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Společnost
Včelpo změní
svého majitele
OBORA - Včelařská �irma Včelpo,
která léta sídlí v Oboře a momentálně
zaměstnává dvanáct lidí, změní patrně ještě do konce letošního roku svého majitele.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Stánek
u Punkevních
jeskyní už stojí
MORAVSKÝ KRAS - U Punkevních
jeskyní už stojí stánek, ve kterém si
turisté mohou zakoupit rychlé občerstvení. Podobná nabídka zatím v areálu chyběla.. ČTĚTE NA STRANĚ 5

Foto Petr Švancara
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Oběd se
šoférovi
prodražil

SEBRANICE - Oběd v restauraci
v Sebranicích se pořádně prodražil
dvaašedesátiletému řidiči Škody Superb. Dobu, kdy si pochutnával na
obědě, využil zatím neznámý pachatel a po poničení okna zadních dveří
odcizil věci uložené ve vozidle.
„Odcizením látkové tašky s notebookem a příslušenstvím, mobilního
telefonu a tašky s osobními věcmi,
způsobil škodu za skoro šedesát tisíc
korun,“ přidal podrobnosti policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
(hrr)

Oblečení ze
sbírky už nosí
lidé bez domova

REGION - Ve středu, 29. listopadu,
uspořádala Oblastní charita Blansko
pravidelnou čtvrtletní sbírku oblečení. Tentokrát pracovníci charity
vybírali oblečení, věci do domácnosti a drobnou elektroniku pouze ve
dvou městech okresu, v Blansku a
v Boskovicích. Přesto nasbírali čtyři
a půl tuny oblečení.
„Ve středeční sbírce jsme získali
nad očekávání hodně věcí. Vypadá
to, že lidé sbírku spojili s předvánočním úklidem. Nejvíc věcí donesli
dárci na blanenskou faru,“ informuje
vedoucí charitního šatníku František Jahoda.
Třídění oblečení začne během
příštího týdne, pytle se zimním oblečením ale už v těchto dnech putují na Nízkoprahové zařízení Stará
fabrika, kde je dostávají ženy i muži
bez domova. „V zařízení se mohou
umýt a vyměnit si oděv, který mají
na sobě, za suchý a čistý,“ doplňuje
vedoucí Staré fabriky František Kratochvíl.
Kromě zimního a jiného oblečení charita nasbírala také množství
hraček a elektroniky. Po roztřídění
darované věci využijí především
klienti charity, například lidé bez
domova nebo matky z azylových
domů. Oblečení, které zbude, nabízí
charita v Charitním šatníku sociálně
slabým. Ti si můžou do šatníku přijít
vybrat v pondělí od desíti dopoledne do půl šesté odpoledne. „Věci do
šatníku doplňujeme každý týden.
Lidé si už na to zvykli a v šatníku je
daleko větší provoz než dříve,“ říká
František Jahoda.
Další termín sbírky plánuje Oblastní charita Blansko na 28. února.
Tentokrát sběrná místa rozšíří kromě Blanska a Boskovic do víc měst
a obcí okresu. Informace o konkrétních místech a časech sběru najdou
zájemci na webu charity.
(vja)
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Nemocnice Blansko je mezi
třemi nejlepšími v celé ČR
BLANSKO - Blanenská nemocnice získala ocenění v rámci celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2017.
Podařilo se jí umístit na třetím
místě v kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
ČR.
V rámci Jihomoravského kraje
pak získala první místo v hodnocení ambulantních pacientů a druhé
podle hodnocení pacientů hospitalizovaných. Nemocnice byly komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech.
Hodnotila se bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů,
bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, bezpečnost a
spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic.
Do porovnávání se zapojilo celkem sto padesát pět nemocnic z
celé České republiky s akutními
lůžky.
„Velice děkujeme všem našim pacientům, všem hlasujícím, kteří nám
tímto vyjádřili svoji náklonnost.
Máme nesmírnou radost a tohoto
výsledku si opravdu velice vážíme.

