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OBORA - Český svaz včela-
řů (ČSV) zareagoval na skandál 
s antibiotiky v medu pocházející-
ho z fi rmy Včelpo Obora. V pátek 
dopoledne s okamžitou platností 
zakázal prodej všech výrobků 
této společnosti.

Český svaz včela-
řů, který je vlastní-
kem Včelpa, zákaz 
vyhlásil po zveřejnění 
výsledků kontrol Stát-
ní zemědělské a potra-
vinářské inspekce 
(SZPI). Ty odhalily přítomnost 
reziduí antibiotik v devatenácti 
šaržích medu.

„Vedení Českého svazu vče-
lařů v návaznosti na uveřejněné 
výsledky Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce ohledně 
zjištěného stopového množství 
antibiotik v některých výrobcích 
a na základě dalších informací  
s okamžitou platností rozhodlo 

o zastavení expedice a prodeje  
všech výrobků společnosti Včel-
po s.r.o. svým zákazníkům,“ uve-
dl předseda ČSV Karel Brückler. 

Do prodeje se teď dostane pou-
ze med, který projde laboratorními 
testy. „Jednotlivé druhy výrobků a 
šarží budou uvolňovány v následu-

jícím období do expedice a prode-
je pouze s negativním výsledkem 
laboratorního vyšetření akredi-
tovanou laboratoří na přítomnost 
farmakologicky účinných látek,“ 
dodal Brückler.

Svaz už nechce, aby se opa-
kovala situace, kdy SZPI našla 
zakázaná antibiotika. Látky potvr-
dily kontroly u jedenadvaceti šarží 
medu. 

„Rozbor potvrdil přítomnost 
antibiotik streptomycin a sulfon-
amidů – sulfathiazol, asulfadimi-
din. Zatím v jednom případě byla 
potvrzena přítomnost chloramfe-
nikolu. Jedná se o farmakologicky 
účinné látky, jejichž použití pro 
léčení včel je v EU zakázáno a 

rezidua těchto látek se 
v medu nesmí vyskyto-
vat,“ vysvětlil mluvčí 
SZPI Pavel Kopřiva. 

Podezření, že se 
v medu ze Včelpa 
Obora našla antibi-
otika, se objevila na 

začátku listopadu. Následně je 
potvrdily testy SZPI a Státní vete-
rinární správy. 

V poslední době se jedná už o 
druhý problém, který musí Včel-
po Obora řešit. Letos v březnu 
jí Potravinářská komora České 
republiky odebrala značku kvality 
Český výrobek. Pylová analýza 
totiž ukázala, že med nepochází 
stoprocentně z České republiky. 

„Máme tady nabídku kávy. 
Kterou byste chtěl? Můžete si 
vybrat,“ vítá mne jeden z klientů 
domova Michal Hrivňák, který 
je zrovna za barem, a do ruky mi 
dává nápojový lístek.

Vybírám kávu s mlékem a jdu 
se podívat, jak se bude nápoj 
pro mne připravovat. Michal mi 
vysvětluje, že vše se připravuje 
v jednom přístroji. Jednotlivé 
druhy kávy nebo i čokoláda a čaj 
mají na něm své barevné označe-
ní. Stejnou barvu mají pro lepší 
orientaci i položky na nápojo-
vém lístku.

„Tady máme takový velký 
plán. Třeba malá káva je žlu-
tá, tato káva je modrá, čokolá-
da je zelená, hnědá je kapučíno 
a červená je latéčko,“ ukazuje 
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V Blansku otevřeli netradiční kavárnu, nápoje 
v ní návštěvníkům podávají klienti Domova Olga

BLANSKO - Blanenský 
Domov Olga otevřel novou 
Kafárnu. Kávu a další nápoje 
tam návštěvníkům připravují 
klienti, kteří tento stacionář pro 
mentálně postižené navštěvují. 
Zařízení se tak snaží více otevřít 
veřejnosti.

Uvnitř se Kafárna neliší od 
jiných podobných zařízení 
v Blansku. Sedám si ke kulatému 
stolku s barovou židlí s výhle-
dem na ulici. Interiér Kafárny 
má žlutou výmalbu, nábytek je 
laděný do červena.

Antibiotika v medu: 
Včelpo Obora

nemůže prodávat

Staveniště haly
Boskovice už 
mají jasno, jak 
využít staveniště 
haly ve Slovákově 
ulici. 

Více na straně 2

Jízda parního vlaku
Mikuláš s čertem 
pojedou 
nadcházející 
neděli parním 
vlakem.

Více na straně 4

Pro dobrou věc. Charitativní koncert pro Nikýska ve Sloupu vynesl rekordní sumu. Pro čtyřletého 
Nicolase z Pamětic, který trpí dětskou mozkovou obrnou se podařilo vybrat přes sedmdesát tisíc 
korun. Více na str. 2  Foto Jana Matušková

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Pro Nikýska se ve Sloupu vybralo 
přes sedmdesát tisíc korun

Muž dal nejdříve policistovi pěstí, jeho 
přítelkyně se pak přidala s kopanci

DOLNÍ SMRŽOV - Dohru 
u soudu zřejmě bude mít sobotní 
návštěva policejní hlídky v Dol-
ním Smržově. Na policisty tam 
zaútočili muž a žena. Dvojice se 
bude zodpovídat z trestného činu 
násilí proti úřední osobě.

Uniformovaná hlídka z leto-
vického obvodního oddělení se 
do Dolního Smržova vydala v 

sobotu večer. V jednom z domů 
měli vyřešit rodinné neshody.

Vše probíhalo hladce do chví-
le, než chtěli u aktérů sporu zjis-
tit totožnost. Padesátiletý muž s 
tím neměl problém. Jeho o deset 
let mladší přítelkyně ale občanku 
ukázat nechtěla.

“Na adresu ochránců zákona 
nejprve utrousila pár vulgaris-

mů a pak se začala nebezpečně 
přibližovat k jednomu z nich. 
Ve chvíli, kdy došlo k první-
mu fyzickému kontaktu ženy 
s policistou, vložil se do celé 
záležitosti i její přítel. Policistu 
udeřil pěstí tak silně, že ten ztra-
til rovnováhu a upadl,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Do rvačky se pak přidal i dru-
hý policista. „Zatímco se kolego-
vé snažili útočníka zpacifikovat, 
žena do nich kopala, tahala je za 
uniformy, ječela a sprostě jim 
nadávala,“ dodal mluvčí.

Oba násilníci nakonec skončili 
v policejních poutech. Za trestný 
čin násilí proti úřední osobě jim 
hrozí až čtyři roky vězení.  (moj)

Malý fotbal
Blanenský výběr 
přezimuje na 
třetím místě 
tabulky ligy 
malého fotbalu.

Více na straně 8

a vysvětluje Michal a mačká pří-
slušné tlačítko na přístroji. 

Automat zabzučí a káva pro 
mne už se nese. Na stolek mi 
ji s úsměvem pokládá další kli-
entka domova, která je právě za 
barem, Pavla Smrčinová. Dodá-
vá, že práce v Kafárně ji baví, 
a že by chtěla, aby do ní chodilo 
více lidí.

„My jsme chtěli tu kavárnu 
tady mít, aby lidi chodili, aby-
chom tady obsluhovali lidi, aby 
se těšili a chodili za námi. Bylo 
by to moc hezké a byli bychom 
moc šťastní, když budou lidi 
chodit,“ říká Pavla. 

Kafárna sídlí v prostorách 
Domova Olga v ulici Leoše 
Janáčka. Že si uvnitř lze dát 
kávu a další nápoje, kolemjdou-

cím oznamují reklamní stojany 
na chodníku. 

„Kafárna je náš nový inte-
grační projekt. Víc se otevřeme 
veřejnosti. Naši uživatelé budou 
obsluhovat lidi, kteří přijdou 
na dobré kafíčko, vzájemně si 
mohou popovídat a vzájemně se 
můžeme poznat, aby lidi věděli, 
že tady tento domov v Blansku je 
a že je to projekt, který má smy-
sl,“ vysvětluje ředitelka Domova 
Olga Jana Kratochvílová.

Zatím je Kafárna ve zkušebním 
provozu. Slavností otevření se 
uskuteční 11. prosince na setkání 
Klubu přátel Domova Olga. Pak 
si budou moci lidé zakoupit ke 
kávě i trubičky nebo štrůdl, který 
upekli klienti zařízení.

 Michal Záboj

Rozbor potvrdil přítomnost anti-
biotik streptomycin a sulfona-
midů. V jednom případě chlo-

ranfenikol.  Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI

Pavla a Michal v Kafárně. Foto Michal ZábojPavla a Michal v Kafárně. Foto Michal Záboj

V Letovicích se čerti spustí 
přímo z věže hasičárny

LETOVICE - V sobotu 5. prosince se v areálu hasičské zbrojnice 
v Letovicích uskuteční tradiční mikulášská nadílka. Program začne už 
v 16.30 hodin krátkým vystoupením Velkého dechového orchestru ZUŠ 
Letovice a ohnivou show skupiny Gonfanon. Okolo 16.50 hodin přijde 
sv. Mikuláš s anděly a poté proběhne čertovské rojení a rozdávání dár-
ků. Čertovské rojení je to, co diváky na mikulášské nadílce v Letovicích 
tolik láká. Čerti se totiž za doprovodu působivých pyrotechnických efek-
tů spouští mezi návštěvníky přímo z věže hasičské zbrojnice.

Místní dobrovolní hasiči nadílku pořádají už od roku 1967 a podle 
odhadů se zde každoročně sejde na dva tisíce lidí. Vstupné je dobrovolné 
a výtěžek poputuje – jako každý rok – na dobročinné účely.  (rkš)



Strom splněných přání.  Foto Marie HasoňováStrom splněných přání.  Foto Marie Hasoňová
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Boskovice už mají jasno, 
jak využít staveniště haly

K

M  Z

BOSKOVICE - Na místě, kde 
měla původně stát nová sportov-
ní hala v Boskovicích, zřejmě 
vznikne Centrum polytechnic-
ké výchovy a vzdělávání. Právě 
takové využití bývalého stave-
niště teď navrhují boskovičtí 
radní.

Staveniště haly v areálu 
základní školy v Bílkově ulici 
je opuštěné už skoro dva roky. 
V únoru 2014 stavbu přerušily 
problémy s podložím a se spod-
ní vodou. Projekt pak boskovič-
tí zastupitelé definitivně stopli 
letos v červnu.

Radnice přišla se třemi návr-
hy, jak stavební jámu využít. 
Před parkem a hřištěm pro tenis 
a volejbal teď dostalo přednost 
Centrum polytechnické výchovy 
a vzdělání.

