik minut po devatenácté totiž letovičtí policisté zastavili 
v Kunštátě osobní automobil Fiat s třicetiletým mužem za volantem, 
který nadýchal dvě celé a osmdesát sedm setin promile. Hříšník ze 
Zbraslavce doznávající konzumaci lihovin před jízdou se teď bude 
muset zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Ve spojitosti s tímto jednáním mu naše právní předpisy aktuál-
ně hrozí až jedním rokem stráveným ve vězení. Měl štěstí, že v tomto 
stavu nezpůsobil nehodu. V takovém případě by si totiž za mřížemi 
pobyl až o dva roky déle,“ doplnil blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.  (hrr)
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Třiďte odpad, chráníte tím 
přírodu i ve vašem okolí

ZÁLEŽÍ NA VÁS

1 recyklovaná
PLASTOVÁ
LAHEV
ušetří energii potřebnou 
k napájení počítače po dobu

25 minut

www.jaktridit.cz
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Zpěvačka z dua Eva 
a Vašek se vydává na 

sólovou pěveckou dráhu
M  H

BLANSKO, KLEPAČOV - 
Známá hudební dvojice Eva a Va-
šek, která v roce 2015 obdržela 
další dvě Zlaté desky za prodej 
nosičů, si pro svoje příznivce letos 
připravila novinku. Jde o projekt 
Eva Adams, který v těchto dnech 
ofi ciálně vstupuje na trh. První 
čtyři alba a pět DVD představili 
v Praze minulý týden. 

„Eva a Vašek existují dál, jak 
tomu bylo doposud, ale paralel-
ně s tím začíná vystupovat Eva 
samostatně. Jsem si vědom toho, 
že tady nebudu věčně, chtěl jsem 
jí proto připravit cestu pro její 
sólovou profesionální dráhu, 
kterou tak ve svých pětačtyřice-
ti letech může zahájit,“ vysvětlil 
její manžel Václav Ševčík s tím, 
že projekt připravovali sedm let.

Zpěvačka se nezaměřuje na 
konkrétní cílovou skupinu, ani 
na vyhraněný hudební žánr. Na 
albech zazní country, pop i swing, 
přičemž písně mají hluboké texty, 
dobarvené citlivými melodiemi. 
Nechybí ani CD pro klidný domá-
cí poslech. 

A proč Eva Adams? „Potřebo-
vali jsme vymyslet něco univer-
zálního, co bude moct vyslovit 
Angličan, Američan, Němec… 
Ptali jsme se přátel v Austrálii, 
jaké jméno by u nich dali, aby to 
bylo jako české Novák. Řekli, že 
nejčastějším příjmením je u nich 
Adams. To se nám líbilo. Projekt 
Eva Adams pak nejsou jen pís-
ničky, ale spadá tam taneční styl, 
cvičení, posilování či rehabilitace 
na její muziku,“ řekl Ševčík. 

Dále však společně vystupují 
několikrát týdně jako duo na kon-
certech po celé republice. Ve své 
Hospůdce u Surfu v Kotvrdovi-
cích pak stále pořádají jednou za 
měsíc tradiční hudební tanečky. 
Každodenní provoz restaurace je 
uzavřen, ale na vystoupení si lze 
zamluvit vstupenky. Jezdí tam 
lidé z celé republiky, vždy přije-

de sto, sto dvacet lidí. Obvykle 
se v regionu ubytují a navštíví 
Moravský kras. 

Svoje publikum by si jistě 
našli i při vystupování v televiz-
ní stanici Šlágr. Ovšem s jejím 
majitelem Karlem Peterkou došlo 
k jistým neshodám. „V roce 2005 
jsme poskytli Bílou orchidej panu 
Peterkovi do teleshoppingu České 

televize. Jenže procenta z prodeje 
byly 12% : 88%. Když jsem záhy 
zjistil, jak jsou smlouvy nasta-
veny pro nás likvidačně, licenci 
jsem jim neprodloužil, jenže on 
naše CD prodává pořád s tím, 
že vyprodává sklady. Ale má to 
nastavené tak, že je může vypro-
dávat, jak dlouho chce a za kolik 
chce. Výroba jej nic nestála a tak 
v současné době může prodávat 
14 CD a 2 DVD v jedné sadě za 
888 Kč včetně DPH a poplatků 
OSA a povídat lidem, kteří Šlágr 
sledují, že žijeme někde v Austrá-
lii a nehrajeme a nikdo již naše 
nosiče nechce,“ objasnil původ 
neshod Ševčík. 

Proto také nikdy Eva a Vašek do 
Šlágru nešli a ani po tom netouží. 
„Nechtěli jsme, aby s námi pan 
Peterka udělal na televizní obra-
zovce to samé, co udělal z našich 
hudebních nosičů v teleshoppin-
gu. Lidi nás mají rádi i tak, máme 
přes milion prodaných desek 
a natočených přes 750 audiona-
hrávek a přes 550 videoklipů,“ 
sdělil zpěvák. 

To, že někdo hraje starším 
lidem, je podle něj velice zásluž-
ný čin. Spíše nechápe, proč to 
nedělá veřejnoprávní televize 
z licenčních poplatků, která má 
plný archiv kvalitních produktů. 
„Nechápu, proč to dělá soukromá 
osoba, ale za takovou cenu, že 
pořád musí vyzývat svoje diváky, 
aby jim posílali příspěvky, a psy-
chicky je musí vydírat, že pokud 
nebudou kupovat hudební nosiče 
nebo posílat peníze, tak televizi 
neudrží,“ vyjádřil Václav Ševčík 
nesouhlas se systémem Šlágru. 

Ve Sloupě zazní 
charitativní koncert pro 

Nikýska
SLOUP - V sobotu 28. listopadu v 18 hodin v kulturním domě ve 

Sloupě se bude konat charitativní koncert, jehož veškerý výtěžek je 
určen pro čtyřletého chlapce Nicolase z Pamětic, který trpí dětskou 
mozkovou obrnou. Vybraný fi nanční obnos bude předán jeho rodičům 
v průběhu večera. 

Chlapec má zhoršenou hybnost obou končetin a pravé ruky a také 
toho moc nenamluví. Při narození vážil něco přes jeden kilogram 
a doposud strávil v nemocnicích více času než mnozí dospělí. Rodiče 
jsou však motivováni výraznými pokroky v jeho vývoji. Prozatím cvičí 
podle Vojtovy metody, největší naději však upírají k unikátní operaci 
„Ulzibat“ a následný pobyt v rehabilitačním zařízení Lázně Klimkovi-
ce. Ani operace, ani pobyt v lázních ovšem nehradí zdravotní pojišťov-
na. 