Velké poděkování patří zejména
všem zaměstnancům Nemocnice
Blansko, protože právě oni za tímto
výsledkem svojí každodenní prací
stojí,“ uvedla ředitelka blanenské
nemocnice Vladimíra Danihelková.
Anketa probíhá jak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mo-

hou v prostorách nemocnice vyplnit, tak i prostřednictvím webových
stránek, kde mohou taktéž úroveň
kvality péče v dané nemocnici hodnotit. Hodnocení je zcela anonymní.
Radim Hruška
Foto archiv Nemocnice Blansko

VELKÉ OPATOVICE - Eliška Trmačová z Velkých Opatovic s rodiči
rehabilituje v Klimkovicích. Léčeb-

ný pobyt si užívá díky daru blanenských policistů, kteří vybrali peníze
v rámci fotbalového turnaje. V těch-

to dnech na policii dorazil pohled s
pozdravem.
Policisté vybírali peníze na charitativním Memoriálu Marka Opatřila, při kterém si připomínají kolegu,
který podlehl srdeční slabosti při
fotbalovém zápase. Letošní ročník
tak přinesl peníze pro Elišku Trmačovou z Velkých Opatovic, která je
postižena mozkovou obrnou.
Na turnaji, který se konal ve sportovním areálu ve Valchově, se pro
Elišku vybralo celkem patnáct tisíc
korun.
Peníze na týdenní pobyt předali
zástupci blanenských policistů v
září Elišce a jejím rodičům v jejich
domku ve Velkých Opatovicích.
„Rodiče při předání daru ocenili lidský přístup policistů a skvělou myšlenku, Eliška se pak vedle
velkého šeku radovala z drobných
dárků. Rozzářené oči dítěte pak
byly tou nejemotivnější odměnou
jak pro předávající policisty, tak i
pro jejich kolegy,“ popsal policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
(hrr)
Foto Policie ČR

Eliška Trmačová s rodiči
rehabilituje díky daru policistů
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Společnost Včelpo změní svého
majitele, asi do konce roku
OBORA - Známá včelařská firma
Včelpo, která léta sídlí v Oboře a
momentálně zaměstnává dvanáct
lidí, změní patrně ještě do konce letošního roku svého majitele.
Český svaz včelařů, který ji vlastní, se totiž rozhodl, že tuto známou
společnost prodá. Firma byla dlouhá léta hlavním dodavatelem voskových mezistěn, medu a dalších
včelařských produktů. Nyní se ale
potýká s dluhy, soudními žalobami,
a navíc veterináři zakázali prodej
jejího medu.
„S přihlédnutím ke všem okolnostem jsme se na vedení svazu
rozhodli, že Včelpo prodáme. Měli
jsme dvě nabídky a rozhodli jsme
se jedné z nich vyhovět,“ řekla Zrcadlu předsedkyně včelařů Jarmila
Machová.

Novým majitelem Včelpa by se
měl stát člen svazu a podnikatel
Petr Vydra. Včelpo by měl odkoupit za zhruba deset milionů korun,
které je ochoten vyplatit svazu ve
splátkách. Podle Machové se zřejmě
pokusí zachovat výrobu v Oboře.
Včelpo bylo založeno v roce 1979
a dlouhá léta byl téměř jediným dodavatelem voskových mezistěn do
úlů, bez nichž se včelaři neobejdou.
Dnes je jich v Česku zhruba 58.000,
přičemž drtivá většina z nich patří
k členům svazu. V současnosti je firem podobných Včelpu v republice
více, takže i kdyby firma ukončila
svoji činnost, nehrozí podle Machové, že čeští a moravští včelaři
zůstanou na holičkách a budou mít
potíže se sháněním mezistěn.
Do výrobního programu Včelpa

patří také produkce mateří kašičky, propolisu a především medu. S
tím má ale podnik potíže. Veterináři totiž zakázali firmě jeho prodej.
Stalo se tak po skandále s českým
medem, do něhož byl přimíchán
ukrajinský med obsahující antibiotika. Ty se mohou používat na léčbu
včelstev, což je ale na území Evropské unie zakázáno.
Když byl v českém medu prokázán ten ukrajinský s antibiotiky,
Státní veterinární správa prověřila
výrobky Včelpa a zakázala mu jeho
výrobky prodávat. Důvodem nebylo
podle Machové to, že by jeho med
obsahoval antibiotika, ale skutečnost, že společnost nebyla schopna
doložit původ produktů, z níž byl
její med vyroben. Předsedkyně svazu uvedla, že Včelpo by bylo schop-

no původ doložit, kdyby policie
před časem při vyšetřování aktivit
podniku nezabavila firmě dokumenty, které k tomuto prokázání
původu Včelpo potřebuje.
Dále veterináři vytkli Včelpu, že v
jeho skladu byl i starý med nevhodný k prodeji. „Ten ale bylo možné
prodat například k výrobě medoviny nebo na pečení cukrářům,“ uvedla předsedkyně svazu, podle níž se
firma z Obory dostala do potíží zcela neoprávněně.
Kromě toho se ale Včelpo potýká
s dluhem 22 milionů korun a jsou
na něj podány dvě žaloby, každá na
pět milionů korun. „Chceme mít záležitost uzavřenou, což se podaří až
prodejem firmy. Včelpo má tradici,
která jistě nezanikne,“ dodala Machová.
Martin Jelínek