„Využití jámy projednávala 
rada města a shodla se na tom, 
že by tam mělo vzniknout toto 
centrum. Pro tuto variantu se 
vyslovili i lidé na veřejném pro-
jednání a v anketách na webu 
města a mezi rodiči žáků základ-
ní školy,“ uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD) 
s tím, že konečné slovo budou 

mít osmého prosince zastupitelé 
města.

Centrum polytechnické 
výchovy a vzdělávání pro volbu 
budoucího povolání má poskyt-
nout prostor pro výuku a rozvoj 

žáků v technických a řemeslných 
oborech a v přírodních vědách. 
Náklady na jeho vybudování se 
odhadují na pětatřicet milionů 
korun. Vedení města počítá, že 
na stavbu získá dotaci.

Nová sportovní hala pak zřej-
mě bude stát v areálu Červená 
zahrada. Umístění sportoviště do 
této lokality už také odsouhlasili 
radní a zastupitelé je budou pro-
jednávat rovněž 8. prosince. 

Staveniště haly v Bílkově ulici.  Foto Jaroslav OldřichStaveniště haly v Bílkově ulici.  Foto Jaroslav Oldřich

Pro Nikýska se vybralo 
přes sedmdesát tisíc

Pokračování ze str. 1
Během sobotního večera ve sloupském kulturním domě vystoupili 

členové obveselovacího tělesa Sigma Pumpa. Zazpíval také dětský 
pěvecký sbor Krápníček, trio BMT a Oldřiška Hloušková. 

Čtyřletý Nicolas má zhoršenou hybnost obou končetin a pravé ruky 
a také toho moc nenamluví. Ke zlepšení jeho stavu má přispět  opera-
ce a následný pobyt v rehabilitačním zařízení Lázně Klimkovice. Ani 
operace, ani pobyt v lázních ovšem nehradí zdravotní pojišťovna. 

Na charitativním večeru pořadatelé rodičům předali symbolický 
šek na 70 547 korun.  (moj)

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

KUNŠTÁT - Policie hledá jedenačtyřiceti-
letého muže. Policisté žádají veřejnost o pomoc 
při pátrání po pohřešovaném Martinu Širůčkovi. 
Jedenačtyřicetiletý muž byl naposledy spatřen v 
polovině listopadu. O té doby o sobě nedal vědět. 
Poslední kontakt se svými blízkými měl Martin 
Širůček letos 15. listopadu v Kunštátě - Sychotí-
ně. „Vzhledem k tomu, že dosud přijatá opatření 
ze strany policie nepřinesla informace o pobytu 
pohřešovaného, žádáme o spolupráci při pátrání 
také veřejnost,“ uvedl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek. 

Pohřešovaný muž je asi 185 centimetrů vysoký, zdánlivého stáří 41 
až 45 let. Jakékoliv informace o jeho pohybu mohou lidé oznámit na 
bezplatné lince 158 nebo kterékoliv policejní služebně.  (moj)

BRŤOV-JENEČ - Tatrovka přišla o naftu. Zatím neznámý pachatel v 
noci ze středy na čtvrtek ukradl z nákladního auta na staveništi v Brťově-
Jenči naftu. Z nádrže Tatry 815 jí odčerpal dvě stě sedmdesát litrů. „Aby 
mohl krást, musel nejprve z vnější strany dna zásobníku odstranit vypouš-
těcí šroub a pak palivo jímat do přichystaných nádob. Majiteli nákladního 
auta tak zloděj svým počínáním způsobil škodu ve výši sedmi a půl tisíce 
korun,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

BLANSKO - Policie hledá svědky. Policisté hledají svědky dopravní 
nehody, která se stala minulý týden v noci z pondělí na úterý ve Dvor-
ské ulici v Blansku. Před bytovým domem s číslem popisným 1868/86 
zatím neznámé vozidlo narazilo do osobního auta Citroën C5. „Zřejmý 
viník nehody pravděpodobně řídil dodávku Mercedes–Benz žluté barvy. 
Zaparkovanému citroënu střet poničil přední část kapoty, čímž byla způ-
sobena škoda nezanedbatelné hodnoty. Šofér, který boural, ale z místa 
nehody ujel, aniž by nepříjemnost ohlásil policii či ji řešil s majitelem 
nabouraného auta,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek. Informace k 
nehodě mohou lidé sdělit na tel.číslech 974 631 255, nebo 974 631 251, 
případně na tísňové lince 158.  (moj)

JEDOVNICE - Zloděj navštívil benzínku. Zatím neznámý pachatel 
na začátku týdne ukradl na čerpací stanici v Jedovnicích sedm desetiki-
lových lahví s propan-butanem. Nádoby na plyn odcizil z klece stojící v 
areálu. „Aby se k nim dostal, musel nejprve mříž zbavit visacího zámku 
jistícího petlici. Uzamykatelné kovové oko tedy nejspíš přestřihl pomocí 
pákových nůžek,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 
Zloděj majiteli způsobil škodu více než sedm tisíc korun. U soudu mu 
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.  (moj)

BLANSKO - Muž kradl v obchodě. Do jednoho z blanenských 
supermarketů se vydal na lup čtyřiadvacetiletý zloděj. Pod bundou se 
pokusil pronést dárkový balíček s pánskou kosmetikou v hodnotě asi tří 
set korun. Za pokladnou ale pachatele zastavil všímavý pracovník ostra-
hy. „Mladík byl zprvu zpupný, ale nakonec se holící sada do regálu vrá-
tila. Pak následovala cesta na policejní služebnu a vysvětlování. Ukázalo 
se, že mladý muž nekradl v obchodě poprvé. Minulý rok jej blanenský 
soud už jednou za obdobný čin potrestal. Naše právní předpisy teď na 
opětovně přistiženého nenechavce budou pohlížet přísněji a teoreticky 
může očekávat až tříletý trest odnětí svobody,“ uvedl blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

Lidé mohou v Blansku plnit 
hendikepovaným dětem vánoční přání
BLANSKO - Jako každým 

rokem, tak i letos stojí v restau-
raci Punkva v Rožmitálově ulici 
v Blansku Strom splněných přá-
ní. Lidé mohou zakoupením dár-
ku splnit přání hendikepovaným 
dětem. 

Nazdobený stromeček dopl-
ňuje stojan s výkresy, na nichž 
jsou přáníčka nakreslena. Každé 
dítě svoje přání namalovalo na 
výkres vlastní rukou, pokud to 
jeho hendikep dovolil. Obrázek 
je vložen do fólie a na zadní stra-
ně je uvedeno jméno dítěte, jeho 
věk a popis přáníčka.

„Přání dětí bývají různá, záleží 
na věku a také na postižení dítěte. 
Chlapci si nejčastěji přejí zvuko-
vé hračky, plyšáky, knihy, vlaky, 
auta, stavebnice, DVD. Děvča-

ta zase kosmetiku, doplňky do 
vlasů, polštářky s obrázky,“ 
vyjmenovala vychovatelka Věra 
Stará ze Základní školy speciální 
v Blansku na ulici Žižkova.

Zájemce si tedy vybere přání, 
které je mu sympatické a kte-
ré chce splnit. Zakoupí dárek, 
zabalí jej a opatří jmenovkou. 
Ideální cena dárku je kolem tří 
set korun, aby si děti vzájemně 
nezáviděly. „Minulý rok dostal 
Šimon kytaru a byl tak překva-
pený, že lapal po dechu a nemohl 
ani mluvit,“ popsala radost dětí 
vychovatelka.

Dárky je nutné doručit do 
restaurace do 17. prosince. 
Dětem budou předány na vánoč-
ní školní besídce 22. prosince. 
 Marie Hasoňová

Akce v blanenské nemocnici se 
zaměřila na odhalení rakoviny prsu

BLANSKO - Sto dvacet tři 
žen přišlo v pondělí do blanen-
ské nemocnice na bezplatné 
vyšetření prsů. Tradiční preven-
tivní akce Boj za zdravá prsa se 
ve zdravotnickém zařízení kona-
la už počtvrté.

Bezplatné vyšetření na odhale-
ní rakoviny prsu bylo určeno pro 
ženy ve věku pod čtyřicet pět let. 
Právě této věkové skupině totiž 
pojišťovny screening nehradí. 
Vyšetření na mamografu a ultra-
zvukem u nekterých žen odhalilo 
nádory.

„U patnácti žen byl nález 
benigních, nezhoubných změn 
na prsu s doporučením dalšího 
sledování a kontrol. Bohužel u 
dvou žen byl v rámci této pre-
ventivní akce, tedy zcela neče-
kaně a bez zásadních příznaků, 

nález vysoce pravděpodobně 
maligních karcinomů. Těmto 
ženám bude v nejbližší době pro-
vedena biopsie tkáně k histolo-
gické verifikaci nálezu,“ shrnula 
výsledky akce mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Blanenská nemocnice provádí 
mamografické vyšetření rakovi-
ny prsu už několik let. V posled-
ních třech letech bylo pracoviště 
vyhodnoceno jako nejlepší v celé 
ČR z hlediska kvality screenin-
gového programu. Pro ženy od 
pětačtyřiceti let hradí vyšetření 
pojišťovny.

„Pravidelné mamografické 
vyšetření dokáže odhalit i počá-
teční stadia onemocnění a při 
včasném odhalení nádoru může 
být vyléčeno až 92 procent paci-
entek,“ dodala mluvčí.  (moj)Vyšetření prsu.  Foto Nemocnice BlanskoVyšetření prsu.  Foto Nemocnice Blansko

BLANSKO - Charitativní 
Polévka dobré vůle na náměs-
tí Republiky v Blansku vynesla 
Domovu Olga skoro deset tisíc 
korun. Lidé při ní mohli za svou 
porci gulášovky věnovat pení-
ze. Zařízení je použije na nákup 
vánočních dárků pro své klienty. 

Polévka se nalévala během 

pátečního Rozsvěcování vánoční-
ho stromu. Na stánku se podávala 
gulášová polévka, kterou uvařili 
v restauraci Sýpka. Připraveno 
bylo 250 porcí.

„Lidé za polévku věnovali přes-
ně 9 678 korun. Na to, že jsme tuto 
akci pořádali poprvé, si myslím, 
že je to výborný výsledek,“ uvedla 

ředitelka Domova Olga Jana Kra-
tochvílová.

Vybrané peníze poslouží kli-
entům. „Výtěžek chceme věno-
vat pro naše chlapce a děvčata 
k zakoupení drobných dárků pod 
vánoční stromek,“ upřesnila Kra-
tochvílová.

Z Polévky dobré vůle by se 

měla stát tradice. Nalévat se bude 
při Rozsvěcování vánočního stro-
mu v Blansku i příští rok.