Proto se členové obveselovacího tělesa Sigma Pumpa ze Sloupu 
rozhodli malému Nicolasovi pomoci, aby se mu splnil sen o tom, že 
bude chodit jako ostatní. Zazpívají různé písně a jako hosté vystou-
pí dětský pěvecký sbor Krápníček, trio BMT a Oldřiška Hloušková. 
Během večera bude zajištěno také občerstvení a prodejní výstava hra-
ček a předmětů spojených s adventem. Více informací o chlapci najde-
te na Facebooku pod jménem „Taky budu chodit“.  (mha)

Eva Adams.  Foto David ŠevčíkEva Adams.  Foto David Ševčík

Fes  val. Blansko patřilo o víkendu 17. ročníku fes  valu Rajbas 2015. Od pátku do neděle návštěvníkům nabídl řadu setkání s dobrodruhy, cestovali a sportovci, promítání fi lmů, výstavy, ale také běh do kopce se zátěží 
či výpravu do podzemí. Foto Hanka Fučíková

Med z firmy Včelpo Obora obsahoval 
zakázaná antibiotika

OBORA - Ministerstvo země-
dělství potvrdilo, že med vyro-
bený ve fi rmě Včelpo Obora 
obsahoval antibiotika. Přítomnost 
zakázaných látek odhalily testy 
hned dvou dozorových orgánů.

O podezření, že se v medu 
z Obory našla antibiotika, Zrca-
dlo informovalo už před čtrnácti 
dny. Na porušení předpisů jako 
první upozornil deník Blesk. 

Státní zemědělská a potravi-

nářská inspekce teď potvrdila, 
že se antibiotika našla ve dvou 
šaržích medu vyrobeného ve 
Včelpu Obora. Konkrétně jde o 
Med květový Včelpo a Dědečkův 
med – Med květový. Antibiotika 
v medu společnosti Včelpo obje-
vila i Stání veterinární správa, 
a to v Dědečkově medu a Medu 
květovém lesním. 

„Med obsahoval například 
zakázaná antibiotická léčiva 

chloramfenikol a nitrofurany, kte-
ré jsou v Evropské unii i v řadě 
dalších vyspělých zemí zakázány 
podávat zvířatům, jejichž produk-
ty jsou určeny pro lidskou spotře-
bu. Některá antibiotika patří k 
vysoce rizikovým látkám, které 
by se neměly v potravinách obje-
vovat,“ uvedl mluvčí ministerstva 
zemědělství Hynek Jordán.

„Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce a Státní veteri-

nární správa budou v kontrolách 
samozřejmě pokračovat. Zatím 
není známo, jakým způsobem se 
léky do medu dostaly. Oba dozo-
rové orgány fungují na vysoké 
úrovni. A to nejen při prověřování 
nejfalšovanější potraviny, kterou 
je med,“ podotkl ministr země-
dělství Marián Jurečka (KDU-
ČSL) s tím, že konečné výsledky 
kontrol medu budou známy nej-
dříve koncem listopadu.  (moj)

LETOVICE - Policisté z leto-
vického obvodního oddělení 
se o víkendu stali nechtěnými 
diváky mužského striptýzu. Před 
jejich očima se přímo na služeb-
ně začal zbavovat svého oblečení 
třiatřicetiletý exhibicionista. 

Neobvyklá už byla cesta, jak 
se muž na policejní služebnu 
dostal. Původně cestoval z Prahy 

do Brna ve vlaku, který v Letovi-
cích neměl zastavovat. Nakonec 
si tam ale zastávku udělal.

„Třiatřicetiletý muž totiž svý-
mi sexuálními narážkami pře-
cházejícími místy v násilnické 
výhružky vzbuzoval v ostatních 
spolucestujících obavy. Jejich 
oprávněnost navíc posiloval 
fakt, že nevyzpytatelný pasažér 

u sebe měl pepřový sprej a zmi-
ňoval i nůž,“ popsal blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesá-
nek.

Strojvedoucí vlak kvůli výtrž-
níkovi zastavil v Letovicích. 
Muže přivolaní policisté odvez-
li na policejní oddělení. Tam 
se pak začal vysvlékat a navíc 
i ničit nábytek.

„Zřejmě na důkaz svého vzdo-
ru se na policejní služebně začal 
výtečník vysvlékat do naha 
a při tom ještě ničit její vnitřní 
vybavení. Nechtěnému striptýzu 
s agresivními výpady vůči nábyt-
ku musela nakonec učinit přítrž 
policejní pouta,“ dodal policejní 
mluvčí s tím, že muži teď hrozí 
až dvouleté vězení.  (moj)

Třiatřicetiletý muž se před policisty 
nakonec vysvlékal do naha

Letovická základní škola si 
připomněla kulaté výročí
LETOVICE - Největší škola v okrese - Základní škola v Letovi-

cích - slaví letos 35 let od výstavby nové budovy. Minulý týden uspo-
řádala Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo velké množství 
návštěvníků nejen z řad rodičů.

Lidé si školu prohlédli prakticky od sklepa po střechu. Velkému 
zájmu se těšilo divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
v nastudování žáků školy. Letovickou školu navštěvují žáci z Letovic 
a okolních pětadvaceti obcí severní části okresu.  (jo)

Fotoreportáž na www.zrcadlo.net  Foto Jaroslav Oldřich

Projekt Poznejte naše 
město“ je u prvního konce
LETOVICE - Proč  první konec? Je hotovo prvních pět cedulí, kte-

ré jsou fi nancovány z grantu Americké obchodní komory. Během roku 
2016 budeme pracovat na dalších informačních bodech, které budou 
fi nancovány z grantu Nadace města Letovice.

Cílem projektu „Poznejte naše město“ Masarykovy střední školy 
Letovice ve spolupráci se Základní školou Letovice a Zastupitelstvem 
města Letovice je vytvořit naučnou stezku zajímavých míst Letovic. V 
roce 2015 proběhlo v rámci projektu několik akcí: v  březnu se konala 
beseda v KD k prvním pěti tématům (Město, MSŠ, Zámek, ZŠ, Klášter). 
V červnu proběhl workshop, na kterém žáci, učitelé ZŠ i MSŠ vymysleli 
design cedulí, který byl v září převeden do konečné digitální podoby. 
V říjnu žáci Masarykovy střední školy Letovice vyrobili stojky k cedu-
lím a umístili je na místa schválená Radou města Letovice. 

