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DEN ČERSTVÉ
ZPRÁVY NA

zrcadlo.net
Ženy v Blansku
bojovaly za
zdravá prsa
BLANSKO - Akce zaměřené na prevenci boje s rakovinou prsu se v Nemocnici Blansko zúčastnilo celkem
127 žen.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Vyšla nová kniha
Petra Zajíčka
o krasu
Moravský kras - Moravský kras
v ponorné řece času - tak se jmenuje nová publikace Petr Zajíčka, který
bezmála třicet let pracuje u Správy
jeskyní ČR.
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Foto Petr Švancara

Týdeník Zrcadlo, strana 2

Schované klíče
našel zloděj

BOSKOVICE - Opravdu zaručenou
skrýš pro klíče od bytu vymyslela v
Boskovicích jeho sedmatřicetiletá
majitelka. V hrníčku na parapetu okna
rozhodně nebyly v bezpečí. Pozornému a pohotovému zloději stačilo, aby
do nenápadně odloženého hrníčku
nakoukl a klíče vyzkoušel v zámku
nejbližšího bytu.
„Pohodlně se dostal do příbytku a
v dětském pokoji odcizil dva tablety a
mobilní telefon. S nejméně desetitisícovou škodou se majitelka asi vyrovná snadněji než její děti,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. (hrr)

Kdo je vidět,
vyhrává

BLANSKO - Policisté zvou rodiče a
děti na akci upozorňující na význam
re�lexních prvků.
Ve čtvrtek 23. listopadu pořádají
blanenští policisté již tradiční akci
s názvem Kdo je vidět, vyhrává. Dospělí i jejich děti mají příležitost přesvědčit se o tom, že i nenápadný re�lexní prvek na oblečení může chodci
či cyklistovi zejména nyní ve dnech
se sníženou viditelností zachránit
život. Pro příchozí bude od 16 hodin
připravena prohlídka techniky, výstroje a výzbroje, kterou využívá Policie České republiky. Děti se mohou
těšit na řadu soutěží ze znalostí v dopravě. K dalším tématům bude patřit
správná výbava cyklisty a kola, řešení
dopravních situací a značení, simulace ovlivnění alkoholem prostřednictvím speciálních brýlí. Na závěr
dostane každé dítě dárek v podobě
re�lexního předmětu a nasvítíme je
policejními vozidly. Rodiče i děti tak
přímo na místě uvidí rozdíl mezi viditelností chodce s re�lexním prvkem
a bez něho.
(hrr)

Srážka dvou
aut v Blansku
skončila
zraněním

BLANSKO - Zraněním jedné osoby
skončila sobotní nehoda v Blansku.
V Bezručově ulici se tam srazila dvě
auta. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Blanska i zdravotničtí záchranáři. Hasiči poskytli první
pomoc zraněné osobě, odpojili autobaterii a řídili v místě dopravu.
Zraněnou osobu předali do péče
záchranářů a museli vyřešit i únik
provozních kapalin. Následně uklidili
komunikaci a odtáhli havarované vozidlo z křižovatky.
(hrr)
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Vyšetření prsou zdarma
využila více než stovka žen

BLANSKO - V blanenské nemocnici se v úterý již pošesté „bojovalo“
za zdravá prsa. Akce zaměřené na
prevenci boje s rakovinou prsu se
zúčastnilo 127 žen. Mezi nimi jich
bylo pětatřicet s pozitivní rodinou
anamnézou, tj. výskytem rakoviny
prsu nebo rakoviny vaječníků v rodině.
„U 44 žen bylo provedeno mamogra�ické vyšetření, 99 žen absolvovalo vyšetření ultrazvukem, přičemž
16 ženám bylo lékařkou indikováno
provedení kombinovaného vyšetření jak ultrazvukem, tak pomocí
mamografu. Akce se letos zúčastnilo více žen blíže ke screeningovému
věku, tj. 38 až 44 let,“ popsala mluvčí
nemocnice Kateřina Ostrá.
A jak akce dopadla? Celkem 105
žen odešlo s potvrzením normálního nálezu bez jakékoli patologie. U
19 žen byl nález nezhoubných změn
na prsu. Dvě ženy dostaly doporučení dalšího sledování a kontrol cestou
mamární poradny oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko.
„U jedné ženy byl v rámci této
preventivní akce stanoven nález indikovaný k ověření původu ložiska
cestou bioptického odběru vzorku
tkáně a jeho histologického vyšetření. Tato žena byla objednána k výko-

nu na radiodiagnostickém oddělení
Nemocnice Blansko v nejbližším
možném termínu,“ upřesnila Ostrá.
Podle ní dokáže pravidelné mamogra�ické vyšetření odhalit i počáteční stadia onemocnění a při
včasném odhalení nádoru může
být vyléčeno až 92 % pacientek.
Blanenské pracoviště je zahrnuto
v síti akreditovaných center, jejichž
činnost je průběžně monitorována a
kontrolována.
„Výsledky letošního ročníku preventivní akce proti rakovině prsu zaměřené na ženy pod věkovou hranicí
45 let, tj. na ty ženy, které nemají ze

zdravotního pojištění na bezplatné
pravidelné screeningové vyšetření
prsu nárok, byly opět jednoznačné
a potvrdily, že prevence je zásadní,
podobné akce jsou smysluplné a Nemocnice Blansko v nich bude určitě i
nadále pokračovat,“ dodala Kateřina
Ostrá.
Na preventivní akci se v Nemocnici Blansko podílely tři lékařky blanenského centra pro screeningovou
mamogra�ii se specializací, sedm radiologických asistentů a celý kolektiv radiodiagnostického oddělení.
Radim Hruška
Foto Nemocnice Blansko

K upevnění zdraví pohybem
a rehabilitací
LETOVICE - Relaxace, rehabilitace i pravidelné cvičení,
které Nové sdružení ZP Letovice pro své členy celoročně pořádá, tímto způsobem nabízí aktivním zájemcům o
zdravý životní styl možnost k upevnění svého fyzického
i duševního zdraví vlastní zásluhou. Těch, co se opravdu
chtějí udržovat v dobré kondici přes seniorský věk, nebo s
různým zdravotním postižením, je stále dost. V roce 2017
se pořádalo několik relaxačních odpolední v boskovických
lázních. Zde pokaždé víc jak padesát účastníků využívá ši-