Blanenský Domov Olga je 
zařízení, které poskytuje sociální 
službu denní stacionář pro osoby s 
mentálním postižením. V provozu 
je od roku 1993. V současnosti má 
necelou čtyřicítku klientů.  (moj)

Za peníze z Polévky dobré vůle Domov 
Olga koupí klientům vánoční dárky



 středa 2. prosince 2015 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

4.990,-

DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů

Různé typy pro různé příležitosti
Platné ve všech  centrech

od

479,-

2.990,- 2.999,-

od

69,-

od

32,-

od

199,-

TIPY NA DÁRKY POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR

ŠIROKÝ VÝBĚR  
VÁNOČNÍCH HVĚZD, 

RŮZNÝCH BAREV  
A VELIKOSTÍ

Stojan na vánoční 
stromek
pro kmene  
až 11 cm,  
rychloupínací systém

599,-

Aku vrtačka BS 18
18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti  
0 – 450/ 1600 ot./ min., 
záruka 5 let

2x AKU

Kufr s nářadím Basic
91 dílů, ideální skladba  
pro první vybavení každé dílny

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr, nepoškozené kořeny

V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení

+ ZDARMA  
KVADROKOPTÉRA  

V HODNOTĚ  
1.290,- Kč Multifunkční nářadí FME 650 K set

300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace 
otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady příslušenství a adaptérů  
pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

www.bauhaus.cz /bauhauscz

Řipská 13a, Brno-Slatina, tel.: 548 421 522, www.porsche-brno.cz
Porsche Brno

Získejte
n co navíc!
Až 6 000 K  k vašemu
vozu od Das WeltAuto.

inzerce_DWA_290x207mm.eps   1   26.11.2015   10:39:48

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů
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Titul získala Budkovanská 
pohádková alej

M  Z

JEDOVNICE - Alejí roku 
2015 se po oznámení ofi ciálních 
výsledků stala Budkovanská 
pohádková alej v Jedovnicích. 
Stromořadí v anketě zvítězilo 
o necelou čtyřicítku hlasů před 
Melkovskou alejí nedaleko Bos-
kovic. 

Těsně po skončení hlasování 
na začátku minulého týden při-
tom pořadí bylo opačné. O stovku 
hlasů vedla Melkovská alej. Pořa-
datelé ze sdružení Arnika pak ale 
oznámili, že se ve výsledcích 
objevily falešné hlasy.

„Do ankety se zapojil i takzvaný 
hlasovací robot. S pomocí tohoto 
systému bylo vygenerováno neza-
nedbatelné množství hlasů, které 
jsme po poradě se specialistou na 
IT systémy jednoznačně vyhodno-
tili jako falešné,“ vysvětlil mluvčí 
Arniky Jan Vávra.

Podle konečných ofi ciálních 
výsledků jírovcová Budkovanská 
pohádková alej získala 1381 hla-
sů. Pro Melkovskou březovou alej 
se vyslovilo 1344 hlasujících.

„Byli jsme svědky napínavého 

souboje, který skončil nejtěsnějším 
rozdílem mezi prvním a druhým 
místem v historii ankety. Navíc 
vítěznou Budkovanskou i druhou 
Melkovskou alej najdeme v jednom 
kraji,“ podotkl mluvčí Arniky.

„Nakonec není důležité, jak 
hezká je samotná alej, důležitý je 
zájem, který jí lidé věnují. Letos 
to platí snad ještě daleko více než 
jiné roky, jak ukazuje úpěnlivá a 
úspěšná snaha o záchranu alejí na 
Frýdlantsku. Budkovanská alej, 
která je ohrožená klíněnkou a 
není vůbec v dobrém stavu, stojí 
za záchranu – stejně jako spousta 
dalších alejí. A zájem lidí okolo, 
to že nezůstávají lhostejní a snaží 
se pomoci, to byla asi ta hlav-
ní motivace k tomu ji do ankety 
přihlásit,“ uvedl Jiří Židů, kte-
rý vítěznou Budkovanskou alej 
nominoval.

Anketa Alej roku, kterou pořá-
dá sdružení Arnika, se letos kona-
la už popáté. Do fi nále se dostalo 
pětašedesát stromořadí.

Titul Alej roku už dvakrát puto-
val na Blanensko. V roce 2011 jej 
získala Novodvorská alej a o dva 
roky později Jedovnická alej.

Advent. Uplynulý víkend se nesl v duchu rozsvěcování vánočních stromů. Už v pátek se tak stalo v Blansku, v sobotu pak rozsví  li strom například 
v Kunštátě. Rozsvěcení pokračovalo také v neděli mimo jiné v Boskovicích a Letovicích. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net. 
 Foto Michal Záboj, Monika Šindelková, Radka Kšicová, Radim Hruška

Mikuláš s čertem pojedou v neděli 
historickým parním vlakem

Budkovanská pohádková alej.  Foto alejroku.czBudkovanská pohádková alej.  Foto alejroku.cz

REGION - Chornický želez-
niční klub pořádá v neděli 6. pro-
since tradiční Mikulášskou jízdu 
zvláštního vlaku vedeného par-
ní lokomotivou 423.009 z roku 
1922. Historickou soupravu 
doprovodí nejen železniční per-
sonál v dobových stejnokrojích 
ze třicátých let minulého století, 
ale také Mikuláš s čertem.

Zvláštní vlak pojede po osvěd-
čené okružní trase z České Třebo-
vé přes Svitavy, Letovice, Skalici 

nad Svitavou, Chornice a svoji 127 
kilometrů dlouhou jízdu ukončí v 
České Třebové. V našem regionu 
bude stavět v Letovicích, Skalici 
nad Svitavou, Boskovicích, Šebe-
tově a Velkých Opatovicích.

Ve vybraných stanicích na tra-
se budou moci lidé získat otis-
ky pamětních razítek a napros-
tou novinkou pak bude zvláštní 
pamětní razítko Mikulášské jízdy, 
které bude k dispozici ve vlaku.

Sběratele upomínkových před-

mětů se železniční tématikou jistě 
potěší možnost jejich nákupu, i 
skutečnost, že bude v rámci akce 
dána do prodeje zcela nová sada 
osmi pohlednic s parními loko-
motivami.

Během jízdy vlaku bude v pro-
vozu bufetový vůz a občerstvení 
bude v době od 14 do 16 hodin 
zajištěno také v železniční stanici 
Šebetov. Odbavení cestujících ze 
stanice Boskovice zajistí historic-
ká osobní pokladna, která bude v 

čekárně této stanice otevřena od 
13 do 14.10 hodin.

Zjednodušený jízdní řád: 
Česká Třebová (10.30) – Svitavy 
(11.07–11.30) – Březová nad Svi-
tavou (12.02–12.15) – Letovice 
(12.33–12.46) – Skalice nad Svi-
tavou (13.07–13.27) – Boskovice 
(13.34–14.10) – Šebetov (14.30–
15.30) – Velké Opatovice (15.46–
15.56) – Chornice (16.16–16.26) – 
Moravská Třebová (17.07–17.24) 
– Česká Třebová (18.57).  (hrr)

Lidé v Černé Hoře rozhodovali o nové 
znělce místního rozhlasu

ČERNÁ HORA - Místní 
rozhlas v Černé Hoře bude uvá-
dět nová znělka. Která to bude, 
vybírali obyvatelé v anketě. Volit 
mohli z devíti různých skladeb 
od tří různých autorů. 

Všechny znělky, které se uchá-
zely o přízeň obyvatel, vzešly 
ze soutěže. Městys ji uspořádal 
letos na přelomu léta a podzimu.

„Skladby byly zveřejněny na 
webových stránkách městyse, 
pro spoluobčany bez možnosti 
přístupu na internet byly skladby 

postupně a opakovaně přehrávány 
na závěr hlášení místního rozhla-
su,“ upřesnila černohorská mís-
tostarostka Petra Zavřelová (nez.).

Lidé mohli hlasovat prostřed-
nictvím anketních lístků nebo 
prostřednictvím aplikace na 
internetových stránkách městy-
se. Hlasování skončilo v úterý 
1. prosince.

„S výsledkem budou občané 
seznámeni na veřejném zasedání 
zastupitelstva koncem prosince, 
kde budou výsledky oficiálně 

vyhlášeny a autorovi předána 
odměna. Dále pak budou zveřej-
něny na webu městyse a v ledno-
vém zpravodaji. Vítězná znělka 
pak bude od Nového roku uvá-
dět hlášení místního rozhlasu,“ 
dodala místostarostka. 

Loni na podzim s komunál-
ními volbami se v Černé Hoře 
konalo referendum o vystoupení 
ze Svazku vodovodů a kanaliza-
cí města a obcí okresu Blansko. 
Hlasování se zúčastnilo skoro 
58 procent voličů, ze kterých se 

více než polovina vyslovila pro 
vystoupení. Referendum vyvola-
la část obyvatel, kterým se nelí-
bila svazková cena vody.

Černá Hora už oficiálně ozná-
mila, že ze Svazku od prvního 
ledna 2016 vystupuje. Městys 
teď dolaďuje podmínky, za kte-
rých se tak stane. Vedení Svaz-
ku už oznámilo, že Černé Hoře 
nevydá zdroje pitné vody, úprav-
nu vody, dva vodojemy nebo vel-
kou část páteřní vodovodní sítě. 
 (moj)

BlanskoBlansko BoskoviceBoskovice

LetoviceLetovice KunštátKunštát

Jedovnický Mikuláš bude
ve znamení jarmarku

JEDOVNICE - Tradiční jedovnický předvánoční knižní jarmark se 
letos uskuteční v sobotu 6. prosince. Konat se bude v kulturním domě 
od 8 do 16,30 hodin. Současně se koná i regionální veletrh produktů 
Moravského krasu. Nejvíce zájemců tradičně vždy láká oblíbená burza 
knih, časopisů a hudebních nosičů s možností doplnit  sbírky či nakou-
pit zajímavé dárky na dobré ceny. Na návštěvníky čeká i prodej nové 
literatury, her, map a křížovek, zboží budou nabízet i soukromí prodej-
ci. Jedenáctý veletrh produktů z Moravského krasu prezentuje výrobce 
a držitele značky Moravský kras - regionální produkt. Nebudou chybět 
ukázky řemesel, ani ochutnávky toho nejlepšího.  (ama)

Vánoční výstava 
v Černovicích

ČERNOVICE - Druhá adventní neděle bude v Černovicích patřit 
Vánoční prodejní výstavě. Ta se zde bude konat už potřetí. V loňském 
roce ji navštívilo více než 300 lidí a organizátoři očekávají minimálně 
stejně vysokou návštěvnost i letos. 