Od listopadu máte možnost seznámit se s osudy pěti míst v Leto-
vicích, a to v českém i anglickém jazyce. První informace najdete na 
náměstí. S historií Masarykovy střední školy se seznámíte na Tyršově 
ulici 25 (budova u hřiště). Třetí cedule pojednává o zámku a na ulici 
Komenského před základní školou přibyla cedule s textem o školství v 
Letovicích. Poslední bod první etapy je věnován klášteru Milosrdných 
bratří. Všechny texty jsou zpracovány tak, aby čtenáře nezahltily infor-
macemi, ale aby se čtenáři dověděli důležitá fakta, případně aby je nav-
nadily k zjišťování dalších skutečností.

Závěrečnou zprávou náš projekt „Poznejte naše město“ nekončí, ale 
pokračuje dál. Naším společným cílem je vytvořit další informační cedule, 
na které jsme v červnu 2015 získali díky Nadaci města Letovice grant ve 
výši 30.000 Kč. Už teď začínáme pracovat na tématech - Kostel sv. Proko-
pa, vodárna a Památník umučených.  Za Ekotým Mirka Vítková, 
 Masarykova střední škola Letovice
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středa 25. listopadustředa 25. listopadu

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Adventní dílna.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Pascalo-
va sázka, přednáška.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Slav-
nostní koncert Základní umělecké školy 
Boskovice.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Open mic vol. 14.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Black Mass: Špinavá 
hra.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne 
pro seniory: Gangster Ka.
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka.

čtvrtek 26. listopadučtvrtek 26. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Letovice – ZUŠ v 16 hod.: Koncert smyč-
cového oddělení ZUŠ Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.
Boskovice v 17 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Monty Python a Svatý grál.

pátek 27. listopadupátek 27. listopadu

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Sexu-
alita v životě dětí a bezpečnost dětí na 
internetu a sociálních sítích, odborná 
beseda.
Blansko – Náměstí Republiky v 15 až 
18 hod.: Rozsvícení vánočního stromu, 
bohatý program.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Pět klobouků Jana Přeučila – klubový 
večer.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Ochotnické divadlo Boskovice – Ani za 
milion!, repríza.
Jedovnice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Vztahy na úrovni, divadelní představení 
v provedení Divadelní společnosti Háta 
Praha.
Letovice – Knihovna ve 13 až 17 hod.: 
Vánoční tvoření.
Rájec-Jestřebí – Výstavní síň knihovny 
v 18 hod.: Prodejní výstava keramiky 
Reginy Hausnerové, vernisáž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.
Boskovice v 17 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov.
Boskovice v 19.30 hod. Spectre.
Šebetov v 19.30 hod. Méďa 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Americký 
sniper.

sobota 28. listopadusobota 28. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 až 
12 hod.: Rozsvícení vánočního stromu, 
bohatý program.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Den pro 
dětskou knihu.
Blansko – Muzeum ve 13 hod.: Zimní 
smaltování.
Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: 
Adventní pohoda.
Blansko – Kostel sv. Martina v 17.55 
hod.: Požehnání adventních věnců.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Vánoční koncert Petr Bende a hosté.
Boskovice – Kino Panorama ve 14 hod.: 
Šípková Růženka, divadelní představení 
pro děti.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: 
Hedvábná stezka, taneční představení.
Klepačov – U Zvoničky v 16.30 hod.: 
Rozsvícení vánočního stromu na Klepa-
čově.
Kunštát – Náměstí v 17 hod.: Rozsvícení 
vánočního stromu.
Letovice – Kulturní dům ve 13 hod.: 
Adventní tvoření se Šárkou.
Lhota Rapotina – Náves v 16 hod.: Roz-
svícení vánočního stromu.
Olešnice – Náměstí v 17 hod.: Mikuláš-
ská nadílka.
Světlá – Náves v 17 hod.: Rozsvícení 
vánočního stromu.
Těchov – Kulturní dům v 16 hod.: Roz-
svícení vánočního stromu na Těchově.
Vanovice – Záložna v 18 hod.: Rozsvíce-
ní vánočního stromu.
Velké Opatovice – Kartografické cent-
rum v 9 až 17 hod.: Adventní trhy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov. (3D)
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.
Boskovice v 17 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Spectre.

neděle 29. listopaduneděle 29. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 
Bohoslužby 1. neděle adventní.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Varhany napříč staletími, koncert.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 16 
hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 
hod.: Adventní koncert, Kudykam Vano-
vice a Evangelický pěvecký sbor Bosko-
vice.
Letovice – Náměstí v 16 hod.: Zpívání u 
vánočního stromu.
Olešnice – Náměstí a KFC Rafael ve 14 
až 16 hod.: Olešnické adventní odpo-
ledne.
Sloup – Městys v 16.30 hod.: Rozsvícení 
vánočního stromu.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří 
v 15.40 hod.: Žehnání adventních věnců 
a rozsvícení vánočního stromu.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 16 
hod.: Adventní koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Aldabra: Byl jednou 
jeden ostrov.
Blansko v 17.30 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov. (3D)

Blansko ve 20 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.
Boskovice v 17 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Steve Jobs.

pondělí 30. listopadupondělí 30. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Odbor-
ný kurz První pomoci.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov. (3D)
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Mládí.
Boskovice v 19.30 hod. Black Mass: Špi-
navá hra.

úterý 1. prosinceúterý 1. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům: Vánoční výsta-
va s dílnou pro děti i dospělé, zdobení 
skleněné vánoční ozdoby.
Blansko – Kostel sv. Martina v 5.30 hod.: 
Adventní roráty.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Petr Novák 
– poslechový pořad.
Blansko – Křesťanské centrum v 11.30 
hod.: Základy hry na akustickou kytaru.
Blansko – Městský klub důchodců ve 14 
hod.: Patchwork, vernisáž výstavy.
Blansko – Tělocvična ZŠ Erbenova 
v 16.30 hod.: Mikuláš přijde i do tělo-
cvičny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Spectre.
Boskovice v 19.30 hod. Spectre.

kalendář akcíkalendář akcí

Exkurze do Osvětimi
V pondělí 16. listopadu jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků 

Gymnázia Boskovice, shromáždili před budovou gymnázia a vyrazili na 
cestu směr Osvětim. Už během cesty jsme se mohli těšit z poutavého 
výkladu pana profesora Prose o Polsku, jeho historii, kultuře a všech 
zajímavostech, které jsme viděli za okny autobusu.