rokou nabídku komplexu boskovických lázní k utužení a
zlepšení zdraví. Pro relaxaci bývá největší zájem o rekreační bazén, kde si především užívají neplavci. Dále jsou
zde chrliče vody, divoká voda i perličková lázeň. Plavecký
bazén s potěšením využívali zdatnější k rozhýbání těla při
bezmezném plavání. V nabídce je rovněž oblíbená vířivka,
parní komora a sauna. Je zcela evidentní, že využívání boskovických lázní přináší všem účastníkům dostačující relaxaci a splňuje svůj účel a naše představy. Dalším oblíbeným
místem pro rehabilitaci s využitím vodoléčby a dalších
atrakcí, jako je sauna a vířivka máme k dispozici při návštěvách aquaparku v Kuřimi. Režim k relaxaci a rehabilitaci je
obdobný jako mají lázně v Boskovicích, proto i do aquaparku jsme zavítali několikrát během tohoto roku. Pro nás potěšující je přístup od vedení obou zařízení i skvělé zázemí.
K důležitým akcím pro zdraví bezesporu řadíme týdenní
ozdravné pobyty, které proběhly v Orlických horách a na
Vysočině. Zde se aktivně cvičí, plave a využívá se masáží.
Své stabilní místo v našem programu akcí pro upevnění
zdraví má dlouhodobě pravidelné ,,Cvičení s Lenkou“. Těší
se značnému zájmu našich členů i spoluobčanů a probíhá
každou středu vyjma letních prázdnin celoročně.
Všechny akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského kraje, Městského úřadu Letovice a v rámci projektu zdravé město.
Bořivoj Rašovský
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Hra Přítmí se vrací do blanenských
ulic. Potrvá do konce listopadu
BLANSKO - Detektiv Adam se
vrací. Vydat se v jeho šlépějích po
stopách unesených lidí může každý,
kdo má rád akci a napětí. To slibuje
druhý ročník detektivní hry Přítmí,
která se odehrává od 1. listopadu
do 1. prosince v ulicích Blanska a
jeho blízkém okolí.
„V letošním roce jsme se rozhodli
udělat pokračování, které by mělo
být daleko více zážitkové, napínavé
a pro některé i adrenalinové,“ láká
jeden z organizátorů Ondřej Fišer s
tím, že zapojit se do hry je možné
kdykoliv do 1. prosince.
Usvědčit vraha mohou děti i dospělí, jednotlivci, rodiny, skupiny
přátel… Zkrátka ti, které láká odhalování tajemství, záhad, luštění
šifer, adrenalin. Děti pod deset roků
musí mít doprovod osoby starší
patnácti let. Pro vstup do hry je třeba se zaregistrovat na webu pritmi.
webflow.io/. Do e-mailu poté přijde
zpráva obsahující pokyny, jak najít
první stanoviště.
Hra spočívá v nalezení několika
míst, přičemž na každém musejí soutěžící vyřešit nějaký úkol a
dostanou instrukce, kam se vydat
dále. Detektivy bude na trase provázet všudypřítomný symbol klobouku.
Doporučené vybavení: mapa
Blanska s vyznačenými ulicemi (je
možné ji zdarma získat v Informační kanceláři Blanka), dobrá baterka,
šifrovací klíč na morseovku, KPZ
– krabička poslední záchrany, zá-

pisník, tužka, pravítko, fotoaparát
(mobil s foťákem), sportovní oblečení, přenosné FM rádio (postačí to,
co má integrované většina smartphonů), GPS nebo chytrý telefon s
internetem, mapami a kompasem
(není nutné).
„Oproti loňskému roku jsme
doplnili hru o extrémní variantu
určenou spíše pro dospělé, která
rozšiřuje základní hobby verzi o
adrenalinové zážitky,“ doplňuje Fišer.
Pro extrémní variantu je navíc
doporučeno oblečení, kterému nebude vadit zašpinění, gumáky nebo
pevná obuv, jež zdolá i hlubší bro-

Dopravní nehoda dvou aut mezi Černou Horou a Milonicemi si v
neděli vyžádala pět zraněných. Komunikace I/43 byla uzavřena
od 15.50 do 18 hodin.
Foto HZS JmK

dění. V extrémní verzi je u některých stanovišť přidán úkol vydat se
na nějaké další místo a získat kus
citátu.
Ten, kdo poskládá celý citát a zašle jej, bude při závěrečném vyhodnocení speciálně oceněn. Extrémní
varianta je určena pro ty, komu nevadí stísněné prostory, nebojí se výšek a je starší osmnácti let (mladší
musí mít doprovod alespoň jednoho z rodičů).
V případě potřeby hledat něco
na internetu během hry lze využít
zdarma wi-fi hotspoty, které jsou
rozmístěny po městě. Nepovinnou
součástí hry je také soutěž o nejtajemnější fotku. Přítmí umožňuje
poznat blanenské okolí z pohledu,
jak je neznáme. Marie Hasoňová
Foto organizátoři
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Vyšla nová kniha Petra Zajíčka
Moravský kras v ponorné řece času
MORAVSKÝ KRAS - Petr Zajíček
pracuje u Správy jeskyní ČR bezmála třicet let. Zabývá se nejen výzkumem mikroklimatu v podzemí,
novými objevy, ale i dějinami spojenými s objevováním světa krápníků.
Na stáncích knihkupectví je nově k
dostání jeho nová kniha Moravský
kras v ponorné řece času, kterou
vydává Nakladatelství Academia.
Kniha provádí čtenáře krasem od
počátků jeho vzniku až do současnosti. Přibližuje základní milníky
postupného vývoje, historická fakta
i neúnavnou práci několika generací badatelů. Představuje také řadu
dosud nepublikovaných či málo
publikovaných materiálů. Její autor
strávil s napsáním a celkovou přípravou této poměrně obšírné publikace zhruba tři roky.
Podařilo se mu do ní dostat i
mnoho velmi zajímavých informací,
o nichž nevědí ani milovníci Moravského krasu, a dokonce ani znalci.
Právě to dělá z jeho knihy zatím
neucelenější publikaci věnovanou
podzemním krásám této nejstarší
moravské chráněné krajinné oblasti (CHKO). Více o ní prozradil v rozhovoru pro Zrcadlo.
Jak vlastně vznikl nápad napsat tuto knihu?
U Nakladatelství Academia jsem
v minulosti vydal již dvě knihy. První byla v roce 2010 Jeskyně České
republiky. Šlo o průvodce podzemím. Druhou knihou byly loni Jeskyně České republiky na historických mapách. Před třemi lety vyšla
krásná kniha autorů Václava Cílka,
Karla Žáka a Martina Majera nazvaná Český kras - klíč k české krajině.
Již tehdy jsem si řekl, že by stálo za
to udělat něco obdobného i o Moravském krasu. Když mi Václav Cílek řekl, že bych ji mohl vytvořit a
nakladatelství se záměr líbil, pustil
jsem se do práce.
Co je cílem knihy?
Mojí snahou bylo přiblížit kras
čtenáři, a to z pohledu všech vědních disciplín. Chtěl jsem, aby byla
poutavá, a aby byla i ta nejodbornější témata podána co nejsrozumitelnější formou. Kniha má nejen doplňovat informace, tedy vzdělávat,
ale i bavit. Nejtěžší byla práce na
geologické části. Přiblížit geologický vývoj krasu tak, aby to bylo pro
čtenáře srozumitelné a netrápil se
s vědeckými termíny, bylo opravdu
náročné. Publikace začíná geologickým vývojem, postupně přechází k

V žádném případě nejsme s objevy ještě na konci. V krasu bylo dosud popsáno 1132 jeskyní, jenže při
procházce jeho přírodou narážíme
na desítky takzvaných závrtů. Jsou
to díry do podzemí, přičemž pod
každou z nich je nějaký podzemní
prostor, možná jen komín, jeskyňka,
nebo i větší systém chodeb. Podle
hrubých odhadů bude poznávání
podzemí krasu pokračovat ještě nejméně sto až dvě stě let a stejně ani
pak nebudeme zřejmě na konci.
Navíc je důležité pochopit, že dostat se do nových prostor je poměrně náročné, a to jak technicky, tak
i pro jeskyňáře fyzicky. Na mnoha
místech je nutné odstranit balvany
a suť, což může trvat dlouhé týdny.
Ne vždy je štěstí objevitelům nakloněno tak, jak tomu bylo v roce
1926, když horníci objevili na Harbešské plošině závrt Společňák a
jen pár metrů pod ním Harbešskou
jeskyni. Takovéto náhody se stávají
jen velmi ojediněle. Díky za ně.

Autor publikace není v podzemí nováčkem.
příchodu člověka do krasu, k seznamování se s krasovými jevy, prvními písemnými zmínkami o této lokalitě a významná část je věnována
také těm, kteří se podíleli na jeho
objevování. Byly to desítky lidí. V
knize neschází ani jejich seznam.