„Letošní Vánoční výstava se bude konat v kulturním domě a k vidě-
ní, nákupu i ochutnání toho bude více než dost,“ říká Bronislava Zho-
řová, jedna z organizátorek. „Návštěvníci si mohou prohlédnout vyře-
závaný betlém, výrobky žáků černovické MŠ a ZŠ, zakoupit výrobky 
z chráněných dílen nebo drobné dárky a dekorace. Samozřejmostí bude 
i vánoční punč a svařák,“ dodává s úsměvem Zhořová.

Vánoční výstavu již tradičně pořádá Sdružení pro záchranu historic-
ké památky na okraji okresu Blansko. Letos se uskuteční 6. prosince 
od 11 do 15 hodin v sále kulturního domu. Vstupné bude dobrovolné 
a výtěžek poputuje na dokončovací opravy fary v Černovicích.  (rkš)

Členové mezigeneračního 
klubu vyrazili na první výlet

BLANSKO - Na první letošní výlet se členové mezigenerační-
ho klubu při Střední škole gastronomické v Blansku vydali minulou 
středu. Jejich prvním cílem byly Šlapanice u Brna, kde si prohlédli 
zajímavou výstavu a názvem JÍÍÍDLO! aneb Dobrodružné příběhy 
našich snídaní, obědů a večeří. Scénář zajímavé expozice informoval 
o rozličných aspektech stravování v Evropě od pravěku po současnost. 
I když některé prvky byly určeny spíše dětem, ani senioři si nenechali 
ujít příležitost „ulovit“ si mamuta nebo zasázet záhon brambor. Všich-
ni se dozvěděli mnoho zajímavého například o fi lozofi i středověkého 
stravování nebo o tom, jakým procesem výroby, prodeje a spotřeby 
naše jídlo prochází. 

Druhou zastávkou byl brněnský hotel Continental. Účastníci zájezdu 
si prohlédli jeho zázemí, viděli pokoje jednotlivých cenových katego-
rií, obdivovali i jeho architekturu, která vychází ze stylu Brusel. Pro-
hlídka byla zakončena společným obědem. A to ještě nebyl konec pro-
gramu. Na řadu přišel brněnský hrad Špilberk. I v jeho prostorách se 
nyní koná gastronomicky laděná výstava spojená s pivem, jeho historií, 
výrobou i spotřebou. Části věnované brněnskému pivovarnictví a hos-
podám i jejich štamgastům, patřily k nejzajímavějším. Závěr zájezdu 
patřil prohlídce pověstných kasemat. 

Členové mezigeneračního klubu děkují vedení školy za možnost 
vidět v jediný den tolik zajímavých věcí a už se těší na další společnou 
akci.  (ama)

Vánoční koncert „Hvězdička 
betlémská“ potěší děti 

v blanenském kině
BLANSKO - „Hvězdička svítí pro mě i pro tebe. Vím kam jíti, ces-

tičkou do nebe... Cestička začíná v srdíčku každého člověka... Ten kdo 
ji nehledá, na svoje štěstí se načeká...!

„Textem této písničky, uvítám na našich prvních čtyřech letošních 
vánočních koncertech „Hvězdička betlémská“ naše malé diváky v kině  
v Blansku. Mimo této písně, ale samozřejmě zazpívám dětem a jejich 
pedagogům spoustu koled a vánočních písní. Věřím, že koledy Pásli 
ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a další děti 
dobře znáte a protože si dobře pamatuji, jak jsme si společně krásně 
zazpívali při naší premiérové návštěvě u vás s Čapkovými příběhy pejs-
ka a kočičky, moc se na v ás těším. Je to úžasný pocit zpívat s plným 
hledištěm dětí a nálada koncertu pak podtrhuje sváteční vánoční dny, 
na které se určitě většina z nás těší,“ řekla nám autorka představení a 
jeho hlavní protagonistka Michaela Novozámská. Mimo zpívání koled 
se ale děti dozví i o tradici Vánoc v příběhu o narození Ježíška, zvyku 
dávání dárků na Štědrý den a budou svědky pouti tří mudrců a pastýřů 
do Betléma k jesličkám. Představení „Hvězdička betlémská“ se koná 
2. a 3. prosince vždy v 8,30 a v 10,00 v kině Blansko. Hudební divadlo 
dětem moc děkuje za velkou a ochotnou pomoc při organizaci koncer-
tů pro děti blanenské fi rmě SEDLÁK-SYSTÉM, s.r.o. Přijďte všichni, 
kteří máte rádi vánoční čas, koledy a zpívání. A nejenom děti protože... 
„Hvězdička svítí pro mě i pro tebe.“  (mbbh)
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AKCEAKCE
Blansko – Dělnický dům: Vánoční výstava 
s dílnou pro dě   i dospělé, výroba vánoční 
hvězdy, stromečku či zvonku z pap. pedigu.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Morava – 
země neznámá.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Spectre.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: 
Síla vzdoru, 2. část.

čtvrtek 3. prosincečtvrtek 3. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům: Vánoční výstava s 
dílnou pro dě   i dospělé, šperk z točeného 
drátu a smaltovaný přívěsek.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výchova 
a chování dě  , odborná beseda.
Blansko – Kino v 15.30 hod.: Den zdraví 
s Mikulášem.
Boskovice – Muzeum Boskovicka v 17 hod.: 
Boskovice v historických fotografi ích a 
pohlednicích, veřejné představení knihy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kangster Ka: Afričan.
Boskovice v 17 hod. Malý princ.
Boskovice v 19.30 hod. Sicario: Nájemný vrah.
Doubravice v 18 hod. Ladíme 2.

pátek 4. prosincepátek 4. prosince
AKCEAKCE

Adamov – MKM ve 14.15 hod.: Vypouštění 
balónků s přáním k Ježíškovi.
Adamov – Zlatá zastávka v 15 hod.: Miku-
lášské odpoledne.
Blansko – Dělnický dům: Vánoční výstava 
s dílnou pro dě   i dospělé, zdobení vánoč-
ních perníčků.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Životní 
styl a výživa, odborná beseda.
Blansko – Kavárna Archa ve 13 hod.: Archa 
pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Tvořivé 
předvánoční odpoledne.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Vánoční těšení s Domovem OLGA.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kluk ze Staré-
ho Blanska, slavnostní křest knihy.
Boskovice – Masarykovo nám. v 9 hod.: 
XVIII. Vánoční jarmark.
Kunštát – Náměs   v 15.15 hod.: Vypouštění 
balónků s přáním pro Ježíška.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Vánoční výstava betlémů a křest kalendáře.
Letovice – Sál ZUŠ v 19 hod.: Vilém Spilka 
Quartet, koncert.
Rájec-Jestřebí – Před městským úřadem ve 
14.45 hod.: Vypouštění balónků s přáním 
k Ježíškovi.
Šebetov – Základní škola ve 14.30 hod.: 
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kangster Ka: Afričan.
Boskovice v 17 hod. Malý princ.
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane učiteli 2.
Šebetov v 19.30 hod. Terminátor Genisys.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kobry a užovky.

sobota 5. prosincesobota 5. prosince
AKCEAKCE

Adamov – MKM v 10.30 hod.: Mikulášský 
běh do vrchu. 
Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ran-
ní roráty se společnou snídaní.
Blansko – Katolický dům v 10 hod.: Kočičí 
kabaret a svatý Mikuláš, divadlo.
Boskovice – Masarykovo nám. v 9 hod.: 
XVIII. Vánoční jarmark.
Černá Hora – Radnice v 10 hod.: Adventní trh.
Jedovnice – Kulturní dům v 8 až 16.30 hod.: 
24. Mikulášský knižní jarmark a 13. Veletrh 
produktů z Moravského krasu.
Kotvrdovice – Kulturní dům ve 21 hod.: 
Taneční zábava, hraje Arcus.
Letovice – Hasičská zbrojnice v 16.30 hod.: 
Mikulášská nadílka.
Letovice – Klub Fabrika ve 21 hod.: Taneční 
zábava, hraje Medium.
Rájec-Jestřebí – Před hasičskou zbrojnicí 
v 16.30 hod.: Mikulášská nadílka.
Šebetov – Zámecký park v 17 hod.: Miku-
lášská nadílka.
Velké Opatovice – Hasičská zbrojnice v 17 
hod.: Setkání dě   se sv. Mikulášem.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hodný dinosaurus. (3D)
Blansko ve 20 hod. Husí kůže.
Boskovice v 17 hod. Malý princ. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane učiteli 2.

neděle 6. prosinceneděle 6. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Dalibor – smíšený pěvecký sbor města Svi-
tavy, koncert.

Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: 
Adventní koncert, M. Krajíček a J. Valenčík.
Černovice – Kulturní dům v 11 až 15 hod.: 
Vánoční prodejní výstava.
Doubravice – Před obedním úřadem: Miku-
lášská nadílka.
Klepačov – Škola ve 13 až 18 hod.: Vánoční 
výstava.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Ave Musica: 
Budiž pozdravená, koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Hodný dinosaurus.
Blansko v 17.30 hod. Husí kůže. (3D)
Blansko ve 20 hod. Viktor Frankenstein.
Boskovice v 17 hod. Malý princ. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ztraceni v Mnichově.

pondělí 7. prosincepondělí 7. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: První 
pomoc s pracovníkem ČČK – 3. část.
Boskovice – Kino Panorama v 19 hod.: Fil-
mový kvíz – 3. kolo.
Rájec-Jestřebí – Výstavní síň knihovny ve 14 
hod.: Setkání v literární kavárně – Norsko.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Viktor Franken-
stein.
Boskovice v 17 hod. Vánoční kameňák.

úterý 8. prosinceúterý 8. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Kurz zdra-
vého vaření.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Vánoč-
ní klasika, adventní koncert.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Jiří Schelinger.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 17.30 hod.: 
Vánoční těšení.
Boskovice – Městský úřad v 9 až 13.30 hod.: 
Účetní uzávěrka a daň z příjmu, seminář.
Boskovice – Kino Panorama v 15.30 hod.: 
Pozásaví, přednáška Josefa Prose.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. U moře.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vánoční kameňák.

středa 9. prosincestředa 9. prosince
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 17.30 hod.: 
Vánoční těšení.
Boskovice – ZUŠ v 16.30 hod.: Výstava prací 
absolventů a žáků školy, vernisáž.
Boskovice – Masarykovo nám. v 18 hod.: 
Česko zpívá koledy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. U moře.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vánoční kameňák.