LETOVICE, BOSKOVICE - Prezident České republiky Miloš Zeman
s doprovodem zavítal v pátek v
rámci třídenní návštěvy jižní Moravy také do Letovic. Ve městě se
setkal se zástupci firem i vedením

města. Na náměstí pak následovalo
setkání s občany. Miloš Zeman se v
Letovicích zapsal do pamětního listu a dekoroval prapor města stuhou
prezidenta republiky.
Prezident začal svoji třídenní

cestu v brněnském sídle Jihomoravského kraje, kde se setkal se členy
krajského zastupitelstva, starosty
obcí s rozšířenou působností a zaměstnanci krajského úřadu.
Návštěvu na jižní Moravě pak za-

končila závěrečná tisková konference prezidenta republiky a hejtmana
Jihomoravského kraje v hotelu Pod
zámkem v Boskovicích.
(hrr)
Foto z Letovic Petr Švancara
a z Boskovic Jaroslav Oldřich

Do regionu zavítal prezident Miloš Zeman

Některé jeskyně v Moravském krasu zavřely
MORAVSKÝ KRAS - Turistům se
od prvního prosince uzavřela část
podzemí Moravského krasu. Kvůli
ochraně zimujících netopýrů se na
čas nepodívají do jeskyní Balcarky
a Kateřinské a do části Sloupsko-šošůvských jeskyní.

O návštěvu krasového podzemí
ale návštěvníci zcela nepřijdou. Některé jeskyně mají totiž otevřeno
celoročně.
„Od prvního prosince máme
otevřené tři jeskyně. Jsou to jeskyně Punkevní, jeskyně Výpustek

a v omezeném provozu jeskyně
Sloupsko-šošůvské,“ upřesnil vedoucí Správy jeskyní Moravského
krasu Jiří Hebelka.
Do pěti jeskyní, které spadají pod
správu jeskyní, se letos zvýšila návštěvnost. Do konce října do nich

zavítalo bezmála tři sta šedesát tisíc turistů, což je meziročně asi o
dvacet tisíc více.
Nejnavštěvovanějšími byly tradičně Punkevní jeskyně, které si
prohlédlo více než dvě sta tři tisíc
lidí.
(moj)
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Do Lesní mateřské školy
Permoník přijel svatý Martin
ČERNÁ HORA - Ve středu 15. listopadu uvítala Lesní mateřská škola
Permoník v Černé Hoře na svém pozemku již po čtvrté svatého Martina
na koni. Děti přijíždějícího Martina
již zdáli vítaly tematickou písničkou.
Sníh sice nepřivezl, jen ranní mrazík, ale celý jeho pobyt doprovázelo
nádherné prosluněné počasí.
Nejen malí permoníci, ale všechny
děti z blízkého i vzdáleného okolí,
a že jich nebylo málo, využily možnosti povozit se na konících. V očích
mnohých z nich bylo vidět takové
nadšení, že koníky nenechaly stát na
jednom místě a jízdu si vyzkoušely
znovu a znovu. Za to se jim náležitě odvděčily dobrůtkami v podobě
jablíček a mrkví.
Děti se od sv. Martina dozvěděly
mnohé ze života koní a díky zanechaným stopám v blátě si mohly odlít i sádrovou podkovičku pro štěstí,
kterou si dle své fantazie nazdobily.
Již tradičně se děti podílely na přípravě svatomartinských rohlíčků,
které mají svým tvarem připomínat
podkovy koně, na kterém Martin
přijel.
Připravené těsto děti plnily mákem nebo ořechy a s velkou péčí
je, samy nebo ti menší za pomoci
maminky, skládaly na připravené
plechy. Hrdě je pak nosily do hliněné pece, kterou na pozemku posta-