Komu vlastně vděčíme za první
písemnou zmínku o krasu?
Pochází z roku 1608, a to z pera
lékaře a mastičkáře Oswalda Crolliuse. Zmiňuje se v ní o tom, že v
jeskyni Výpustek, která leží u Křtin
a je dnes jednou z pěti veřejnosti
zpřístupněných jeskyní Moravského krasu, vykopal kosti pravěkých
zvířat. V té době se drť z nich přidávala do mastiček. Lidé věřili, že tyto
masti mají zázračné účinky.
Samozřejmě nešlo nezmínit mnicha Lazara Schoppera, který se v
roce 1723 nechal spustit do propasti

Foto archiv P. Zajíčka

Macochy a je prvním člověkem, který
stanul na jejím dně. Významných objevitelů bylo velmi mnoho. Například
starohrabě Hugo František Salm, který vlastnil četné pozemky v krasu, se
kdysi pokoušel plout na voru proti
proudu říčky Punkvy do podzemí.
Také nesmíme zapomenout na
Jana Antonína Nagela (ve Sloupsko-šošůvských jeskyních je po něm
pojmenovaná podzemní Nagelova
propast), otce moravské archeologie Jindřicha Wankela (objevitel pohřbu halštatského velmože v jeskyni Býčí skála) a už vůbec ne na jeho
vnuka, profesora Karla Absolona,
jemuž vděčíme i za vytvoření jedné z největších turistických atrakcí
krasu, kterou je podzemní plavby
po říčce Punkvě.

Lze vůbec v krasu ještě něco objevovat?

Věnuje se kniha i přírodě Moravského krasu?
Samozřejmě, že je v ní to podstatné. Neschází v ní zmínka o rostlině
s netradičním názvem kruhatka
Mattioliho, která v Česku roste na
jediném místě, a to na příkrých
skalních stěnách propasti Macochy.
Je v ní i zmínka o tom, že se do krasu před časem po půl století vrátili
vzácní sokoli stěhovaví, a dokonce
přivedli na svět potomky. Dalším
ohromným úspěchem ve vztahu k
živé přírodě je opět návrat, a to rysa
ostrovida, který nyní obývá střední
část oblasti.

Kras prošel za uplynulá desetiletí zásadními změnami.
I ty jsem se pokusil připomenout.
Bezesporu k nim patří uzavření
Pustého žlebu, v němž je správní
budova Punkevních jeskyní, pro automobilovou dopravu. Ve své době
to bylo ve vztahu k ochraně přírody
poměrně rázné rozhodnutí, které
ale mělo své opodstatnění.
Dalším významným milníkem
pro Moravský kras byla stavba lanové dráhy spojující okolí správní budovy u Punkevních jeskyní v
Pustém žlebu s chatou Macochou u
propasti. Obdobně významné bylo
zpřístupnění jeskyně Výpustek u
Křtin, v níž měla československá
armáda po dlouhá léta přísně utajovaný protiatomový kryt. Dnes je z
něj turistická atrakce.
Pokračování na str. 5
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Policisté hledali zloděje rekordmana,
kradl i v blanenském okrese
REGION - Jen čtyři dny od propuštění z posledního výkonu trestu se
čtyřiašedesátiletý recidivista vloupal do rodinného domu v Sebranicích. Po muži, který má za sebou již
devatenáct pobytů za mřížemi, policisté vyhlásili pátrání.
„Po poničení balkónových dveří
se muž dostal do rodinného domu,
kde odcizil �inanční hotovost a nemalé množství šperků. Majiteli tak
způsobil škodu za skoro osmdesát
tisíc korun,“ popsal policejní mluvčí
Bohumil Malášek.
Podobnou škodu způsobil zloděj
o dva dny dříve ve Slavičíně na Zlínsku. Tam jej sice při krádeži vyrušil
majitel domu, ale zloděj si se šrou-

bovákem v ruce a pod pohrůžkou
napadení vydobyl uvolnění únikové
cesty.
Stejný muž řádil na více místech.
Například v Moravském Krumlově
se třikrát pokusil dostat do vytipovaných rodinných domků. V každém
z nich byl vyrušen majitelem a musel
bez lupu rychle zmizet.
„Podle dalších získaných informací
má hledaný muž velmi široký operační rádius. Podle způsobu provedení a kriminalisty získaných informací, řádil také například Letovicích,
Mladkově, České Třebové, Moravské
Třebové, Hradci Králové a na dalších
místech,“ doplnil Malášek.
Radim Hruška, foto Policie ČR

V regionu řádili sprejeři, terčem se stal vlak i klub
REGION - Řádění sprejerů v blanenském okrese neustává. V posledních dnech řeší policisté dva případy. Vandalové poničili vlak stojící ve
stanici v Rájci-Jestřebí a také stěny
klubu v Adamově. Škoda se šplhá do
desetitisíců korun.
„V noci odstavený vlak ve stanici v
Rájci-Jestřebí přilákal zatím neznámého pachatele. Na soupravu, kterou
tvoří dva vagóny, nastříkal dva nápisy a tři podpisy,“ popsal první případ
policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Výtvory zabraly plochu více než
sto metrů čtverečních. Železničnímu
dopravci sprejer způsobil škodu za
sto tisíc korun.
Poničen výtvory vandala skončil
také klub v Adamově. Sprejer tam
černou barvou nastříkal hned několik nápisů.
„Poničil stěny objektu i jedno z
oken. Svým počínáním způsobil majiteli škodu za nejméně dvacet tisíc
korun,“ doplnil Malášek.
(hrr)
Foto Policie ČR

Vyšla nová kniha Petra Zajíčka Moravský kras...
Pokračování ze str. 4
Nebylo možné se nezmínit také o
nedávno postaveném Domě přírody,
který sousedí s hotelem Skalní mlýn.
Jeho posláním je prostřednictvím
stálé výstavy a různých naučných
programů a projektů osvětlit lidem
to, čím je kras výjimečný a proč jej
tedy chráníme.
V knize jsem zmínil i nejnovější
objevy v podzemí, které se v uplynulých letech vydařily především v Býčí
skále a v Amatérské jeskyni. K mimořádným počinům patří také nedávné zpřístupnění jeskyně za skálami
Evropa a Indie ve Sloupě. Její vchod
před 55 lety zatarasil zával způsobený zemětřesením. Zával byl pětadvacet metrů dlouhý a pro obnovení
vstupu do jeskyně musela parta čtyřiceti lidí odkopat kamení, které by
naplnilo dvacet nákladních aut.
Moravský kras je neodmyslitelně spojený s profesorem Karlem

Absolonem, známým badatelem a
archeologem...
Byl to v oblasti speleologie i vědy
fenomén. To, co dokázal při práci v
terénu, dokázal i ve své publikační
činnosti. Byl mimořádně pracovitý a
velmi důkladný. Dokládá to například
jeho publikace z roku 1910, která vyšla pod titulem Problém podzemních
toků Punkvy v dějinném svém vývoji
od století sedmnáctého až po osmdesátá léta minulého (pozn. 19.) století.
Měl v ní neuvěřitelných 800 citací.
Jen vypsat zdroje odkud čerpal muselo být úmorné.
Ostatně profesor Absolon byl až
dosud autorem nejpodrobnější knihy o krasu. Její první díl vyšel pod
názvem Kras moravský a jeho podzemní svět v roce 1911, a druhý díl
až v roce 1970, tedy deset let po jeho
smrti. Nejenže v ní popsal geologii či
biologii oblasti, ale připomněl v ní i
nejznámější pověsti o krasu a dokonce v ní měl i jmenný seznam sebevra-

hů, kteří si vzal v devatenáctém století život skokem do propasti Macochy.
Další zajímavou knihou o krasu
byla v roce 1993 publikace profesora
Rudolfa Musila Moravský kras - labyrinty poznání. V podstatě doplňovala
Absolona o v té době nejaktuálnější
poznatky o podzemních prostorách v
této chráněné krajinné oblasti.
I práce na Vaší publikaci musela
být náročná.
Byla, ale naštěstí jsem měl kvalitní
recenzenty, kteří mi jednotlivé části
velmi důkladně připomínkovali. Jsou
jimi Jiří Otava z České geologické
služby a Milan Koudelka z blanenského muzea. Oběma chci i touto formou
poděkovat za jejich pomoc.
Myslíte si, že se k tematice Moravského krasu ještě vrátíte další
publikací?
V krasu se pořád něco děje, a to jak
ve vztahu k novým objevům či práci

speleologů v podzemí, tak i ve vztahu
k ochraně přírody. Možná bude potřeba se za čas k té mé poslední knize vrátit, doplnit ji o nejnovější data,
výsledky výzkumů a nové poznatky a
potěšit milovníky Moravského krasu
druhým vydáním této publikace. Uvidíme.
Martin Jelínek
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Žáci budou moci na škole
André Citroëna v rámci výuky
získat profesní průkaz
BOSKOVICE - Střední škola André
Citroëna v Boskovicích připravila
pro nadcházející školní rok několik
zajímavých novinek týkajících se výuky. Pilotně se bude například testovat zařazení profesní přípravy pro
řidiče do školní výuky. Více v rozhovoru pro Zrcadlo prozradil ředitel
školy Karel Ošlejšek.