čtvrtek 10. prosincečtvrtek 10. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Far-
mářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Alergie 
na potraviny a výživa dě   během nemoci, 
odborná přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: 
MaléHry: Jak na příšery.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vánoční kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Doubravice v 18 hod. Kobry a užovky.

pátek 11. prosincepátek 11. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Pěvecký sbor Perličky, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Hradišťan 
a Jiří Pavlica, vánoční koncert.
Letovice – Klub Fabrika v 20.30 hod.: Reago 
+ Live Band, koncert.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19.30 hod.: 
Flétna a klarinet z rukou talentů, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vánoční kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Šebetov v 19.30 hod. San Andreas.

sobota 12. prosincesobota 12. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ran-
ní roráty se společnou snídaní.
Blansko – Katolický dům v 8 hod.: Vánoční 
dílna: Dárky od srdce.
Blansko – Muzeum ve 14 hod.: Zdobení 
perníčků.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 19 hod.: 
Adventní nocturno – koncert Komorního 
orchestru města Blanska.

Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: 
Dostaveníčko v nebeské kavárně, zpívaná 
bohoslužba.
Lažánky – Kaple v 15.30 hod.: Rozsvícení 
vánočního stromu v Lažánkách.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Javory, 
koncert.
Obora – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční 
zábava, hraje Akcent.
Šošůvka – Kulturní dům ve 14 až 18 hod.: 
Předvánoční setkání.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Aldabra: Byl jednou jeden 
ostrov.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vánoční kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. V srdci moře.

neděle 13. prosinceneděle 13. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Boho-
služby 3. neděle adventní.
Blansko – Divadelní sál Kollárova v 10.30 
hod.: Malé – velké divadlo: Prasátka a vlk.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: 
Adventní povzbuzení – koncert.
Blansko – Kino v 17 hod.: Vánoční charita-
 vní koncert skupiny Rockfór.

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Karel Fleischlinger – adventní koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: 
Sborový vánoční koncert.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: 
Adventní koncert, Táňa Gricová.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Vernum 2013 
Ensemble: Jan Ryba – Česká mše vánoční.
Šošůvka – Kulturní dům ve 14 až 18 hod.: 
Předvánoční setkání.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Pohádky pod 
stromeček.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. V srdci moře.

pondělí 14. prosincepondělí 14. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Boskovice – Muzeum v 19 hod.: Irena a Voj-
těch Havlovi – Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Most špionů.
Boskovice v 19.30 hod. Room.

úterý 15. prosinceúterý 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Advent-
ní den otevřených dveří v Klubu Ratolest.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Předvá-
noční koncert žáků hudebního oboru.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákovský vánoč-
ní koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Veka a Biorchestr, Vánoční bio-veka večírek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Most špionů.
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka: Afričan.

středa 16. prosincestředa 16. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Vánoč-
ní dílna v Klubu Ratolest.
Blansko – Dům v pečovatelskou službou v 15 
hod.: Předvánoční vystoupení hudebního a 
tanečního oboru Soukromé ZUŠ Blansko.
Blansko – Sál okresního soudu v 17 hod.: 
Velký vánoční koncert.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Adventní koncert studentů brněnské kon-
zervatoře.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Grafoterapie aneb 
Rukopisem k rozvoji osobnosti, přednáška.
Blansko – Kino ve 20 hod.: Vánoční koncert 
tří tenorů.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.

čtvrtek 17. prosincečtvrtek 17. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jsem v Čes-
ku doma, nebo jen cizinec?, odborná beseda.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Než stro-
mek zazáří, taneční vystoupení.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Poe  cký 
večer paní Evy Sádecké.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Vánoční kon-
cert s číší vína.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 
hod.: Vánoční besídka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (s  tulky)

Boskovice v 0.15 hod. Půlnoční premiéra: 
Star Wars: Síla se probouzí. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (  tulky)

pátek 18. prosincepátek 18. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: 
Betlémské světlo.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Blansko za tři-
ce  leté války a Lvové z Rožmitálu, beseda.
Blansko – Dřevěný kostelík v 19 hod.: Ora 
pro Nobis – adventní koncert.
Cetkovice – Kulturní dům v 19 hod.: Kame-
lot, koncert.
Letovice – Klub Fabrika v 20.30 hod.: Majk 
Spirit, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (3D)
Boskovice v 17 a 20 hod. Star Wars: Síla se 
probouzí.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Jurský svět.

sobota 19. prosincesobota 19. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum ve 14 hod.: Ozdoby na 
stromeček.
Blansko – Zámek v 18 hod.: Vánoční koncert 
Hany Korčákové.
Boskovice – Muzeum ve 14 hod.: Vernisáž 
výstavy Jana Vičara – Malý jezdec.
Vysočany – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneč-
ní zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jo Nesbo: Doktor 
Proktor a prdící prášek.
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 14, 17 a 20 hod. Star Wars: 
Síla se probouzí.

neděle 20. prosinceneděle 20. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 10 hod.: Michalovi mazlíč-
ci, představení pro dě   Michala Nesvadby.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Cimbálová muzika Majerán, koncert.
Boro  n – U sklípku v 10 hod.: Předvánoční 
koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Boskovice – Evangelický kostel ve 14.30 a 18 
hod.: Adventní koncert, pěvecký sbor Nota.
Cetkovice – U školy v 11.45 hod.: Předvánoč-
ní koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Karel Fleischlin-
ger: Armonías para Guitarra, koncert.
Olešnice – Kulturní dům v 17 hod.: Orfeus a 
Euridika, autorský muzikál v podání ZUŠ Bystré.
Světlá – U kapličky v 11.15 hod.: Předvánoční 
koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Uhřice – Na točně v 12.15 hod.: Předvánoční 
koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Úsobrno – U obecního úřadu v 15.30 hod.: 
Předvánoční koledování, Dechový orchestr 
Malá Haná.
Vanovice – U Záložny v 10.45 hod.: Předvánoč-
ní koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří 
v 9 hod.: Vánoční koledování Dechového 
orchestru ZUŠ Jevíčko.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Jo Nesbo: Doktor Proktor 
a prdící prášek.
Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (3D)
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (  tulky)
Boskovice ve 14, 17 a 20 hod. Star Wars: 
Síla se probouzí.
Velké Opatovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna.

pondělí 21. prosincepondělí 21. prosince
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Moravské kartografi cké 
centrum v 17 hod.: Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Macbeth.
Boskovice v 17 a 20 hod. Star Wars: Síla se 
probouzí.

úterý 22. prosinceúterý 22. prosince
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Trable o Vánocích.
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Most špiónů.

středa 23. prosincestředa 23. prosince
AKCEAKCE

Lipůvka – Na parkoviš   v 15 hod.: Vánoční 
punčování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Trable o Vánocích.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Rodinný film.

Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro 
seniory: Rodinný fi lm.
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Rodinný fi lm.

čtvrtek 24. prosincečtvrtek 24. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod. 
Rozdávání betlémského světla.
Blansko – Zámek v 10 hod.: Štědrodenní 
zastavení na nádvoří zámku.
Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 23 hod.: Půl-
noční mše svatá.
Boskovice – Masarykovo nám. v 11 až 12 
hod.: Polévka pro chudé i bohaté.
Doubravice – Kostel sv. Jana Kř  tele: Vánoč-
ní půlnoční mše.
Letovice – Masarykovo nám. ve 12 hod.: 
Polévka pro chudé i bohaté.
Letovice – Kostel sv. Václava ve 22 hod.: 
Vánoční půlnoční mše.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. V hlavě.

pátek 25. prosincepátek 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 až 16 hod.: 
Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý 
betlém.
Bořitov – Sokolovna ve 21 hod.: Taneční 
zábava, hraje Akcent.
Lazinov – Obecní úřad v 17 hod.: Vánoční 
zpívání.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční 
zábava, hraje Medium.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční 
prohlídky.
Žďár – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční 
zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Pedesátka.
Boskovice v 19.30 hod. Naslepo - jedná se o 
projekci fi lmu, kdy do poslední chvíle nevíte 
co se na plátně objeví.

sobota 26. prosincesobota 26. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 hod.: Slav-
nostní mše svatá, v 8.45 hod.: Mše svatá.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 až 16 hod.: 
Kostelní betlém.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: 
Vánoční koncert Ras  slava Blansko.
Kotvrdovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Taneční zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malý princ. (3D)
Blansko ve 20 hod. Padesátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesátka.

neděle 27. prosinceneděle 27. prosince
AKCEAKCE

Černovice – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneč-
ní zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Malý princ.
Blansko v 17.30 hod. Krampus: Táhni k čertu.
Blansko ve 20 hod. Padesátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesátka.

pondělí 28. prosincepondělí 28. prosince
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Krampus: Táhni k čertu.
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (3D s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Padesátka.

úterý 29. prosinceúterý 29. prosince
KINAKINA

Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se probouzí. (3D)
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Zbru-
su nový zákon.

středa 30. prosincestředa 30. prosince
KINAKINA

Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (3D s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Zbru-
su nový zákon.

čtvrtek 31. prosincečtvrtek 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Dětský Silvestr 
zakončený ohňostrojem.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16.30 hod.: 
Mše svatá s poděkováním.
Boskovice – Letní kino v 17 hod.: Silvestr 
v letním kině s ohňostrojem.
Letovice – Masarykovo nám. ve 22 hod.: 
Silvestr 2015.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční 
prohlídky.

kalendář akcíkalendář akcí



Výrobce ocelových konstrukcí z Boskovic

přijme
PRACOVNÍKA TECHNICKÉ 

PŘÍPRAVY VÝROBY
Požadavky:

minimálně SŠ vzdělání technického směru− 
znalost pracovních postupů a technologií v oboru výroby − 
ocelových konstrukcí
znalost norem a technické dokumentace, znalost čtení výkresů− 
alespoň pasivní znalost německého a  anglického jazyka  − 
zodpovědnost, svědomitost a pečlivost− 
samostatnost− 
organizační schopnos  − 
schopnost jednat se zákazníky− 
znalost práce na PC MS Offi  ce, Autocad− 
řidičský průkaz skupiny B− 

Nabízíme:
zajímavou práci− 
pěkné pracovní prostředí− 
uplatnění svých schopnos  − 
sociální jistoty− 
možnost osobního růstu− 

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Vaverka, 

vaverka@bozp-personalistika.cz, tel. 602 257 036 
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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 kastro-
vaného 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.