Koncentrační tábor v Osvětimi se dělí na dvě části, Auschwitz a Bir-
kenau. Jako první jsme navštívili Auschwitz, kde jsme museli nejprve 
projít důkladnou bezpečnostní kontrolou. Prošli jsme pod nápisem ,,Prá-
ce osvobozuje“ a dopadla na nás těžká atmosféra cel, hladomoren, ply-
nových komor nebo místa určeného k popravám. Vše umocňovaly dobo-
vé fotografi e a detailní výklad paní průvodkyně o hrůzách holocaustu. 

Poté jsme se přesunuli do tábora Birkenau. Naše kroky vedly na vyso-
kou strážní věž, odkud je výhled na celý areál, kilometry ostnatého drátu, 
strohé dřevěné ubytovny a perón, na kterém probíhala selekce vězňů. 
Měli jsme možnost vidět dokonce dobytčí vagón, připomínku strastipl-
ných cest na mnohem strastiplnější místo.

 Zachování táborů je velmi důležité, je třeba znát minulost a poučit 
se z ní. Každý by měl toto místo navštívit a uvědomit si, jaké zlo se zde 
událo a že je třeba chránit mír a svobodu. 

 Tereza Ocetková, Gymnázium Boskovice

Projekt Saljut 1945 aneb 
Když v Blansku končila válka

Na komponovaném rusko-českém večeru v prostorách Městské 
knihovny Blansko představili studenti místního gymnázia široké veřej-
nosti projekt Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka.

Ve své prezentaci seznámili gymnazisté publikum s průběhem celého 
desetiměsíčního projektu. Nejprve na základě prostudování archivních 
materiálů i odborné literatury a zejména prostřednictvím rozhovorů, 
besed a vlastivědných vycházek s pamětníky získali informace o situaci 
v Blansku za 2. světové války, o osvobození města i o působení odbo-
jových skupin v Blansku a jeho bezprostředním okolí. Posléze nové 
poznatky utřídili, přeložili do ruštiny a zpracovali do prezentace pro 
učitele a žáky Siverského gymnázia, což je partnerská škola Gymnázia 
Blansko. Město Siverskij leží v Leningradské oblasti Ruské federace a 
zde čeští studenti a učitelé pobývali od 13. do 19. září. 

Cílem týdenního pobytu v tomto městě bylo nejen seznámit své ruské 
kolegy s válečnou historií Blanska, ale také obohatit celý projekt o fak-
tografi cké údaje vztahující se k problematice 2. světové války z pohledu 
místních ruských obyvatel. Kromě toho účastníci projektu také navštívili 
řadu památek v petrohradském regionu a poznali běžný život v obyčej-
ných ruských rodinách, kde byli během své exkurze ubytováni.

Na samém začátku pořadu se zcela zaplněné multifunkční místnosti 
městské knihovny představil team učitelů a žáků Gymnázia Blansko, kte-
rý se podílel na realizaci projektu Saljut 1945. Připravený program byl 
rozdělen do dvou částí, v první polovině večera se studenti věnovali his-
torickým událostem, ve druhé části pohovořili o svých zážitcích a postře-
zích ze současného Ruska. Celý pořad byl prokládán písněmi v podání 
gymnaziálního pěveckého sboru Perličky pod vedením sbormistra Mgr. 
Vladimíra Šenkýře. Několik písní zazpívaly za doprovodu kytary i dvě 
studentky, které se podílely na projektu Saljut 1945. Písně byly vybrány 
tak, aby vhodně doplnily a zároveň oživily celou prezentaci. Zazněly jak 
jímavé válečné písně, tak veselé písně mladých cestovatelů.

Slavnostního večera se zúčastnily i pamětnice válečných let v Blan-
sku, paní Eva Jalová a paní Milena Melenovská. Právě účast a velká pod-

pora přímých pamětníků byly, společně s cestou do Ruska, nejpřínosněj-
ší a nejzajímavější částí celého projektu a obě noblesní, nesmírně vitální 
a vždy elegantní dámy sklidily během prezentace aplaus a zasloužené 
poděkování od všech účastníků projektu i od publika. Ke zdárnému prů-
běhu projektu významně přispěli také pan Pavel Svoboda z Blanska, pan 
dr. Bojda z Blanska a paní Pokorná z Dolní Lhoty, kteří se prezentace v 
knihovně bohužel nemohli zúčastnit. 

Celý projekt Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka byl rea-
lizován v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa 
2015! a uskutečnil se také díky velké pomoci Státního okresního archivu 
Blansko a Muzea Blansko. Mgr. Stanislav Hrnčíř, PhDr. Dana Fránková, 
 Mgr. Jaroslava Konečná, Gymnázium Blansko

WG v Helsinkách: Sokolové 
nesměli chybět

Dvaadvacet tisíc cvičenců z padesáti zemí pěti kontinentů se po dobu 
sedmi dní od 11. do 18. července účastnilo 15. světové gymnaestrády ve 
fi nské metropoli Helsinkách. Nechyběli na ní, tak jako na žádné světové 
gymnaestrátě v novodobé historii České obce sokolské, ani sokolové. 
A představovali nejpočetnější část české výpravy, kterou tvořily, pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pod vedením 
České gymnastické federace, Česká asociace sport pro všechny, Česká 
obce sokolská, Česká asociace univerzitního sportu a akrobatická sku-
pina pro národní odpoledne. Celkem měla česká výprava i s vedením 
836 členů.

V Helsinkách se představili také sokolové z našeho regionu. Ze Župy 
krále Jiřího cvičilo deset zástupců – z Boskovic Drahomíra Srncová a 
Eliška Chalupková, z Blanska Petr Kolář a z Jedovnic Milada Sotolá-
řová, Svatava Paarová, Lubomír Paar, Bronislava Kotoučková, Jaroslav 
Vávra, Jakub Vávra a Johana Vávrová.

Příprava účasti začala již v roce 2013, kdy se rozeslaly první infor-
mace o akci a začaly se sbírat předběžné přihlášky. Uskutečnila se řada 
nácvičných srazů hromadné skladby i sálové skladby v místech s ohle-
dem na vzdálenost dojížďky cvičenců. Jinak se nacvičovalo po skupin-
kách v jednotách a župách. 

ČOS vystoupila s jednou hromadnou skladbou Generations Together, 
s pódiovým blokem Zimní sen a v komponovaném bloku Národní odpo-
ledne ČR. 

Cvičenci hromadné skladby vystoupili na Sonera stadionu celkem tři-
krát. Pořadatelé neumožnili mít na ploše stadionu zkoušku a značky na 
umělé trávě byly dělány bílou barvou bez označení, proto první vystou-
pení bylo tímto poznamenáno a cvičenci se při přechodech obtížněji ori-
entovali. Další dvě cvičení se vydařila a diváci na tribunách tleskali. Cvi-
čenci pódiového bloku vystoupili v Messukeskus Expo and Convention 
Center celkem třikrát. Všechna představení měla zcela zaplněná hlediště 
a diváci tleskali i během vystoupení. Cvičenci pódiového bloku vystou-
pili ještě na náměstí Paavo Nurmi.