Jaké jsou tedy připravované novinky pro příští školní rok?
Co se týká vzdělávací nabídky pro
školní rok 2018/19, tak nejžhavější
novinkou je možnost získání profesního průkazu pro žáky oboru automechanik a opravář zemědělských
strojů. Absolventi a absolventky
těchto oborů získávají mimo jiné řidičské průkazy skupin B a C, což je u
těchto oborů standard i na ostatních
školách. Ale na základě jednání se
zaměstnavateli i zřizovatelem, kterým je Jihomoravský kraj, byla naše
škola vybrána v rámci kraje i celé republiky, aby pilotně ověřila zařazení
profesní přípravy do školních vzdělávacích programů těchto oborů. To

znamená počínaje prvním ročníkem
je zařazen předmět profesní příprava, což znamená absolvovat sto třicet hodin výuky teorie a deset hodin
jízd na rámec skupiny C i s nákladním automobilem, který má vyšší
nosnost.
V čem je hlavní výhoda?
Obrovská výhoda je v tom, že absolventi potom budou připraveni
vykonávat téměř okamžitě pozice
profesionálních řidičů. To znamená,
že získávají profesní průkaz, jehož
hodnota se pohybuje kolem dvaadvaceti tisíc korun. Je to i poměrně
velký bonus. Profese řidičů ať už
mezinárodní dopravy, autobusové
dopravy nebo řidičů ve �irmách, je
žádaná. V současné době v ní chybí
lidé a zaměstnavatelé o ně mají velký zájem, zvyšují se tam výrazně i
platy. Získání profesního průkazu je
poměrně velký posun vpřed a pokud
se osvědčí průběh výuky během tří
let, tak bude zařazen v rámci kraje i
na dalších dvou školách.
Pokračování na str. 7

Nově profesní průkazy pro obory Mechanik opravář motorových vozidel
a Opravář zemědělských strojů v rámci výuky.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:
- 1600 hodin
10. 11.
2017
800

Pokud podáte jejich přihlášku do
prvního ročníku následujících škol:

ATRAKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ

a) SOŠ a SOU André Citroena
Boskovice obor:
- mechanik strojů a zařízení
- obráběč kovů

b) SOU Svitavy obor:
- obráběč kovů
- zámečník
Společnost P-D Refractories CZ a.s. - nástrojař
hledá pro svoje závody ve Velkých - mechanik strojů a zařízení

S PODPOROU FIRMY

Opatovicích, Březině a Svitavách
(viz. www.pd-refractories.cz) perspek�vní zaměstnance, a proto
nabízí Vašim dětem, které se rozhodují o volbě budoucího povolání, ﬁnanční podporu při studiu.

8. 12. 2017

1200 - 1700 hodin

00
8.12.2017
8 - 16 hodin,
9.12.2017
12.1.2018
1200- 17
hodin
hodin12 - 17
12.hodin,
1. 2018
1200 - 17
hodin
9. 12. 2017
900 - 14

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 oboustranného zájmu
nabízíme pro zbývající školní
ročníky zajímavé s�pendium
a následně nástup do pracovního poměru v
naší akciové společnos�.
P-D Refractories CZ a.s.,
Nádražní 218,
679 63 Velké Opatovice,
Dana Krejčířová:
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
nebo
P-D Refractories CZ a.s.,
Průmyslová 13,
568 02 Svitavy,
Miloslava Stráníková:
tel.: 461 579 140, 602 485 836
mail: Miloslava.Stranikova@pd-group.com
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Letošní jediná Burza středních škol v okrese se konala v boskovickém skleníku. Střední školy a učiliště nejen z regionu, ale i z krajského města i jiných krajů představily zájemcům z řad žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičům učební obory
na školní rok 2018/2019.
Foto Jaroslav Oldřich

Žáci budou moci na škole
André Citroëna v rámci výuky
získat profesní průkaz
Pokračování ze str. 6
Profesní příprava bude tedy
probíhat nad rámec výuky?
Žáci nemusí mít obavy z toho,
že těch sto třicet hodin teoretické
přípravy budou muset absolvovat
mimo výuku například v odpoledních hodinách. Je to tak, že je profesní příprava zařazena do řádné
výuky. Došlo tam k určité úpravě
učebního plánu, takže bude příprava
probíhat v rámci běžného rozvrhu.

A co se týká dalších oborů?
Pozitivní je, že jsme v aktuálním
školním roce úspěšně zahájili výuku oboru Bezpečnostně právní činnost. V Jihomoravském kraji není
tento obor vyučován na žádné jiné

veřejnoprávní škole. V republice
se vyučuje na jednatřicet školách,
z nich většina je soukromých a dvě
jsou zřizovány Ministerstvem vnitra. Síť těch škol byla uzavřena,
takže jsem rád, že se nám podařilo
možná jako poslední ze škol tento
obor získat. Otevřeli jsme poměrně
velmi kvalitní třídu a podle prvních
ohlasů očekáváme ještě vyšší zájem
pro nadcházející školní rok. Podařilo se nám zajistit kvalitní vyučující
na odborné předměty, jako je právo
a sebeobrana. V současné době budujeme novou učebnu pro předmět
kriminalistika a kriminologie. Budeme pořizovat další učební pomůcky.
V této chvíli je potěšitelné, že máme
při výuce tohoto oboru podporu
bezpečnostních složek.

Gymnázium
Rájec-Jestřebí,
p. p.o.p.s.
s.
Gymnázium
Rájec-Jestřebí,
*\PQi]LXPD0ä5iMHF-HVWĢHEtRSV
Komenského 240
.RPHQVNpKR
Komenského
240
679 02 Rájec-Jestřebí
5iMHF-HVWĢHEt
679
02 Rájec-Jestřebí

Ve školním
školním roce
roce2016/2017
2018/2019
Ve
nabízí studium
studium
nabízí
v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ)
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ)

Dny
otevřených
dveří:
Den otevřených
dveří
bude

pátekod
19.
ledna
2018
5. listopaduv2015
8:00
hod.
do 17:00 hod.
od 8.30
16.30
22. ledna 2016
od do
8:00
hod.hodin
do 17:00 hod.
Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz; www.gymnaziumrajec.cz

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchaﬁ – ãí‰ník
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Denotevřených
otevﬁen˘ch dveří:
dveﬁí 13.12.2017
13. 11. a 2.a 12.
2015 a
1. 17
2016.
Dny
10.1.2018
ve13.
13 až
hod.
Jakou nabídku tedy škola pro
uchazeče připravila?
Zlepšují se i podmínky pro tradiční, na trhu práce velmi žádané, technické a řemeslné obory. Budeme pro
příští školní rok nabízet celkem čtyři
maturitní obory, pět oborů tříletých

zakončených závěrečnou zkouškou a
jeden obor nástavbový – Podnikání.
Škola připravuje také rozsáhlé investiční akce za zhruba pětašedesát
milionů korun. Podrobnosti přineseme v příštím čísle Zrcadla.
Radim Hruška

Střední pedagogická
škola Boskovice,
příspěvková
organizace

Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Vám pro školní rok 2018/2019 nabízí
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-41-M/01 Sociální činnost
78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Tříleté dálkové/nástavbové studium ukončené
maturitní zkouškou:
75-41-L/51 Sociální činnost

Den otevřených dveří 5. 1. 2018
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AKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 16 hod.: Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Město mých
snů.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.:
Výtvarná dílna – Vazba adventních
věnců.
Blansko – Katolický dům v 18.30
hod.: Manželství jako cár papíru?,
beseda.
Boskovice – Zámecký skleník
v 19 hod.: Bex Marshall, koncert
z cyklu Jazz and Blues Boskovice
2017/18.