V jeskyních
budou mexičtí
Mariachi i Šnek
Krasík

MORAVSKÝ KRAS - Mexické
rytmy skupiny Mariachi Espuelas,
prohlídka Punkevních jeskyní a návštěva Šneka Krasíka čeká 9. prosince návštěvníky tradičního charitního
bene�ičního koncertu v Punkevních
jeskyních. Koncert začíná ve čtyři
hodiny odpoledne a jeho účastníky
na něj odveze v půl čtvrté ekologický
vláček od hotelu Skalní mlýn. „Cena
vstupenky je 150 korun. Děti do
deseti let budou mít vstup zdarma,
pokud s sebou donesou šnečí ulitu.
Odvoz vláčkem a pro zájemce pak
prohlídku jeskyní mají návštěvníci
koncertu v ceně vstupenky,“ informuje vedoucí charitního Klubu Ratolest
Pavla Šimková. Po koncertě je pro
toho, kdo bude mít zájem, připravená
prohlídka jeskyně na dno Macochy
a projížďka na lodičkách.
(vja)

vily průvodci s dětmi z lesní školky.
Vůně rohlíčků přilákala nejednoho
kolemjdoucího, jak ty se rozplývaly
na jazyku!
Tým Lesní mateřské školy Permoník tímto děkuje Báře Tobolové
z Malé Lhoty a jejím koníkům, díky
nimž mohli permoníci a další malí
příznivci lesní školky prožít nádherné dopoledne plné velkých zážitků.
Už teď se permoníci těší na další setkání s Martinem a s jeho čtyřnohými kamarády v příštím roce, snad i
na sněhové peřině.
Petra Chovancová

Rada města Letovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Ředitel/ředitelka
Technických služeb města,
Příspěvková organizace, Česká 1033/17

Místo výkonu práce: pověřené území Města Letovice
Druh práce: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města
Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády
č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení
po zapracování a uplynu� zkušební lhůty.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018 nebo dle dohody
�edná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šes�měsíční zkušební lhůtou

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
(technického nebo ekonomického směru přednos�)
• Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
• Morální bezúhonnost
• �omunikační, manažerské a organizační schopnos�
a dovednos�
• Řidičský průkaz skupiny B
• Samostatnost, ﬂexibilita
• Znalost práce na PC
• Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci
• Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných
normách vztahujících se k energe�ce, správě nemovitos�, odpadovém hospodářství a ekologii výhodou.
• Znalost problema�ky komunálních služeb, ekonomické
zásady řízení organizace výhodou.

Přihláška zájemce musí obsahovat

• �méno a příjmení, �tul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Přesná adresa trvalého bydliště
• Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu
• Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty
• Datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí

• Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu
zaměstnání a dalších odborných znalostech a dovednostech
• Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší
3 měsíců)
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalos�
• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilos� výkonu funkce ředitele organizace
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
101/2000 Sb.
• Zpracovanou koncepci rozvoje společnos� pro roky
2018 – 2020.

Způsob podání přihlášek

• Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty.
• Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
Ředitel TS, - k rukám starosty města Vladimíra Stejskala
– NEOTEVÍRAT“

Místo podání přihlášek

• Městský úřad Letovice, Masarykovo nám. 210/19,
679 61 Letovice

Lhůta pro doručení přihlášek

• Do pátku 8. prosince 2017, 13,00 hodin na podatelnu
MěÚ, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo
pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody
nepřije� se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout
zpět po písemném sdělení na podatelně městského úřadu.
Bližší informace: na tel. č. 603 564 579 (starosta města)
nebo 604 272 107 (místostarosta města).
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Stánek u Punkevních jeskyní
nabídne rychlé občerstvení
MORAVSKÝ KRAS - U Punkevních jeskyní už stojí stánek, ve
kterém si turisté mohou zakoupit
rychlé občerstvení. Podobná nabídka zatím v areálu chyběla. V provozu by kiosek mohl být ještě do konce letošního roku.
Stánek s občerstvením stojí na
místě, kde dříve byly veřejné záchodky. Montovaná dřevěná stavba
má rozměry asi sedm krát tři metry. Turistům nabídne i posezení na
menší terase.
„Občerstvení je postavené podle
návrhu projekční kanceláře Burian - Křivinka z Brna. To je stejná
kancelář, která projektovala novou
budovu před Punkevními jeskyněmi,“ uvedl vedoucí Správy jeskyní
Moravského krasu Jiří Hebelka.
V areálu před vchodem do Punkevních jeskyní dosud rychlé občerstvení pro návštěvníky chybí.