V rámci Národního odpoledne ČR vytvořili vybraní cvičenci hromadné 
skladby ČOS na začátku živou českou vlajku, vystoupili s lidovým tancem 
a dále se cvičenci podíleli na ukázkách cvičení na minulých WG, menší 
skupina z hromadné skladby ČOS zacvičila úryvky ze svého cvičení a 
na závěr rokenrolová formace Falcon Girls ze Sokola Pražského spolu se 
svým trenérem zatančila skladbu na hudbu z fi lmu Rebelové.  (dop)

Svatomartinský 
lampiónový průvod 2015
V sobotu 14. listopadu 2015 se v podvečerních hodinách ve Velkých 

Opatovicích konal již pátý Svatomartinský lampiónový průvod. Už byla 
tma a malé i velké děti s rodiči a prarodiči se scházeli na náměstí Míru u 
Rodinného centra Motýlek. 

Pro všechny bylo připraveno k občerstvení svatomartinské víno, svařák 
či teplá medovina, teplý čaj zdarma a svatomartinské koláče a jiné pochu-
tiny. Děti si také mohly zakoupit různé světelné náramky, čelenky a tyčin-
ky, které jim spolu s lampiony krásně barevně svítily.

Po 17 hodině přijeli na koních Svatý Martin s družinou a zahájili lam-

piónový průvod. Cesta průvodu, která byla vyznačena svíčkami, působila 
pohádkově a i přes nepřízeň počasí s trochou deště průvod došel ke svému 
cíli. 

Pak už byla pro všechny připravena tradiční ohňová show skupiny NO-
VUS ORIGO, která za námi přijela z Polné u Jihlavy. Show byla působivá, 
originální a dramatická a podle potlesku se určitě líbila a měla úspěch. 

Děkujeme hasičům za nepostradatelný dohled, místní policii za bezpeč-
nost při průvodu a paní Chmelové, která nám zajistila koňský doprovod.

A hlavně bychom chtěli poděkovat všem ostatním, kteří se na organi-
zování lampiónového průvodu podíleli, protože bez nich bychom neviděli 
rozzářené dětské tváře plné úžasu a napětí. Příští rok se na Vás budeme 
opět těšit.  Vaše Rodinné centrum Motýlek o.s.
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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.

Prosím ujměte se kas-
trovaného a opuštěného 
ročního kocourka. Je celý 
černý s bílou náprsenkou a 
tlapkou. Někdo jej vyhodil 
z domu. 

 Mobil: 737 452 965

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.

27. listopadu 2015 
Blansko, nám. Republiky

rozsviceni
vanocnih o

strom u

15:00 –18:00 hodin

15:00 Drahánek (dětský folklorní soubor)
15:30 Vánoční prelude (Aleš Průcha)
16:00 Legenda o hvězdě (Eva Hrušková 
a Jana Hrušková)
17:00 Adventní slovo (jáhen Oldřich Němec)

17:05 Rozsvícení vánočního  
stromu (starosta města s Mikulášem)

Dětem převlečeným za čertíky nebo andílky 
Mikuláš rozdá cukrovinky.
17:15 Vánoční čas nastal  
(Dechová hudba Blansko)

od 09:00 hodin    trhy
Páteční trhy ~ zabijačkové speciality ~ teplá ovarová polévka, ovárek,  
vepřové vnitřnosti, maso z udírny a další. Punč, dětský punč, medovina, svařák.

Sobota 09:00–12:00 hodin ~ zkušební jízdy ~ auto Škoda z firmy TOP  
AUTOSALON BLANSKO s. r. o a auto Hyundai od firmy AUTO POKORNÝ BRNO 

Po oba dny slovem provází Nikola Šindelářová.Po ooooooooooooobabbbbbbbbbbbb  d váváváváávávávávávvvvvvvvvvvvelářoooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .

or)bobor)bo

díííílklklklklklklklklkkkkky yy y yy yy y yy yyyyyyyyyy

alllllllll

sobota  28. 11. 
09:00–11:50 soutěž Namaluj svůj sen 
09:00 Word of life kvartet 
10:00 a 11:40 Vánoční dovádění s Niki
10:30 Šípková Růženka (Eva Hrušková 
a Jan Přeučil)
12:00 Vyhlášení soutěže Namaluj svůj sen

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO
Den pro dětskou knihu 2015
09:00–10:00 Poslech audioknih
11:00 Slavnostní křest knihy Dany Münsterové 
Pohádky nejen mezi stromy 
9:00–11:00 Rukodělná dílnička 
(pro děti a rodiče)

patek     27. 11.  

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  

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.

RUSTIKA®

Hledám ke koupi
dům na Blanensku,

i k opravě.
Tel. 720 519 375

Darujeme do dobrých 
rukou 12týdenní kočičku a 
kocourka.  Tel.: 734 302 136

Hledáme zpěvačku do 
DUA (se zpěvákem), kte-
ré působí v Boskovicích a 
okolí na rodinných oslavách, 
seniorských setkáních, svat-
bách, apod. Více informací na 
 e-mailu: zpev2016@seznam.cz

Koupím BYT. 
Inves  ce.

Tel. 728 996 814

Koupíme domek na 
vesnici.

Tel. 721 466 406
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Moravcům jde cyklokros 
také letos skvěle

HALOVÁ KOPANÁ
28. 11., Blansko 9 h. Memoriál Dana Němce. 

HOKEJ
28. 11., 18 h Blansko - Uherské Hradiště.

KOLOVÁ
28. 11., 10 h Svitávka. Český pohár žáků, 5. kolo.

ŠACHY
29. 11., 10 h Adamov - Veselí nad Moravou, KP I. Lipůvka - Jevíčko, Lipo-

vec D - Rudice B, Boskovice B - Adamov B, Rovečné - Jedovnice, OP.