KINA

Blansko ve 20 hod. Dokud nás
smrt nerozdělí.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Milada.

středa 22. listopadu
AKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Nekonečno v matematice, přednáška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.:
Protikomunistický
partyzánský
odboj v Litvě, přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19
hod.: Folkový skleník.

KINA

Blansko ve 20 hod. Dokud nás
smrt nerozdělí.
Boskovice v 17 hod. Jmenuji se
Hladový Bizon.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda
v Orient Expresu.

čtvrtek 23. listopadu
AKCE

Blansko – Fotbalová hospůdka
v 8.30 hod.: Seminář věnovaný
dosahování energetických úspor,
podpoře obnovitelných zdrojů
energie a ochraně životního prostředí na území Moravského krasu.
Blansko – Náměstí Republiky v 9
hod.: Speciální farmářské trhy s
kuchařskou show.
Blansko – Klub Ulita ve 13.30
hod.: Setkání poradenských pracovníků základních škol.
Blansko – Budova Policie České
republiky v 16 hod.: Kdo je vidět,
vyhrává.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Po
stopách vodních elektráren na řece
Punkvě.

KINA

Blansko ve 20 hod. Hráči se smrtí.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zahradnictví: Nápadník.

pátek 24. listopadu
AKCE

Blansko - Festival Rajbas – outdoorový festival.
Blansko – Náměstí Republiky od 9
hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Kunštát – Galerie Kunšt v 18 hod.:
Máša Kubátová – Krajina mé duše,
recitál.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.:
Youshow.

KINA

Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf:
Earth: Den na zázračné planetě.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zahradnictví: Nápadník.

sobota 25. listopadu
AKCE

Blansko - Festival Rajbas – outdoorový festival.
Blansko – Zámek v 10 a 14 hod.: Advent na zámku a divadelní představení pro děti.
Blansko – Galerie města Blanska
v 17 hod.: Naturisti a humoristi
mladého slovenského sochárstva,
vernisáž.
Blansko – Zámecká sýpka ve 20 hod.:
Koncert skupiny INFERNET.
Skalní mlýn – Dům přírody Moravského krasu v 16 hod.: Chemie v zemědělství a zahrádkaření.
Velké Opatovice – Sokolovna v 8
hod.: Zamykání turistických cest.

KINA

Blansko v 15 hod. Maxinožka.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Hráči se
smrtí.
Boskovice v 17 hod. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
Boskovice ve 20 hod. Všechno nejhorší.

neděle 26. listopadu
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Úspěchy blanenských tenistů
v letní sezoně 2017
BLANSKO - Hráči tenisového oddílu TK Blansko dosáhli v průběhu
letní sezony 2017 hned několika
výborných výsledků. K těm nejlepším patří zejména úspěchy teprve
devítileté Valerie Boudové, která
se v rámci prestižního okruhu O
pohár hejtmana Jihomoravského
kraje, složeného z osmi dílčích
turnajů, umístila na čtvrté pozici a
zajistila si tak účast na finálovém
„masters“, kde potvrdila celkové
čtvrté místo.
Díky tomuto kvalitnímu výsledku získala nominaci na vůbec první
mistrovství ČR v babytenisu v Rakovníku. Z celkových 40 nejlepších
hráček ČR skončila Valerie Boudová
na krásném 18. místě. Podrobnější
výsledky z mistrovství ČR v babytenisu naleznete na tomto odkazu
http://www.cztenis.cz/clanek/
mistry-cr-babytenisu-se-stali-jan-rastica-a-vanessa-dobiasova.
Dalších vynikajících umístění
jsme se dočkali od šestnáctileté
Nicol Maršálkové, která se blýskla
především fantastickým úspěchem
v podobě druhého místa na mezinárodním turnaji dívek do 16 let v
Mariánských lázních. Nicol v prvním kole porazila nasazenou dvojku
Francouzku Sarah Lutz, přes další
tři hráčky se poté probojovala až do
�inále, kde nestačila pouze na nejvýše nasazenou Zdenu Šafářovou. Významným úspěchem pro ni také byla
účast na prestižním Mistrovství ČR
staršího dorostu, známém jako Pardubická juniorka, kam se nominovala díky druhému místu z Oblastního
přeboru Jihomoravského tenisového
svazu.
V průběhu celé letní sezony se
dařilo i mladší sestře Nicoly, dvanáctileté Anetě Maršálkové. Ta na třech
turnajích kategorie mladších žákyň

v Pardubicích, v Chocni a v klubu
ŽLTC Brno vybojovala první místo
ve dvouhře i ve čtyřhře, stejný počet
vavřínů získala i na turnajích v kategorii starších žákyň ve Dvoře Králové, v Kutné Hoře a v brněnském klubu TK TILIA.
Výbornými tenisovými výsledky
se může pochlubit i dvanáctiletá
Alexandra Kučerová. Na pěti turnajích si zajistila �inálovou účast ve
dvouhře, v Poličce a v Tišnově ji dokonce proměnila v celková vítězství
a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
První umístění ve čtyřhře si připsala
i na dalších čtyřech turnajích. V silné konkurenci Jihomoravského kraje se neztratil ani desetiletý Matyáš
Mazal, který se ve čtyřhře po boku
klubových spoluhráčů Ondry Fleka
a Patrika Markuse třikrát umístil
na podiových stupních. Z kvalitních
výsledků v kategorii mladších žáků
se můžeme těšit i díky posledně
jmenovanému. Patrik Markus se
na turnajích v Blansku a v Rožnově
probojoval do �inálových bojů jak ve
dvouhře, tak ve čtyřhře, na turnajích
v Uničově a v Jihlavě ve dvouhře dokonce triumfoval. Klubovému páru,
Lukášovi Zemánkovi a Janu Jarůškovi, se pak na dorosteneckých turnajích dařilo především ve čtyřhře.
Společně vybojovali dvě �inálové
účasti a na turnaji v Tuřanech dokonce oslavovali celkové vítězství.
Tímto děkujeme nejen výše zmíněným hráčům a hráčkám, ale všem
tenistům TK Blansko za reprezentaci našeho klubu a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Pro podrobnější výsledky a více
informací navštivte webové stránky TK Blansko www.tkblansko.
blogspot.cz, nebo stránky Českého
tenisového svazu www.cztenis.cz.
Romana Rybářová

AKCE

Blansko - Festival Rajbas – outdoorový festival.
Blansko – Zimní stadion ve 12.30
hod.: Mikulášské poledne.

KINA

Blansko ve 20 hod. Hráči se smrtí.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Za kamarády z televize VI.
Boskovice v 17 hod. Snow Film Fest.

pondělí 27. listopadu
KINA

Blansko v 17.30 hod. Představení
pro seniory: Milada.
Blansko ve 20 hod. Táta je doma 2.
Boskovice v 19.30 hod. Suburbicon:
Temné předměstí.