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), které působí v Boskovicích 
a okolí na rodinných oslavách, senior-
ských setkáních, svatbách, 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

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

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

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

Ve středu 3. 6. 2015 proběhlo na 
VOŠ ekonomické a zdravotnické 
SŠ Boskovice slavnostní předání 
certifi kátů žákům 4. ročníku oboru 
Informační technologie. Nejprve 
byly žákům předány certifi káty 
ECDL, které předal Ing. Jiří Hla-
váček. Testy ECDL skládají žáci 
ve čtvrtém ročníku a získávají 
tak doklad o tom, že mají základ-
ní znalosti v ovládání počítačů a 
kancelářských aplikací. Jde tedy 
o doklad základní počítačové gra-
motnosti. Důležitější certifi káty 
ale žáci 4. ročníků dostali od Cisco 
lektora Ing. Davida Marka. Naše 
škola je už šestým rokem součástí 
mezinárodní počítačové akademie 
– Cisco Academy, a žáci tak mají 
možnost získat certifi káty, které 
dokládají znalosti a dovednosti na 
úrovni IT odborníků. 

Ing. David Marek na závěr slav-
nosti vyhlásil vítěze školního kola 
soutěže Cisco NAG 2015 (Networ-
king Academy Games). Letos se 
naše škola zúčastnila této prestižní 
mezinárodní soutěže již potřetí a 
zopakovala úspěch z předloňského 
roku. Mezi 20 nejlepších v ČR se 
z naší školy probojovalo 5 žáků a 2 
z nich se v evropském fi nále umís-
tili na předních místech. Z pohledu 
ČR se ve fi nále umístili na 1. a 2. 
místě. Jmenovitě to byli Jan Cha-
loupka z IT2 (1. místo v ČR a 8. 
v rámci Evropy), Patrik Dokoupil 
z IT3 (2. místo v ČR a 24. v rám-
ci Evropy). V rámci školního kola 
je na 3. místě Jan Uhlíř, 4. Marek 
Šos a 5. Adam Přichystal (všich-
ni z IT2). Kluci tak měli možnost 
změřit své IT znalosti a doved-
nosti s vrstevníky z celé Evropy. 
Jen pro zajímavost - celkově jsou 
v Evropě nejlepší Rumuni (v první 
třicítce měli 9 žáků), pak Němci 
(TOP 30 4×) a Bělorusové (TOP 
30 6×). ČR je z pohledu umístění 
nejlepších žáků na 4. místě (TOP 
30 3×).

Co je Cisco Academy
Cisco Academy je vzdělávací 

program, který vytvořily dvě nej-
větší technologické fi rmy na světě: 
Hewlett Packard a Cisco Systems. 
Cílem toho programu je poskyto-
vat IT školám kvalitním výukové 
materiály, síťová zařízení a pře-
devším garantovat profesionálně 
proškolené lektory s cílem připra-
vit žáky středních a vysokých škol 
na průmyslovou certifi kaci v obo-
ru Informační technologie.

Ke studijním materiálům Cisco 
Academy mají přístup jen některé 
IT školy. Na celém světě, tj. v cca 
150 zemích světa působí v sou-
časné době asi 10 000 škol, které 
jsou Cisco akademiemi. V České 
republice je celkem 139 střed-
ních škol, kde lze studovat obor 
Informační technologie, ale asi jen 
třetina z nich je součástí vzdělá-
vacího programu Cisco Academy. 
Naše škola VOŠ a SŠ Boskovice 
je jednou z nich. 

Žáci na naší škole tak mají mož-
nost získat v rámci výuky podle 

Završení maturity slavnostním předání 
certi ikátů ECDL a CISCO Academy

a vyhlášení výsledků Cisco soutěže NAG 2015

programu Cisco Academy dva 
mezinárodně uznávané certifi ká-
ty: Cisco IT Essentials (správa a 
údržba PC, základy bezpečnosti 
a počítačových sítí) a CCNA 1 
(první z řady certifi kátů pro speci-
alisty na síťové technologie). Tyto 
certifi káty dokládají, že žák nejen 
ovládá IT odbornost na profesio-
nální úrovni, ale že ji zvládá i v 
anglickém jazyce. Nejlepší žáci, 
kteří absolvují všechny anglické 
testy nad 85%, dostávají navíc 
písemnou gratulaci – ocenění stu-
dijních výsledků – přímo od ředi-
tele Cisco Academy.

Pro naše maturanty je Cisco cer-
tifi kát velmi důležitým dokladem 
odbornosti na trhu práce. Z prů-
zkumu společnosti Cisco vyplývá, 
že o uchazeče s mezinárodním cer-
tifi kátem je mnohem větší zájem a 
že mají i mnohem rychlejší karier-
ní postup – předpokládá se ochota 
dál se učit. Konkurence v IT se 

stále zvětšuje, ale odborníků v IT 
je u nás stále nedostatek. Přitom 
region Jihomoravského kraje je 
přímo ideální pro obor IT – půso-
bí zde mnoho velkých IT fi rem: 
IBM, GTS, Red Hat, Honeywell, 
FEI, NetSuite nebo Infosys. Díky 
tomu se o moravské metropoli 
stále častěji ve světě hovoří jako o 
českém Silicon Valley. 

Vzhledem k výsledkům z minu-
lých let můžeme směle říct, že má 
naše škola v rámci Jihomoravské-
ho kraje velmi významné postave-
ní, neboť z celkem 7 škol zapoje-
ných do programu Cisco Academy 
se podle výsledků soutěže Cisco 
NAG umístila na prvním místě.

Slavnostní předávání certifi kátů 
ECDL a CISCO Academy se tak 
u nás stalo tradicí a celkový počet 
certifi kovaných studentů již vzros-
tl na 64. Těšme se tedy na další 
úspěchy našich žáků.

 Zpracoval Ing. David Marek

František Opluštil, Voděrady 7

NABÍZÍ K PRODEJI
VÁNOČNÍ STROMKY 

SMRK STŘÍBRNÝ 
BOROVICE ČERNÁ

PRODEJ DENNĚ 
OD 5. 12. 13 - 17 HOD.

Jinak po domluvě na tel.:
607 123 645, 728 099 262, 516 472 161

Výrobce ocelových konstrukcí z Boskovic

přijme

VEDOUCÍHO VÝROBY
Požadavky:

minimálně SŠ vzdělání technického směru− 
znalost způsobu výroby ocelových konstrukcí a pracovních postupů− 
zodpovědnost, svědomitost a pečlivost− 
samostatnost− 
organizační schopnos  − 
schopnost jednat se zákazníky− 
znalost práce na PC MS Offi  ce, − 
dosažitelnost− 
řidičský průkaz skupiny B− 

Nabízíme:
zajímavou práci− 
pěkné pracovní prostředí− 
uplatnění svých schopnos  − 
sociální jistoty− 
možnost osobního růstu− 

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Vaverka, 

vaverka@bozp-personalistika.cz, tel. 602 257 036 

Dne 1. prosince 2015 se dožil významného 
životního jubilea - osmdesáti let

pan Stanislav Trnečka
z Boskovic.

Do dalších roků mnoho 
elánu, životního optimismu 

a spokojenosti
přejí 

manželka, děti, vnuci 
a pravnoučata.

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA. Dny otevřených dveří:  2. 12. 2015 a 13. 1. 2016
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Zamazalová a Špaček mají 
medaile z Českého poháru

ATLETIKA
2. 12., 11.15 h. Mikulášský běh Okrouhlá. 

HOKEJ
3. 12., 18 h Blansko - Rosice, Boskovice - Velké Meziříčí.

KUŽELKY
4. 12. 18 h Blansko C - Brno IV C, KP II. 5. 12., 10 h Blansko - Rosi-

ce, 1. liga žen.  12:45 Blansko - Rosice, 2. liga mužů. 15:30 Blansko 
B - Ivančice., divize.

ŠPRTEC
6. 12., 10 h Orlovna Boskovice. Turnaj Expres.

ŠACHY
6. 12., 10 h Boskovice - Tišnov, Lipovec B - Blansko, Lipovec C - 

Vyškov B, KP II. 
VOLEJBAL

5. 12., 10 + 13 h Letovice - Tišnov. KP mužů.

K   

V  V

BLANSKO - Blanenská 
plavkyně Veronika Zamazalová 
v barvách oddílu ASK Blansko 
a blanenský odchovanec repre-
zentující v současnosti Kometu 
Brno si přivezli z desátého kola 
Českého poháru v plavání ve Zlí-
ně tři medaile. 

Dvě z nich jsou v držení Vero-
niky Zamazalové, která ve své 
parádní disciplíně padesátce prsa 
nestačila s vynikajícím osobním 
rekordem pouze na českou repre-
zentantku a olympioničku Mar-
tinu Moravčíkovou. Na dvoj-
násobné trati pak přidala ještě 
bronz. Pro Zamazalovou jsou to 
vůbec první medailové úspěchy 
na Českém poháru.

Jinak je tomu u Dominika 
Špačka, který také velmi dobře 
reprezentuje své rodné město, i 
když plave za brněnskou Kome-
tu. Má totiž medailí z Českého 
poháru několik.  Jeho nejlepší 
disciplínou je již od dob, kdy 
plaval v blanenském oddílu, 
dvoustovka prsa, a právě na této 
trati sbírá vavříny. Před týdnem 
v Brně na devátém kole to bylo 
stříbro a zde ve Zlíně stejně 
jako loni své konkurenty porazil 
a radoval se ze zlata.

A ještě jedno významné prven-
ství ve Zlíně plavci blanenského 
oddílu zaznamenali. Celkem 
sedm z nich se totiž objevilo 
v první desítce výsledkové lis-

tiny, což je nejlepší výsledek od 
roku 2010, kdy se blanenští plav-
ci svými výkony poprvé kvalifi-
kovali na Český pohár.

Úspěšné blanenské družstvo 
dorostu a dospělých reprezen-
tuje svůj oddíl a město Blansko 
ve složení Veronika Zamazalová, 
Petra Pokorná, Bára Pokorná, 
Hana Kopřivová, Viktorie Grme-
lová, Tomáš Chemčuk, Michal 
Vencel a Jan Vencel.

Ve stejnou dobu, kdy ve Zlíně 
sbírala medaile nejstarší plavky-
ně blanenského oddílu Veronika 
Zamazalová, lovila cenné kovy 
jedna z nejmladších reprezentan-
tek oddílu Anna Kučerová v bla-
nenském bazénu. Domácí oddíl 
zde pořádal krajskou kvalifikaci 
na Poháry Moravy.

Medaile vybojovala tato talen-
tovaná desetiletá plavkyně ve 
všech přihlášených startech, kte-

rých bylo šest. Své soupeřky ze 
třinácti oddílů Jihomoravského 
kraje nechala za sebou na pade-
sátce kraul. Další medaile pak 
měli hodnotu čtyřikrát stříbrnou 
a jednou bronzovou.

Zbývajících devět zástupců 
blanenského oddílu na medaile 
sice nedosáhlo, výkony většiny 
z nich však byly velmi dobré 
a na kvalifikaci na republikovou 
soutěž by měly stačit.