K   

S  
RP I

6. kolo: Blansko D - Ždárná 
6:12, Boskovice - Rájec 10:8, 
Křetín - Vysočany 9:9, Adamov 
- Svitávka 9:9, Voděrady - Roho-
zec 4:14, Zbraslavec C - Brumov 
12:6.
 1.  Boskovice 8 7 0 1 0 97:47 29
 2.  Adamov 8 6 2 0 0 96:48 28
 3.  Rájec 8 6 0 2 0 92:52 26
 4.  Křetín 8 5 1 2 0 81:63 24
 5.  Vysočany 8 4 2 2 0 77:67 22
 6.  Ždárná 8 4 1 3 0 73:71 21
 7.  Svitávka 8 3 1 4 0 80:64 18
 8.  Rohozec 8 3 1 4 0 64:80 18
 9.  Blansko D 8 3 0 5 0 64:80 17
 10.  Zbraslavec C 8 2 0 6 0 62:82 14
 11.  Brumov 8 1 0 7 0 52:92 11
 12.  Voděrady 8 0 0 7 1 26:118 7

RP II
6. kolo: Vysočany B - Bosko-

vice B 7:11, Šošůvka B - Letovi-
ce 15:3, V. Opatovice - Kunštát 
5:13, Veselice - Bořitov 10:8, 
Rájec B - Křetín B 9:9, Olešnice 
- Němčice 14:4.
 1.  Olešnice 6 6 0 0 0 78:30 24
 2.  Šošůvka B 6 5 0 1 0 77:31 21
 3.  Boskovice B 6 4 0 2 0 58:50 18
 4.  Veselice 6 3 1 2 0 60:48 16
 5.  Rájec B 6 3 1 2 0 52:56 16
 6.  Letovice 6 3 0 3 0 56:52 15
 7.  Bořitov 6 3 0 3 0 54:54 15
 8.  Kunštát 6 3 0 3 0 48:60 15
 9.  Křetín B 6 2 1 3 0 44:64 13
 10.  V. Opat.  6 2 0 4 0 45:63 12
 11.  Němčice 6 0 1 5 0 39:69 7
 12.  Vysočany B 6 0 0 6 0 37:71 6

RP III
6. kolo: Kunštát B - Voděrady 

B 15:3, Petrovice B - Okrouhlá 
9:9, Rohozec B - Vysočany C 
11:7, Vanovice - Blansko E 8:10, 
Rudice - Křetín C 9:9, Zbrasla-
vec D - Petrovice 9:9.
 1.  Rohozec B 6 5 1 0 0 74:34 22
 2.  Kunštát B 6 4 2 0 0 72:36 20
 3.  Okrouhlá 6 4 2 0 0 69:39 20
 4.  Křetín C 6 3 1 2 0 61:47 16
 5.  Vysočany C 6 3 0 3 0 51:57 15
 6.  Zbraslavec D 6 2 2 2 0 48:60 14
 7.  Blansko E 6 2 1 3 0 52:56 13
 8.  Vanovice 6 2 0 4 0 49:59 12
 9.  Petrovice 6 1 3 2 0 49:59 12
 10.  Rudice 6 0 5 1 0 53:55 11
 11.  Petrovice B 6 0 3 3 0 44:64 9
 12.  Voděrady B 6 0 0 6 0 26:82 6

RP IV
6. kolo: Bořitov B - Orel 

Blansko 13:5, Rohozec C - 
Němčice B 8:10, Vanovice 
B - Šošůvka C 3:15, Svitávka 
B - Veselice B 9:9, Letovice 
B - Rájec C 12:6, Olešnice B - 
Velenov 6:12.
 1.  Šošůvka C 6 6 0 0 0 87:21 24
 2.  Velenov 6 6 0 0 0 74:34 24
 3.  Bořitov B 6 5 0 1 0 70:38 21
 4.  Letovice B 6 3 1 2 0 53:55 16
 5.  Olešnice B 6 2 1 3 0 54:54 13
 6.  Veselice B 6 2 1 3 0 52:56 13
 7.  Němčice B 6 2 1 3 0 43:65 13
 8.  O. Blansko 6 2 0 4 0 47:61 12
 9.  Svitávka B 6 1 2 3 0 49:59 11
 10.  Vanovice B 6 1 1 4 0 45:63 10
 11.  Rájec C 6 1 1 4 0 46:62 10
 12.  Rohozec C 6 1 0 5 0 28:80 9

RS I
6. kolo: Vysočany D - Ždárná 

B 4:14, Zbraslavec E - Kunštát 
C 12:6, Křetín D - Okrouhlá B 
0:18, Voděrady C - Petrovice C 
2:16.
 1.  Ždárná B 6 5 0 1 0 67:41 21
 2.  Adamov B 5 5 0 0 0 68:22 20
 3.  Okrouhlá B 6 4 0 2 0 66:42 18
 4.  Petrovice C 6 4 0 2 0 60:48 18
 5.  Zbraslavec E 6 3 0 3 0 52:56 15
 6.  Brumov B 5 3 0 2 0 49:41 14
 7.  Vísky 4 3 0 1 0 45:27 13
 8.  Vysočany D 5 2 0 3 0 41:49 11
 9.  Kunštát C 6 1 1 4 0 47:61 10
 10.  V. Opat. B 5 1 1 3 0 40:50 9
 11.  Voděrady C 6 1 0 5 0 37:71 9
 12.  Křetín D 6 0 0 6 0 22:86 6

RS II
6. kolo: Bořitov C - Ždárná C 

8:10, Petrovice D - V. Opatovi-
ce C 2:16, Křetín E - Velenov B 
4:14, Kunštát D - Kunice 8:10, 
Okrouhlá C - Brťov 3:15, Šošův-
ka D - Kuničky 7:11, Olešnice C 
- Boskovice C 2:16. 
1. Kuničky 8 8 0 0 0 101:43 32
2. Velenov B 8 7 0 1 0 95:49 29
3. Brťov 8 7 0 1 0 104:40 29
4. Boskovice C 8 6 0 2 0 98:46 26
5. Kunice 8 6 0 2 0 95:49 26
6. V. Opat. C 8 4 0 4 0 85:59 20
7. Kunštát D 8 4 0 4 0 81:63 20
8. Bořitov C 8 3 0 5 0 71:73 17
9. Okrouhlá C 8 2 1 5 0 64:80 15
10. Šošůvka D 8 2 1 5 0 56:88 15
11. Ždárná C 8 2 0 6 0 45:99 14
12. Olešnice C 8 2 0 6 0 46:98 14
13. Petrovice D 8 1 0 7 0 35:109 11
14. Křetín E 8 1 0 7 0 32:112 11

L  S

BENEŠOV - Na klasické 
cyklokrosařské trati v Uničově 
změřili při osmém pokračování 
národního poháru o svátečním 
úterku svoje síly nejlepší čeští 
cyklokrosaři. Nechyběli mezi 
nimi v mládežnických kate-
goriích ani čtyři reprezentanti 
Moravce Benešov a přesto, že se 
závod odjel ne extrémně těžké 
trati, opět se ve výsledcích pře-
konávali.