Uplynulý víkend proběhlo v černovickém kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Zhodnocení minulé
sezóny přineseme v příštím čísle Zrcadla.
Foto Pavel Kuchař
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Blanensko po výhře vede
Superligu malého fotbalu
REGION - Tři zápasy v šesti dnech
odehrál celek Blanenska v Superlize
malého fotbalu. Nejprve v pondělí 13.
listopadu v Pardubicích, o dva dny
později v Jihlavě a v sobotu 18. listopadu přivítal na domácím hřišti v
Boskovicích tým Prahy.
Pardubice - Blanensko 3:8 (0:4),
42. Václavek, 44. Šibal, 58. Rosůlek 8., 48., 48. a 60. Paděra, 17., 22. a 27.
Koudelka, 40. Havlíček.
Blanensko: Klimeš - Paděra, Fladr,
Sedlák, Havlíček, Studený, Koudelka,
Širůček, Hloch, Adamec.
„Že jsem dal čtyři branky, není až
tak podstatné, důležitější je, že jsme
z Pardubic přivezli všechny body,“
hodnotil utkání Ondřej Paděra. O výsledku rozhodl tradičně se svým
reprezentačním dvojčetem Janem
Koudelkou, který zůstal jen o jednu
vstřelenou branku pozadu.
Byl to právě Paděra, který otevřel
skóre zápasu, v prvním poločase se
přidal svým hattrickem Koudelka.
„Domácí si nedokázali poradit s naším
presinkem a to rozhodlo. Vyhovovalo
nám také velké hřiště, na kterém jsme
doma zvyklí hrávat,“ řekl dále Paděra.
Po přestávce domácí sice snížili, ale střelec Paděra přidal další tři
branky a bylo rozhodnuto.
Jihlava - Blanensko 6:3 (3:2), 14.
a 54. Demeter, 40. a 58. Kučera, 24.
Průcha, 28. Göth - 6. Koudelka, 23.
Paděra, 43. Studený.
Blanensko: Klimeš - Paděra, Fladr,
Sedlák, Havlíček, Studený, Koudelka,
Širůček, Zápotočný, Adamec.
Ačkoliv hosté přijeli v podstatě v
nejsilnější sestavě, tentokráte narazili na kvalitní tým kolem reprezentanta Demetera. Domácí hráli s vysu-

nutým Göthem a s touto variantou si
Blanensko nedokázalo poradit.
Hosty poslal už v šesté minutě do
vedení Koudelka, na jehož branku
odpověděl Demeter. Vedení Blanensku vrátil nejlepší střelec soutěže
Paděra, o vyrovnání se za minutu postaral Průcha. Ještě do přestávky pak
otočil skóre Göth.
Jihlava ve čtyřicáté minutě odskočila o dva góly zásluhou přesné trefy
Kučery, pak sice snížil Studený, ale v
závěru se prosadili podruhé v utkání
domácí Demeter s Kučerou.
„Nevěděli jsme, co máme na domácí hrát. Oni mají tuto taktiku zažitou,
my jsme byli vzadu hodně roztažení a
z toho jsme inkasovali,“ řekl po utkání hostující zadák Filip Studený.
Jihlava i díky povedené taktice
zakončila podzimní část Superligy
malého fotbalu výhrou. „Výhra je to
velmi cenná, protože nás udržela v
boji o titul pro jarní část, navíc proti
tak silnému soupeři jako Blanensko,“

V pátek 17. listopadu začal prvním kláním nový ročník Brněnského běžeckého
poháru. Ve výsledkové listině byli pořádně vidět běžci z našeho okresu. Hlavní
závod vyhrál mezi 350 atlety s téměř minutovým náskokem Jan Kohut (Elite
Sport Team), do první desítky se na devátém místě vešel Vojtěch Grün (Elite
sport Boskovice), na desátém místě doběhl Dan Fiala (SŠ André Citroëna Boskovice). V kategorii veteránů I vybojoval třetí místo Stanislav Široký (AK Blansko
Dvorská), mezi veterány II byl třetí Gustav Grün (AC Okrouhlá).
Foto archiv

úterý 21. listopadu 2017

radoval se jihlavský brankář David
Kubica.
Blanensko - Praha 7:1 (3:0), 8.,
54. a 57. Paděra, 27. a 44. Koudelka,
14. Širůček, 60. Hloch - 51. Šultes.
Blanensko: Klimeš - Paděra, Traxl,
Sedlák, Havlíček, Studený, Koudelka,
Širůček, Hloch, Adamec, Horák, Zápotočný.
„Sobotní dopolední termín byl pro
nás úplnou katastrofou, dostal jsem
asi 60 omluvenek a tak za nás někteří
kluci hráli poprvé, což bylo především
na souhře týmu poznat,“ posteskl si po
utkání hostující trenér Václav Socher.
Už v osmé minutě se před televizními kamerami z přímého kopu tre�il
Paděra a poslal svůj tým do vedení.
Potom ale musel předvést několik
skvělých zákroků brankář Klimeš,
neboť hosté se hnali za vyrovnáním.
„Věděli jsme, že Praha přijede bez
reprezentantů, ale bylo nám jasné, že
o slabého soupeře rozhodně nepůjde. Což bylo především v první půli
patrné. Za stavu 4:0 už hosté rezignovali a my jsme utkání dovedli k jasnému vítězství,“ řekl po zápase domácí
trenér Zdeněk Dolníček.
Praha sice snížila ve druhé půli na
1:4, Blanensko ale přidalo v posledních šesti minutách další tři branky a
po výhře se posunulo do čela superligové tabulky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blanensko
Most
Jihlava
Pardubice
Praha
Brno
Olomouc
Příbram

6
6
7
7
6
6
7
7

4
4
4
3
3
3
3
1

0
0
0
1
1
0
0
0

2
2
3
3
2
3
4
6

31:22
33:25
33:29
22:23
19:18
24:24
29:30
19:39

12
12
12
11
10
9
9
3

O titul půlmistra bude v úterý
21. listopadu v 18:30 h v Boskovicích hrát celek Blanenska s Brnem,
Superliga svoji podzimní část uzavře
v neděli 26. listopadu zápasem Most
- Praha. Text a foto Lubomír Slezák

Kuželky

1. liga žen
9. kolo: Blansko - Náchod 6:2
(3303:3275).
Po úvodních dvou zápasech vedl
domácí celek o dvacet jedna kuželek a před posledním měřením sil
náskok navýšil na rozdíl 45 kolků.
Ani nejlepší výkon dne hostující Cvejnové na konenčém vítězství Blanska
tak nic nezměnil.
Ševčíková
Majerová
1:3
(548:555), Ptáčková - Hrdinová 2:2
(570:542), Nevřivová - Adamů 3:1
(552:542), Zajacová - Kolářová 2:2
(534:532), Musilová - Brožková 2:2
(545:533), Buďová - Cvejnová 1:3
(554:571).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rosice
Slavia Praha
Přerov
Duchcov
Blansko
Rokycany
Náchod
KC Zlín
Jičín
Val. Meziříčí
Konstr. Praha
Žižkov Praha

10
10
9
10
9
9
9
10
9
9
9
9

9
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
0

1
2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
2

0
2
3
4
4
4
4
5
5
6
7
7

59,0:21,0
51,0:29,0
42,0:30,0
42,0:38,0
41,0:31,0
35,0:37,0
39,5:32,5
41,0:39,0
29,5:42,5
27,0:45,0
25,0:47,0
16,0:56,0

19
14
11
11
10
10
9
9
7
6
4
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vyškov
Dačice
Chvalíkovice
Vracov
MS Brno
Husovice B
Prostějov
Hlubina
Přerov
Dubňany
Blansko
Opava

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
5
5
5
5
4
3
3
3
1
1

0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8

58,0:14,0
53,0:19,0
38,0:34,0
42,0:30,0
36,0:36,0
35,0:37,0
34,0:38,0
33,0:39,0
35,0:37,0
24,0:48,0
23,0:49,0
21,0:51,0

18
17
11
10
10
10
8
7
6
6
3
2

2. liga mužů sk. B
9. kolo: Vracov - Blansko 7:1
(3416:3209).
Mimořádný výkon vracovského
Pavla Polanského byl podpořen dalšími skvělými výkony tří domácích
hráčů, kterým se dokázal přiblížit
pouze jediný hráč Blanska - Roman
Flek.
Svoboda - Havíř 4:0 (582:520),
Polanský Pavel - Flek Jakub 2,5:1,5
(606:571), Kordula - Musil 2:2
(532:468), Polanský Petr - Kolařík
3:1 (590:514), Tužil - Flek Roman
1:3 (561:596), Sasín - Plíšek 2:2
(545:540).