Veronika Zamazalová a Dominik Špaček. Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová a Dominik Špaček. Foto Věra Vencelová

REGION - Volejbalisté Leto-
vic v krajském přeboru hráli 
v sobotu v hale druhého Znojma 
a ve dvou zápasech neuhráli ani 
set.

Znojmo-Přímětice - TJ Sokol 
Letovice 3:0 (15, 14, 17) a 3:0 
(17, 19, 18).
 1.  Ingstav Brno 16 13 0 2 1 43:14 41
 2.  Znojmo 16 11 3 1 1 45:14 40
 3.  Brno - jih 16 10 4 1 1 45:20 39

 4.  Žabovřesky 16 9 2 0 5 37:21 31
 5.  Kometa Brno 16 5 4 0 7 30:31 23
 6.  Letovice 16 4 2 2 8 26:37 18
 7.  Šlapanice 16 4 0 5 7 24:39 17
 8.  Vyškov 16 4 0 3 9 20:39 15
 9.  Holubice 16 3 0 1 12 14:40 10
 10.  Tišnov 16 1 1 1 13 15:44 6

V posledním kole před vánoč-
ní přestávkou hostí letovičtí 
volejbalisté tuto sobotu celek 
Tišnova.  (les)

P   

Kuželkářkám Blanska se nedaří, body 
brali jenom muži

REGION - Zatímco kuželkářky 
Blanska svoje desáté kolo přede-
hrály, muži je hráli v sobotu v Tře-
bíči. Vedoucí celek byl nad jejich 
síly. V krajském přeboru II. třídy 
vyhrály Boskovice v Husovicích, 
Blansko C nehrálo a jeho náskok 
se snížil na 4 body.

2. liga mužů
10. kolo: Třebíč - Blansko 

6:2 (36017:3349).
Dobeš P. - Honc 4:0 (636:508), 

Mikoláš - Flek J. 2:2 (570:580), 
Dobeš J. - Hlavinka 3:1 
(612:594), Pevný R. - Havíř 3:1 
(636:579), Rypel - Procházka 2:2 
(545:559), Nestrojil - Flek R. 3:1 
(608:529).
 1.  Třebíč  10  9  1  0  63,5:16,5 19
 2.  Rosice  10  6  2  2  49,0:31,0 14
 3.  Č. Třebová  10  6  1  3  48,0:32,0 13
 4.  Dačice  10  4  4  2  45,0:35,0 12
 5.  Vyškov  10  5  1  4  41,5:38,5 11
 6.  Husovice B  10  5  0  5  44,0:36,0 10
 7.  Blansko  10  4  2  4  40,0:40,0 10

 8.  Opava  10  5  0  5  36,5:43,5 10
 9.  Vracov  10  4  0  6  38,0:42,0 8
 10.  Zábřeh  10  3  1  6  35,5:44,5 7
 11.  H. Benešov  10  3  0  7  33,0:47,0 6
 12.  MS Brno B  10  0  0  10  6,0:74,0 0

JmKP2
TJ Sokol Brno Husovi-

ce E - KK Velen Boskovice 2:6 
(2387:2416).

Thielová - Ševčík F. 1:1 
(411:402), Sedláková - Zukal 1:1 
(400:414), Puldová - Papoušek 

1:1 (386:390), Sedlák - Mareček 
1:1 (411:388), Mlýnek - Minx 
0:2 (384:401), Patočka - Ševčík 
P. 0:2 (395:421).  (les)
 1.  Blansko C 10 9 0 1 60,0:20,0 18
 2.  Brno IV C 10 7 0 3 48,5:31,5 14
 3.  Ivanovice 10 6 1 3 48,5:31,5 13
 4.  Boskovice  10 6 0 4 50,0:30,0 12
 5.  MS Brno F 10 5 0 5 38,0:42,0 10
 6.  MS Brno E 8 3 0 5 26,0:38,0 6
 7.  Husovice E 11 3 0 8 34,0:54,0 6
 8.  Žabovřesky C 11 2 2 7 29,5:58,5 6
 9.  Veverky B 10 2 1 7 25,5:54,5 5

Šachisté Boskovic jsou zatím 
bez porážky

REGION - Krajský přebor 
II. třídy šachových družstev má 
odehrána tři kola a jediným, kdo 
je bez porážky, je tým Bosko-
vic. 

Boskovice si ve třetím kole 
jely do Blanska pro tři body. 
Rychle se ujaly vedení 3,5:0,5 a 
vše nasvědčovalo jejich hladké 
výhře. Blanenští ovšem dokáza-
li srovnat na 3,5:3,5, takže roz-
hodující bod musel Boskovicím 
vybojovat Filip Dvořáček.

Lipovec B přehrál Rudici na 

prvních šachovnicích 3,5:0,5, 
jenže na těch dalších stejným 
poměrem prohrál a zápas proto 
skončil celkovou remízou 4:4. 
Rudice může slavit první bod, 
Lipovec po další ztrátě pomalu 
přichází o šanci na postup.

Vedoucí Sloup jel do Tišnova 
a jistě nečekal výprask 6,5:1,5 
bez jediné vyhrané partie. 
Domácí však spolehlivě zužitko-
vali ratingovou převahu na všech 
šachovnicích.

Kuřim B dorazila na zápas 

s Lipovcem C se třemi náhrad-
níky, přesto byla favoritem. 
Domácí se ale nezalekli a díky 
třem vyhraným partiím zvítězili 
4,5:3,5. Lipovec C se tak posunul 
na třetí místo průběžné tabulky.
 1.  Boskovice  3 3  0  0 15.0  9
 2.  Tišnov  3 2  0  1 15.0  6
 3.  Lipovec C  3 2  0  1  14.0  6
 4.  Kuřim B  3 2  0  1 14.0  6
 5.  Vyškov B  3 2  0  1 12.5  6
 6.  Sloup  3 2  0  1 12.0  6
 7.  Lipovec B  3 1  1  1 12.5  4
 8.  Rudice  3 0  1  2 9.5  1

 9.  Blansko  3 0  0  3 8.5  0
 10.  Kuřim D  3 0  0  3 7.0  0

Ve čtvrtém kole na sebe 6. pro-
since narazí Boskovice a Tišnov, 
první a druhý tým průběžného 
pořadí. Kuřim B doma přivítá 
Sloup a Lipovec C hostí Vyškov. 
Všechny čtyři týmy mají po šesti 
bodech, takže se dají očekávat 
vyrovnaná a napínavá utkání. 
Lipovec B hraje s Blanskem, 
které určitě bude chtít získat své 
první body, stejně jako Kuřim D 
proti Rudici.  (les)

MEMORIÁL. Vítězství na 18. ročníku Memoriálu Dana Němce v halovém fotbale v Blansku získal tým SK Olympia Ráječko před Černou Horou a Tišno-
vem. Obhájce  tulu FK Blansko skončil čtvrtý. KUŽELKY. Mikulášský turnaj v kuželkách v Blansku vyhrála dvojice Lukáš Pernica - Jana Řeháková (442), 
druhá skončila dvojice Svatopluk Kocourek ml. - Vra  slava Chlupová (430) a tře   Radek Kitner - Jana Rosendorfová (426).  FOTO BOHUMIL HLAVÁČEK

VÍTĚZ JE Z VELKÉ BÍTEŠE. O ceny v karetním turnaji Okrouhlecké eso 
bojovalo v sobotu 29. listopadu 57 vyznavačů mariáše. Ti se sjeli 
z mnoha míst naší republiky. Vítězem se po čtyřech odehraných kolech 
stal Zdeněk Svoboda, druhý byl Jiří Vach z Doubravice, tře   Petr Císař 
z Bedřichova.  FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Rozhodčí skončili čtvrtí
REGION - První ze série turnajů odehráli fotbaloví rozhodčí okresu 

Blansko v sobotu 21. listopadu v Ivančicích.
Po třech výhrách, jedné remíze a třech porážkách skončili na čtvrtém 

místě a Martin Abrahám se stal s šesti brankami nejlepším střelcem 
turnaje. 

Výsledky: Blansko – Hodonín 2:1 (Abrahám, Nejezchleb), - Vyškov 
2:1 (Abrahám 2), - Brno-venkov A 0:2, - funkcionáři Brno-venkov 1:5 
(Hlubinka), - Brno-venkov B 1:1 (Abrahám), - Brno-město 0:3, - Břec-
lav 4:1 (Abrahám2, Šebela 2).

Pořadí: 1. Brno město, 2. funkcionáři Brno-venkov, 3. Brno-venkov A, 
4. Blansko, 5. Hodonín, 6. Brno-venkov B, 7. Břeclav, 8. Vyškov.

OFS Blansko reprezentovali Hynek Barák, Aleš a David Novotní, 
Jakub Hlubinka, Miroslav Nejezchleb, Ondřej Pernica, Milan Strya, 
Václav Šebela a Martin Abrahám.  (les)

Extraliga
9. kolo: Hurricane Adamov 

- Frogs Žabčice 10:8, Babylon 
Němčice - Titáni Hodonín 12:6, 
Šenkýři Brno - Burýšci Dolní 
Kounice 13:5, Siga Brno - Blan-
sko pivovar Č. H. 3:15, Frčáci 
Avion Ivančice - Kolečko Extra 
Brno 10:8, STS Bulldogs Hodo-
nín - Hornets Adamov 6:12.
 1.  Hornets 8  7  1  0  0  0 102:43 23
 2.  Šenkýři 8  6  1  0  1  0 86:60  21
 3.  Žabčice  9  6  0  0  1  2 88:75 19
 4.  Blansko 8  6  0  0  0  2 89:55 18
 5.  Němčice 8  4  1  0  0  3 79:66 14
 6.  Kolečko 9  3  1  0  1  4 84:80 12
 7.  Hurricane 7  3  1  0  0  3 68:59 11
 8.  Bulldogs 8  2  2  0  1  3 74:73 11
 9.  Letovice  8  3  0  0  1  4 70:75 10
 10.  Siga Brno  8  2  0  0  0  6 59:85 6
 11.  Hodonín  7  1  0  0  2  4 49:79 5
 12.  Ivančice  8  1  0  0  1  6 51:94 4
 13.  Burýšci 8  0  1  0  0  7 45:100 2

2. liga
9. kolo: Na Středy Kunštát - 

Terasa VO Tečku Knínice 8:10, 
Vandals Blansko - Mário Bosko-
vice 8:10, ALK Brumov - Zenit 
Deštná 11:7, BISTRO Stvolo-
vá - Stará fabrika 6:12, Nadoraz 
Jevíčko - Babylon Němčice B 
10:8, Hoteliéři Usobrno - Alejak 
Sokec Boskovice 14:4.
 1.  Usobrno  9  8  0  0  0  1 105:57 24
 2.  Brumov  9  8  0  0  0  1 97:65  24
 3.  Deštná  9  7  1  0  0  1 102:61 23