Jako první vyrazili v Uničo-
vě na trať kadetky a starší žáci. 
V závodě chlapců se znovu výko-
nově zaskvěl Tomáš Tlamka. Po 
výborném startu si rutinérsky 
hlídal čelo závodu, postupně 
dokázal zrychlovat a v cíli z toho 
bylo výborné čtvrté místo.

Za skvělým výkonem Tlam-
ky nezůstaly kadetky nikterak 
pozadu.  Extrémně těžká trať 
jim seděla, Jana Tesařová taky 
profitovala z výborného star-
tu (po nějakou dobu startovní 
pole kadetek vedla), aby z toho 
bylo nakonec v cíli vynikající 
třetí místo. Statečně se porvala 
s bahnitou tratí i Anna Zemán-
ková, která prokázala v těžkém 
terénu výjimečnou sílu a stabili-
tu a v závěru závodu atakovala 
elitní desítku.

Za neustávajícího deště se stá-

vala uničovská trať čím dál těžší. 
Ve svém závodě juniorů to poznal 
Dominik Prudek. I on měl výbor-
ný start, ale nevyhnul se zdržení 
(ne vlastní vinou) v extrémně 
kluzkém výjezdu, které ho obralo 
o cenné vteřinky. Nakonec fi ni-
šoval v cíli vyrovnaného závodu 
juniorů jako osmý v pořadí.

Třetí závod Brněnského cyk-

lokrosového poháru, který se jel 
o den později, účastí v pohárovém 
závodu z předešlého dne v Uničo-
vě nijak neutrpěl.

Konkurenci si u Anthropo-
su vychutnal v hlavním závodě 
Dominik Prudek a zůstal mu na 
brněnských tratích punc nepora-
zitelnosti. Byť startoval z druhé 
řady, dostal se brzy do čela závo-

du a pozici lídra si s přehledem 
udržel až do cíle.

Za ním si vedla velmi zdatně 
i bronzová kadetka z Uničova, 
Jana Tesařová. I ona si závod 
v pravdě vychutnala a výsledkem 
bylo i její jisté vítězství. Objev 
letošní sezóny mezi kadetkami 
má podle všeho stále sil na roz-
dávání. 

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

REGION - V sobotu hosti-
li volejbalisté Letovic v dalším 
dvojkole krajského přeboru tým 
Holubic a svému soupeři povo-
lili jen jeden set. Za povšimnutí 
určitě stojí výsledek prvního setu 
druhého utkání.

Junioři Boskovic hostili 
 Znojmo a se sousedem v tabulce 
vybojovali jen bod..

KP mužů - Sokol Letovice - 
TJ Holubice 3:1 (18, 19, -19, 19) 
a 3:0 (40, 21, 17).
 1.  Ingstav 14 11 0 2 1 37:13 35
 2.  Znojmo 14 9 3 1 1 39:14 34
 3.  Brno - jih 12 8 2 1 1 33:15 29
 4.  Žabovřesky 14 7 2 0 5 31:21 25

 5.  Letovice 14 4 2 2 6 26:31 18
 6.  Kometa 14 3 4 0 7 24:31 17
 7.  Šlapanice 12 4 0 3 5 20:27 15
 8.  Vyškov 14 4 0 3 7 19:33 15
 9.  Holubice 14 3 0 1 10 14:34 10
 10.  Tišnov 14 1 1 1 11 14:38 6

Liga juniorů - Boskovice - 
Znojmo 1:3 (-24, 21, -18, -23) a 
2:3 (18, 20, -17, -14, -10).
 1.  Opava 12 8 2 1 1 32:10 29
 2.  Brno I 10 8 0 1 1 27:7 25
 3.  Beskydy B 10 6 2 1 1 26:13 23
 4.  Znojmo 10 6 1 1 2 24:13 21
 5.  Boskovice 12 5 2 2 3 26:20 21
 6.  Šlapanice 12 2 0 1 9 10:31 7
 7.  Bojkovice 10 1 0 0 9 6:28 3
 8.  Nivnice 12 0 1 1 10 6:35 3

P   

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák Kuželkářkám Blanska se nedaří, body 
brali jenom muži

REGION - Ligové kuželkář-
ky Blanska mají odehrány další 
dvě kola, ale v nich nezískaly 
ani bod. V devátém kole pod-
lehly doma Konstruktivě Praha, 
v desátém vysoko prohrály se 
Slávií.

Naopak celkem překvapivě si 
Áčko mužů ve druhé lize pora-
dilo doma s do té doby třetí Čes-
kou Třebovou.

1. liga žen
9. kolo: Blansko - Konstrukti-

va Praha 3:6 (3363:3403).
Zajacová - Čiháková 2:2 

(569:559), Musilová - Chlum-
ská 1,5:2,5 (569:579), Nevři-
vová - Kopřivová 3,5:1,5 
(587:544), Ševčíková - Starecki 
2:2 (551:557), Petrů - Petrov 0:4 
(510:596), Ptáčková - Najmano-
vá 1:3 (577:568).

10. kolo: Slavia Praha - Blan-
sko 7:1 (3314:3036).

Račková - Nevřivová 3:1 
(563:505), Kohoutová - Zajaco-
vá 4:0 (567:521), Strouhalová 
- Musilová 4:0 (567:515), Mize-
rová - Ptáčková 1:3 (487:503), 
Gruszková - Kalová 3,5:0,5 
(543:499), Šťastná - Ševčíková 
3:1 (587:493).
 1.  Přerov  9  8  0  1  47,0:25,0 16
 2.  Náchod  9  6  1  2  42,5:29,5 13
 3.  Val. Meziříčí 9  6  1  2  40,5:31,5 13
 4.  Rosice  9  6  0  3  50,5:21,5  12
 5.  Duchcov  9  5  0  4  41,5:30,5 10
 6.  Č. Třebová  9  5  0  4  38,5:33,5 10
 7.  Slavia Praha  10  4  1  5  41,5:38,5 9
 8.  Konstruktiva 9  3  1  5  32,0:40,0 7
 9.  Rokycany  9  3  0  6  27,5:44,5 6
 10.  Zlín  9  3  0  6  26,0:46,0 6
 11.  Blansko  10  3  0  7  30,5:49,5 6
 12.  Zábřeh  9  1  0  8  22,0:50,0 2

2. liga mužů
9. kolo: Blansko - Loko-

motiva Česká Třebová 5:3 
(3425:3369).