V desátém kole hostí v sobotu 25.
listopadu ženy Blanska celek Jičína,
tým mužů hraje ve stejný den v Přerově.
KP I, skupina sever
10. kolo: Židenice A - Boskovice
8:0 (2753:2429).
V kuželně vedoucího celku soutěže
nedostali hosté žádnou šanci a odjeli
s vysokou porážkou.
Majerová - Pitner 1:1 (470:469),
Lahodová - Mareček 2:0 (489:424),
Svobodová - Látal 2:0 (448:374),
Woller - Fialová 2:0 (435:389), Novák - Minx 2:0 (495:396), Sedlář Ševčík 2:0 (416:377).
(les)
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Řádková inzerce

Prodám zimní pneumatiky s disky na Škoda – Felicia. Málo opotřebované. Cena 400,-/kus.
Tel.: 723 830 686
Koupím žito. Tel.: 723 830 686
Prodám doma vykrmené prase.
Tel.: 606 397 488
Koupím Simsona 3000 Kč.
Tel.: 736 741 967
Štíhlý, pohledný, sportovně založený, 64 roků, výška 173 cm, váha 75
kg hledá štíhlou hodnou ženu do 60ti let. Zn. Boskovice a okolí. Tel.: 732
375 049
Vdovec hledá vdovu 65-70 let,
tmaviovlásku, menší postavy, plnější
postava vítána. Boskovice, Letovice.
Tel.: 778 204 894

INZERCE

Prodám kotel VIADRUS HERKULES
U24, 19 kW, zánovní, původní cena 25 500
Kč, nyní 15 000 Kč.
Tel.: 728 447 672
Prodám novou nepoužitou bubnovou sekačku HECHT. Cena dohodou.
Tel.: 516 436 037
Prodám 4 zimní pneumatiky
úplně nové, 185/60 R14. Boskovice.
Tel.: 604 133 256
Prodám Mobilhome 9x3m, 3+kk,
koupelna s WC, nová kuchyňská linka
včetně spotřebičů (indukční varná
deska, lednice s mrazákem, ohřívač
vody se zásobníkem). Mobilhome
plně v elektřině 240V včetně topných
panelů, celoročně obyvatelný. Cena
109 tisíc Kč.
Tel.: 777 554 492
Prodám konzum brambory 7
Kč/kg a krmné brambory 2 Kč/kg.
Tel.: 721 015 273

Inzerce - telefon: 774 408 399
e-mail inzerce@zrcadlo.net
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PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU
2017
4.11.2017 :POHODOVÝ VEČER , HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA
ZBOŽÍNEK
11.11.2017 V 11.11 HODIN: OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU
17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY

2017
18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA
ZBOŽÍNEK
Magistr Tom lékárna Vás zdraví, Dias Forte Kolagen pro Vás
zlevní, velké balení jen za 668 korunek, to si hned musíte
koupit po vánoční stromek. Děkujeme Vám za návštěvu
velice, přijděte si pro vánoční slevu prakticky na vše.
Lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 5 (Kopřivy),
tel: 515 538 930, lekarna@magistrtom.cz, www.magistrtom.cz

Petr Švancara
FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

4.11.2017
:POHODOVÝ
VEČER
, HRAJE A ZPÍVÁ
JIRKA
25.11. 2017
:1. ROČNÍK
SUCHOVSKÉHO
SOUTĚŽNÍHO
ZBOŽÍNEK
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA
11.11.2017
V 11.11: HODIN:
OTEVÍRÁNÍ
SVATOMARTINSKÉHO
29.-31.12.2017
ZABIJAČKOVÉ
VEPŘOVÉ
HODY : DOMÁCÍ
VÍNA
A VYNIKAJÍCÍ
MARTINSKÁ
HUSA OCHUTNAT U NÁS
ZABIJAČKOVÉ
SPECIALITY
MŮŽETE
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ
17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY
31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017
17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY
ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA
18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA ZBOŽÍNEK
PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT
25.11. 2017 :1. ROČNÍK SUCHOVSKÉHO SOUTĚŽNÍHO
ROK NOVÝ 2018
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA
29.-31.12.2017
: ZABIJAČKOVÉ VEPŘOVÉ HODY : DOMÁCÍ
TĚŠÍME SE NA VÁS
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS
RESTAURACE PENZION U PETRA
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ
SUCHÝ 20, BOSKOVICE

31.12.2017:
SILVESTR U PETRA 2017
INFORMACE, REZERVACE NA TEL : 775 71 61 02
ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA

VÝZVA

PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT
ROK NOVÝ 2018

reportážní, portrétní, produktová a svatební fotografie
www.fotosvancara.cz

Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-1945
navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné inforRESTAURACE PENZION U PETRA
mace o dění na zámku v Kunštátě.
SUCHÝ 20, BOSKOVICE
774
775 71 61
02 408 399
INFORMACE, REZERVACE NA TEL :TEL.:
TĚŠÍME SE NA VÁS
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Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.cz). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net.
Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků
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Kam za sportem

BASKETBAL
24. 11., 20 h Blansko - Tesla Brno,
25. 11., 17:30 h Blansko - Třebíč,
OP I mužů. 25. 11., 18 h Blansko Podolí, OP I žen.
HOKEJ
25. 11., 17 h Boskovice - Velké Meziříčí, KLM.
KUŽELKY
25. 11., 10 h Blansko - Jičín, 1. liga
žen.
MALÝ FOTBAL
21. 11., 18:30 h Boskovice. Blanensko - Brno.
STOLNÍ TENIS
23. 11., 18:30 h Zbraslavec B Adamov, KP II. 24. 11., 18:30 h Blansko C - Hlubočany. 25. 11., 10 h Blansko C - Mokrá, 17:30 h Zbraslavec
- Hlubočany. 26. 11., 10 h Zbraslavec
- Mokrá, KP I.
ŠACHY
26. 11., 10 h Jedovnice - Lipovec C,
Sloup B - Kunštát, Rudice B - Jevíčko,
Letovice - Knínice, OP.
VOLEJBAL
25. 11., 10 + 13 h Letovice - Znojmo-Přímětice, KP I mužů.