 4.  S. fabrika  9  5  1  0  1  2 93:71  18
 5.  Stvolová  9  4  0  0  1  4 90:73  13
 6.  Bystřice 9  3  2  0  0  4 86:78  13
 7.  Na Středy  9  4  0  0  0  5 83:79  12
 8.  Vandals 9  3  1  0  0  5 84:79 11
 9.  Mário 9  3  1  0  0  5 72:91 11
 10.  Alejak 9  1  2  0  2  4 76:90  9
 11.  Němčice C  9  2  1  0  1  5 59:105 9
 12.  Jevíčko  9  2  0  0  2  5 66:98 8
 13.  Knínice  9  2  0  0  2  5 66:98 8
 14.  Němčice B  9  2  0  0  0  7 64:98 6

3. liga
Bulldog Javorek - Lakeři 

Lysice 10:8, Triple X Letovice - 
Popelka Team Bce 9:10, Stoners 
Dělňák Blansko - Zenit Deštná 
B 13:5, Rošťáci Horní Štěpánov 
- Hoteliéři Usobrno C 7:11, DC 
Tečkaři Těchov - Bistro Stvolová 
B 7:11, Peklo Sloup - Hoteliéři 
Usobrno B 6:12, Haluzáři Cetko-
vice - Surikaty Těchov 8:10.
 1.  Stvolová B  9  8  0  0  0  1 116:46 24
 2.  Usobrno B  9  7  1  0  0  1 98:65 23
 3.  Surikaty 9  6  1  0  0  2 97:66 20
 4.  Haluzáři 9  6  0  0  1  2 93:70 19
 5.  Javorek  9  5  1  0  1  2 77:87 18
 6.  Usobrno C  9  5  1  0  0  3 80:83 17
 7.  Popelka 9  3  2  0  0  4 85:79 13
 8.  Dělňák  9  3  0  0  1  5 74:89 10
 9.  Triple X 9  2  1  0  1  5 72:92 9
 10.  Tečkaři  9  2  0  0  2  5 76:88 8
 11.  Štěpánov  9  2  0  0  2  5 70:94 8
 12.  Deštná B  9  2  1  0  0  6 61:102 8
 13.  Lysice  9  2  0  0  0  7 78:84  6
 14.  Sloup  9  2  0  0  0  7 65:97  6

Š
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Hokejovou ligu vede Velká 
Bíteš, Boskovice jsou druhé

L  S

REGION - V Krajské lize 
Jižní Moravy a Zlínska vedoucí 
Boskovice podlehly Uherskému 
Brodu, poslední Blansko podru-
hé vyhrálo, když porazilo doma 
Uherské Hradiště.

14. kolo: HC Spartak Uherský 
Brod – SK Minerva Boskovice 
3:2 (2:0, 0:2, 1:0), 3:53 Okénka, 
4:54 Doležálek, 54:31 Okénka - 
21:10 Hnilička, 23:11 Dufek.

Boskovice: Vrba - Maksa, Peli-
kán - Surý Aleš, Dufek - Theimer 
- Kroupa, Skácel, Popolanský - 
Karný, Veselý, Hnilička - Holub, 
Zvolánek, Václavík.

Minerva přijela do Brodu 
značně oslabena, bez sedmi chy-
bějících hráčů (Matouš, Fadrný, 
Honzek, Surý Zbyněk, Bednář, 
Lysoň a Klimeš) však předvedla 
bojovný výkon, vyrovnaný zápas 
na svoji stranu strhli domácí 
brankou v 55. minutě.

Už ve čtvrté minutě šel domácí 
celek do vedení, když Okénkova 
skrytá střela přes obránce prošla 
až do boskovické branky. 

O minutu později se měnilo 
skóre znovu. Vrba nejistě zasáhl 
proti zakončení Doležálka, poté 
se puk od jeho ramene odrazil 
podle výroku rozhodčího až za 
brankovou čáru.

Ve druhé minutě druhé třetiny 
se po konci oslabení dorážkou 
prosadil Hnilička a snížil, ve čtvr-
té minutě lehké nahození Dufka 
od pravého mantinelu prošlo až 
za Zubova záda.

Pět minut před koncem zápasu 
domácí na dlouhou dobu zamkli 
celek Boskovic před Vrbou, velký 
nápor proměnil střelou nad jeho 
beton ve vítězný gól bývalý hráč 
Minervy Matěj Okénka. Vzápě-
tí Aleš Surý hákoval Doležálka, 
trestné střílení však Vrba chytil.

Další výsledky: Rosice - Velká 
Bíteš 5:6, Velké Meziříčí - Kro-
měříž 7:2, Blansko - Uherské 
Hradiště 5:1.

 1.  V. Bíteš  14 10 2 2 60:37 33
 2.  Boskovice  14 10 0 4 63:29 30
 3.  Kroměříž  14 8 2 4 72:53 26
 4.  Uh. Ostroh  13 6 4 3 49:39 25
 5.  Uh. Brod  14 6 2 6 47:40 22
 6.  V. Meziříčí  14 7 1 6 53:50 22
 7.  Břeclav B  13 3 3 7 50:60 13
 8.  Rosice  14 4 1 9 42:57 13
 9.  Uh. Hrad.  14 4 0 10 53:85 12
 10.  Blansko  14 2 3 9 31:70 11

Tento týden se hrají dvě kola, 
v tom čtvrtečním hostí Bosko-
vice Velké Meziříčí a Blansko 
Rosice. 

V sobotu se ve šlágru 16. kola 
představí Boskovice ve Velké 
Bíteši, o den později hraje Blan-
sko v Uherském Ostrohu. 
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Akční nabídka zimního příslušenství

SNĚHOVÉ ŘETĚZY / PROTISKLUZOVÉ NÁVLEKY
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STŘEŠNÍ TYČE

STYLOVÉ ZÁSTĚRKY

NOSIČE LYŽÍ THULE (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) STŘEŠNÍ BOX RENAULT (Touring Line 380–630 L)

OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU PŘENOSNÉ DVD PŘEHRÁVAČE 

Za každých zaplacených 2 500 Kč za výše uvedené příslušenství získáte slevu 500 Kč. Kompletní nabídku akčního příslušenství  
a ceny pro váš vůz získáte u svého prodejce Renault. Kupon nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami. Obrázky jsou ilustrační.

sada obsahuje:  
2 LCD monitory 9", 2 sluchátka, držáky na opěrku hlavy, dálk. ovládač, brašnu, adaptér

GUMOVÉ KOBERCE (sada 4 kusů)

za každých 2500 Kč 
zakoupeného příslušenství500 Kč

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

PÁ-SO  4. - 5. prosince 2015 

www.kulturaboskovice.cz
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Blanenský výběr přezimuje na třetím místě tabulky
REGION - V pondělí 23. lis-

topadu uzavřelo jihomoravské 
derby mezi týmy Blanska a Brna 
podzimní část ligy malého fotba-
lu. Utkání pod světly na umělé 
trávě v Boskovicích viděly více 
než dvě stovky diváků, které od 
návštěvy neodradilo ani sněžení. 

Blansko na svém domácím hři-
šti umí a jeho sílu pocítilo také 
Brno. Jihomoravské derby při-
neslo jasnou záležitost a Blansko 
v posledním podzimním střetnutí 
soutěže zvítězilo přesvědčivě 
7:1.

Duel o bronzovou pozici po 
sedmi kolech vyzněl jasně pro 
domácí celek, který před čtvrtým 
Brnem přezimuje s dvoubodo-
vým náskokem. 

„Těší nás každá výhra, i když 
na tenhle zápas jsme se hodně 
připravovali, protože jsme chtě-
li přezimovat třetí. Dobře jsme 
bránili, od toho se vše odvíjelo 
a proměňovali jsme šance,“ hod-
notil zápas Jan Koudelka.

Brněnskému týmu scházely 
některé opory, přesto přivezl tři 
účastníky zářijového mistrovství 
Evropy v Chorvatsku. Stejně jich 
měli i domácí. 

„Takový výsledek jsme neče-
kali. Chvílemi mi přišlo, že ani 
nevíme co hrát, Blansko tresta-
lo naše zbytečné chyby, na nic 
jsme se nezmohli,“ mrzelo hos-
tujícího reprezentanta Patrika 
Levčíka. 

Blansko si od začátku vytvá-

řelo šance a po sklepnutí Traxla 
otevřel v sedmé minutě skóre 
Müller. Vzápětí tečoval stře-
lu z dálky Paděra, a když se po 
čtvrthodině prosadil Koudelka, 
mělo utkání jasnou režii. Dvěma 
góly v posledních třech minu-
tách dovršil hattrick reprezentant 
Paděra.

Blansko si tak připsalo čtvrtou 
výhru, všechny doma, kde nesta-
čilo jen na vedoucí Prahu.

Blansko - Brno 7:1 (4:1), 8., 
58. a 60. Paděra, 7. Muller, 15. 
Koudelka, 28. Stříž, 36. vlastní - 
25. Pospiš.

Průběžná tabulka
 1.  Praha 7  4  2  1 38:17 16
 2.  Most  7  5  1  1 35:24 16

 3.  Blansko  7  4  0  3 34:24 12
 4.  Brno  7  3  1  3 26:30 10
 5.  Příbram  7  3  1  3 25:32 10
 6.  Jihlava  7  2  2  3 32:35 9
 7.  Milovice  7  2  1  4 31:43 8
 8.  Pardubice  7  1  0  6 20:36 3

Pořadí nejlepších střelců: 1. 
Paděra Ondřej (Blansko) - 11 
branek/6 utkání, 2. Mařík Stani-
slav (Praha), 8/5, 3. Čáň Domi-
nik (Pardubice), 7/6, 4. Koudel-
ka Jan (Blansko), 7/7, 5. Šuta 
Radim (Jihlava), 7/4, 6. Macko 
David (Most), 7/4, 7. Fladr Zde-
něk (Blansko), 6/6.

Blanenský výběr čeká velice 
těžké jaro. Ze sedmi zápasů hraje 
pětkrát venku, na domácím hřišti 
v Boskovicích se představí jen 
dvakrát.  Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

STŘÍBRO Z BRNA. V desátém závodě cyklokrosařské nejvyšší ligy 
v Brně vybojoval starší žák Tomáš Tlamka čtvrté místo, v závodě kade-
tek byla Jana Tesařová druhá. Výborným výsledkem v závodě juniorů 
se blýskl Dominik Prudek (na snímku), který se mohl po statečném 
boji těšit z devátého místa.  FOTO ARCHIV MORAVEC BENEŠOV
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