Flek J. - Podzimek 3:1 
(565:566), Hlavinka - Stejskal 
2:2 (543:546), Musil - Kolář 
1:3 (568:606), Havíř - Holanec 
1,5:2,5 (549:552), Procházka - 
Jiroušek 3:1 (609:570), Flek R. 
- Hetych 3:1 (591:529).
 1.  Třebíč  9  8  1  0  57,5:14,5 17
 2.  Rosice  9  5  2  2  44,0:28,0 12
 3.  Dačice  10  4  4  2  45,0:35,0 12
 4.  Č. Třebová  9  5  1  3  41,0:31,0 11

 5.  Vyškov  9  5  1  3  40,5:31,5 11
 6.  Blansko  9  4  2  3  38,0:34,0 10
 7.  Husovice B  9  4  0  5  36,0:36,0 8

 8.  Vracov  9  4  0  5  35,0:37,0 8
 9.  Opava  9  4  0  5  31,5:40,5 8
 10.  Zábřeh  10  3  1  6  35,5:44,5 7

 11.  H. Benešov  9  3  0  6  30,0:42,0 6
 12.  MS Brno B  9  0  0  9  6,0:66,0 0

 Lubomír Slezák

INZERCE
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Hokejisté Boskovic se 
vrátili na první místo

L  S

REGION - Krajská liga Jižní 
Moravy a Zlínska měla minu-
lý týden na programu hned dvě 
kola.

Ve dvanáctém, které se hrá-
lo v úterý, se v okresním derby 
radovali v Blansku hokejisté Bos-
kovic, třinácté kolo přivedlo do 
Boskovic Uherský Ostroh, který 
v brankové přestřelce tahal za 
kratší konec. 

12. kolo: Dynamiters Blansko 
HK - Minerva Boskovice 0:4 
(0:2, 0:2, 0:0).

Boskovice: Chvátal - Maksa, 
Pelikán - Lysoň, Hruška - Surý, 
Honzek - Kroupa, Skácel, Matouš 
- Karný, Veselý, Fadrný - Hnilič-
ka, Zvolánek, Popolanský - Vác-
lavík, Holub.

Blansko: Šenk (Vlach) - Anto-
ňů, Němec F. - Sedláček, Stejskal 
Petr - Němec P., Kocman - Kubě-
na, Kazda, Stejskal Pavel - Jílek, 
Bažant, Grünwald - Jakubec, 
Bílý, Hanzlík - Zukal.

Branky: 16. Václavík, 18. 
a 25. Fadrný, 29. Hnilička.

 V 16. minutě Honzkovu stří-
lenou přihrávku od modré tre-
fi l u pravé tyče stojící Václavík 
a zaznamenal první gól v dresu 
Minervy. O dvě minuty později 

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

Fadrný z pravého křídla propálil 
kotouč skrz Šenkovy betony.

Necelých pět minut po zahájení 
prostřední části Fadrný v útočném 
pásmu převzal Lysoňovu přihráv-
ku a bekhendovou kličkou překo-
nal Šenka a za další čtyři minuty 
Hnilička brankou zakončil rych-
lou kombinační akci Boskovic. 
Ve 32. minutě Skácel neproměnil 
trestné střílení, na druhé stra-
ně domácí celek nevyužil 100 

sekund dvojnásobné přesilovky. 
Třetí část se spíše jen v poklidu 
dohrála, Boskovice si pohlídaly 
vedení, které je vrátilo do čela 
tabulky.

13. kolo: Minerva Boskovice 
- Uherský Ostroh 8:6 (0:0, 4:3, 
4:3), Kroměříž - Uherský Brod 6:5, 
Velká Bíteš - Velké Meziříčí 6:2, 
Uherské Hradiště - Rosice 3:2.
 1.  Boskovice  13 10 0 3 61:26 30
 2.  Velká Bíteš 13 9 2 2 54:32 30

 3.  Kroměříž  13 8 2 3 70:46 26
 4.  Uh. Ostroh 13 6 4 3 49:39 25
 5.  Uh. Brod  13 5 2 6 44:38 19
 6.  V. Meziříčí  13 6 1 6 46:48 19
 7.  Rosice  12 4 1 7 35:48 13
 8.  Břeclav B  12 3 2 7 48:57 12
 9.  Uh. Hrad.  12 3 0 9 49:78 9
 10.  Blansko  12 1 2 9 23:67 6

Ve čtrnáctém kole hostí v sobo-
tu Blansko Uherské Hradiště, 
ve stejný den hrají Boskovice 
v Uherském Brodu.

Utkání Boskovic.  Foto Lubomír SlezákUtkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.volkswagenvbrne.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

Víme, že je život plný komplikací, a proto nový Touran nabízí celou řadu asistenčních systémů a chytrých technologií včetně 

bezpečnostního systému Side Assist pro změnu jízdního pruhu a Front Assist pro jízdu v kolonách, parkovacího asistenta 

a prostorného variabilního interiéru, abyste měli o pár starostí míň. Nový Touran je již v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet 

ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.

Nový Touran s parkovacím asistentem Park Pilot. 
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Porsche Brno

Hrdlička s Loskotem 
udrželi elitní skupinu

SVITÁVKA - Jiří Hrdlička a Pavel Loskot (Svitávka) reprezentova-
li v letošním roce díky vyhrané kvalifi kaci Českou republiku na Mis-
trovství světa v sálové cyklistice, které se konalo 20. – 22. listopadu 
v Malajsii.

Česká dvojice poměřila v kolové svoje síly s dalšími pěti nejlep-
šími evropskými týmy, když se ve skupině utkala s celky Švýcarska, 
Německa, Belgie, Francie a úřadujícími mistry světa z Rakouska.

V úvodním utkání svitávecká dvojice prohrála s Německem 1:6, poté 
přišly porážky s Francií 2:5 a se Švýcarskem 2:8.

V předposledním utkání ve skupině podlehl český tým Rakousku 
3:8, remíza 2:2 v závěrečném zápase s Belgií rozhodla o tom, že se 
Hrdlička s Loskotem utkají s Mexikem v zápase o udržení ve skupině 
A. Vítězství 5:1 znamenalo, že Česká republika bude mít svého zástup-
ce v elitní skupině i příští rok.

Mistrem světa se pro rok 2015 stala dvojice Patrick Schnetzer/Mar-
kus Bröll (Rakousko), která ve fi nálovém utkání porazila pár Roman 
Schneider/Dominik Planzer (Švýcarsko) 5:4.  (les)

Pohár začal v Jehnicích. V úterý 17. listopadu se běžel první závod 
Brněnského běžeckého poháru. Jeho vítězem se stal Lukáš Olejníček 
(Uni Brno), na snímku s číslem 452.  Foto Lubomír Slezák
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