Boskovičtí plavci
přivezli z Blanska
medaile

BLANSKO - V sobotu 11. listopadu
byl krytý bazén v Blansku v obležení
všech plavců Moravy, neboť se zde
konal Zimní krajský přebor mladších
žáků. Boskovický oddíl reprezentovalo šest plavců, tři žáci a tři žačky
a v nabité konkurenci si vedli velice
úspěšně.
Nejvíce zlatých medailí si odvezl Jáchym Ryšávka, který jich získal
hned šest. Za první místa na 50 a 100
metrů motýlek, 50 a 100 metrů volným způsobem a 100 a 200 metrů
polohový závod.
Další hodnotná umístění získal
Filip Skřička, byl druhý na 50 metrů
znak a třetí na 100 metrů motýlek.
Statečně bojovali Alžběta Kočvarová,
Klára Dvořáčková, Veronika Slámová a Adam Šperka, kteří si vytvořili
osobní rekordy.
(les)

ŠIPKY

Extraliga - 7. kolo: Hornets Adamov
- ŠK Vyškov 11:7, Frogs Žabčice - Hurricane Adamov 10:8, Blansko pivovar
Č.H. - Ratíškovice 4:14, Šenkýři Brno
- Kolečko Extra Brno 9:10, Mustang
Brno B - Knajp Riders Letovice 10:8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mustang Brno B 7
Hornets Adamov 7
Vyškov
7
Letovice
6
Ratíškovice
6
Hurricane Adamov 6

6
6
5
4
3
3

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
2
3

75:51
74:52
68:58
63:45
64:45
61:47

18
18
15
12
11
9
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Hokejisté Boskovic
i Blanska mají další body
REGION - I po desátém kole Krajské hokejové ligy jsou v čele tabulky
Boskovice, které stále neprohrály,
Blansko si připsalo bod po utkání s
týmem Velké Bíteše.
Blansko - Velká Bíteš 4:5 pp (1:1,
2:3, 1:0; 0:1), 7. Berka, 29. Kuběna,
30. Grünwald, 51. Hanzlík – 8. Rosendorf, 28. Petrčka, 30. Račický,
37. Touška, 65. Grmela.
Blansko: Vlach - Sedláček, Hanzlík, Jakubec, Pilát, Antoňů, Drenčko,
Němec, Jílek, Bílý, Grünwald H., Hussein, Kuběna, Král, Berka, Grünwald
T., Antal, Kazda.
Hosté přijeli do Blanska v roli mírného favorita, v tabulce byli před
tímto kolem sedmí s jedenácti body,
domácímu Blansku patřila devátá
příčka s pětibodovým ziskem.
Dynamiters začali sobotní zápas
aktivně, vytvořili si několik dobrých
příležitostí a jednu z nich v sedmé
minutě využili, když Grünwaldovu
střelu dorazil za záda hostujícího
brankáře Berka. Jenže už za minutu
využili hosté přesilovou hru, když
Rosendorf přesně vystřelil od modré
čáry. V následujících minutách první
dvacetiminutovky byla Velká Bíteš
lepší, ale na nerozhodném stavu už
se nic nezměnilo.
Druhá třetině byla třetinou rychlých gólů. Ve dvacáté osmé minutě hostující Petrčka nahrával před
branku a brankář Blanska Vlach si
nešťastně sklepl touš za svá záda. Už
za padesát vteřin si Kuběna najel do
útočného pásma a střelou z mezikruží překonal brankáře hostů a vyrovnal. Velká Bíteš se však po chvilce
znovu dostala do vedení, když Račický střelou pod víko překonal Vlacha.
Za dalších jedenáct vteřin bylo ale
znovu vyrovnáno, když z bezprostřední blízkosti překonal hostujícího brankáře Grünwald. V průběhu
dvou minut tak padly čtyři branky.
V následujících minutách si domácí
vypracovali několik šancí, ale s jejich

7.
8.
9.
10.
11.

Hodonín
Šenkýři Brno
Žabčice
Blansko
Kolečko Extra

6
7
6
6
6

2
1
1
1
0

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

1
2
0
0
0

3
4
4
5
5

55:54
56:72
43:66
35:73
39:70

7
5
5
3
2

2. liga C - 7. kolo: Terasa VO Tečku
Knínice - Zenit Deštná B 6:12, Babylon
Němčice B - Hoteliéři Usobrno 4:14,
Zenit Deštná - Bulldog Javorek 12:6,
Vandals Blansko B - Milénium Bystřice
n. P. 12:6, Mário Boskovice - Surikaty
Těchov 12:6, Šipkaři Bistro Stvolová Alejak Sokec Boskovice 12:6, Standarts
26 Blansko - Vandals Blansko 0:18.

Zápas Blanska.

Foto Lubomír Slezák

proměněním byli na štíru a tak se
ve třicáté sedmé minutě dostali do
vedení znovu hosté, když se Touška
nenápadnou střelou tre�il Vlachovi
mezi betony. Další branka do konce
druhé dvacetiminutovky nepadla a
hosté šli do kabin s jednobrankovým
náskokem.
V závěrečné třetině Blansko po veliké snaze v jednapadesáté minutě
vyrovnalo, když se od od modré čáry
tre�il Hanzlík a přes několik dalších
šancí na obou stranách se za stavu
4:4 šlo do prodloužení.
Dvacet sekund před jeho koncem
ujel hostující Grmela a prostřelil Vlacha, hosté si tak připsali do tabulky
dva body a Blansko jeden.
Uherský Brod - Boskovice 5:6
pp (2:2, 2:1, 1:2; 0:1), 4. Heča, 13.
Obadal, 31. Bařinka, 32. Bujáček,
53. Holík - 15. Pelikán, 17. Špok,
34. Skácel, 42. Špok, 45. Bednář,
62. Skácel.
Boskovice: Chvátal - Krejčiřík, Surý
A., Dufek, Surý Z., Honzek, Vágner,
Skácel, Václavík, Hnilička, Karný, Bednář, Špok, Klaus, Benýšek, Pelikán.
Domácí celek dvakrát vedl rozdílem
dvou branek, navíc ve 44. Minutě za
1. Vandals Blansko
2. Stvolová
3. Usobrno
4. Mário Boskovice
5. Alejak Boskovice
6. Zenit Deštná A
7. Zenit Deštná B
8. Bystřice n. P.
9. Němčice B
10. Knínice
11. Vandals Blansko B
12. Javorek
13. Surikaty
14. Standarts 26
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0

0 103:23 21
0 81:46 20
1 93:33 18
2 63:64 14
3 72:54 12
3 63:63 12
2 59:69 11
4 61:66 7
5 57:69 6
5 55:71 6
4 55:73 6
5 53:73 6
6 44:82 3
5 27:100 0

stavu 4:4 neproměnil trestné střílení.
V páté minutě poslední třetiny se do
vedení dostali hosté, ale sedm minut
před koncem bylo znovu vyrovnáno.
Ve druhé minutě prodloužení rozhodl
o vítězství hostů Skácel a Boskovice
tak ani v devátém utkání neprohrály.
Další výsledky 10. kola: Uherské
Hradiště - Rosice 11:3, Kroměříž Uničov 6:3, Velké Meziříčí - Uherský
Ostroh 6:5 pp.
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Boskovice
9
Velké Meziříčí 8
Kroměříž
10
Uherský Brod
8
Uherský Ostroh 9
Uničov
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Velká Bíteš
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Blansko
9
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1
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0
0
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3
3
3
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52:30
60:22
44:39
43:27
49:43
45:39
38:41
36:53
35:45
30:52
31:72

25
23
19
16
15
15
13
8
6
6
1

Šlágrem jedenáctého kola bude
souboj dvou dosud neporažených
mužstev. V sobotu 25. listopadu se v
17 h utká v Boskovicích domácí tým s
celkem Velkého Meziříčí. O den později bude celek Blanska usilovat o
bodový zisk na ledě Uherského Ostrohu.
Lubomír Slezák

3. liga C - 7. kolo: Popelka Team Bikers 12:6, Orli - Tečkaři 14:4, Dělníci - Pivárna B 14:4, Pivárna A - Vandals
C 12:6, Rumíci - Černí baroni 6:12.
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Orli Ráječko
Dělníci Blansko
Černí baroni
Pivárna Sloup A
Tečkaři Blansko
Popelka Team
Bikers Sloup
Rumíci Krhov
Vandals Blansko C
Pivárna Sloup B
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POřád jezdit do servisu?
To už by Vás ani nehLO.
Nové Polo.
Kvalita prověřená generacemi.

Již od

292 900 Kč

nebo 4 500 Kč měsíčně*

Pro nové začátky.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo
* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis
po celou dobu pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato
individuální nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší
(více informací získáte u autorizovaného prodejce Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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