Lidé si mohou koupit pouze nápoje,
bagety a cukrovinky z automatů.
V nové provozní budově jeskyní postavené za evropské peníze
občerstvení nedovolují podmínky
dotace. Správa jeskyní tak musela
postavit vedle zcela nový objekt.
„Návštěvníci Punkevních jeskyní
občerstvení vyloženě postrádají.
Setkávali jsme se s kritikou jak individuálních návštěvníků, tak i s
kritikou od cestovních kanceláří.
I to pro nás bylo motivací, abychom
občerstvení v areálu zřídili,“ podotkl Hebelka.
Zdržení při stavbě stánku způsobilo nesouhlas Správy chráněné
krajinné oblasti Moravský kras,
která ji nechtěla povolit. Budování
kiosku umožnilo až ministerstvo
životního prostředí, u kterého jeskyňáři uspěli s odvoláním.
Text a foto Michal Záboj

BLANSKO - Na listopadovou
třídní schůzku si rodiče dětí ze
Základní školy Salmova v Blansku
berou také peněženku.
To proto, že si už zvykli na to, že
budou mít příležitost zakoupit na
tradičním jarmarku nejrůznější
výrobky s vánoční tematikou, adventní věnce a dekorace, ozdoby
na stromeček, krabičky na dárky,
přání a další.
Ty každoročně připravují učitelky prvního stupně se svými žáky,
jak v hodinách výtvarné výchovy,
tak ve Vánoční výtvarné dílně.

Letos děti dodaly na předvánoční jarmark téměř šest set výrobků.
Ke zdaru akce přispěli také žáci
druhého stupně, kteří se ujali jejich prodeje.
Výtěžek jarmarku už podruhé
poputuje k dětem Základní školy
speciální na Žižkově ulici v Blansku.
Letošních 16 283 korun představuje rekordní částku v dosavadní
historii konání předvánočních jarmarků na Salmovce a poslouží jako
příspěvek na vybavení učebny pro
muzikoterapii. Eva Kadrmasová

Výtěžek z jarmarku na
ZŠ Salmova pomohl dětem

Tradiční myslivecký
hon na Bačově

BAČOV - V sobotu 25. listopadu
se to na Bačově hemžilo muži v zeleném mysliveckém oblečení. Konal
se tu tradiční hon, událost podzimního období. Sešlo se tu celkem od
osmé hodiny ranní 30 myslivců a 10
honců. Já jsem si podruhé vyzkoušela roli honce, která je také velmi
důležitá. Honec prochází drsným
terénem a snaží se vyhnat schova-

nou zvěř připraveným myslivcům.
Úlovek byl letos pěkný, celkem 13
zajíců, 12 bažantů a dvě kačeny. Po
náročném výšlapu čekal myslivce
výborný guláš, pivo, tombola a vyhlášení nejlepších myslivců. Je to
tradiční venkovská akce, která má
své kouzlo. Já jsem si to mohla vyzkoušet na vlastní kůži a jsem za to
velice ráda.
Barbora Palánová
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Fotoreportáž z rozsvícení vánočních
stromů v Boskovicích a Letovicích

Boskovice.

Letovice.

Boskovice.

Foto Monika Šindelková

Boskovice.

Foto Monika Šindelková

Foto Monika Šindelková

Foto Petr Švancara

Letovice.

Foto Petr Švancara
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INZERCE
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Psí šance z.s., Nemocnice Blansko a Služby Blansko s.r.o. pořádají:

VÁNOČNÍ SBÍRKA

PRO PSÍ ÚTULEK
Sbírka probíhá ve dnech: 1. - 15.12.2017
Zahájení sbírky: 1.12. 2017 - Beneﬁční koncert pro blanenský psí útulek (Kino Blansko), začátek v 18 hod.
Slavnostní předání sbírky: 23.12.2017 v 10 hod., psí útulek Blansko

Sběrná místa:

NEMOCNICE BLANSKO - vrátnice u vjezdu do areálu (nonstop) nebo informační centrum v budově polikliniky
NEMOCVIČNA - recepce, Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby)
PORSCHE BRNO, Řipská 13a, Brno-Slatina, salon Volkswagen - informace

Co je možné donést?

Granule, konzervy, pamlsky, piškoty, deky, vodítka, obojky, misky - prostě vše, z čeho třeba váš pejsek vyrostl nebo to, čím byste chtěli

pejskům udělat radost. Z důvodu vyššího věku současných čtyřnohých obyvatel blanenského psího útulku, s čímž souvisí chatrné zdraví
a mnohdy oslabené zažívání pejsků, prosíme při volbě granulí a krmiva dbát spíše na kvalitu krmiva než kvantitu (prosíme o prémiové
krmivo, protože nekvalitní granule mohou těmto psím seniorům spíš uškodit).

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

TERÉNNÍ TÝM BLANENSKO
PODPORA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V RÁMCI PROJEKTU

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 19391945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné
informace o dění na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399
e-mail inzerce@zrcadlo.net
Podrobné informace na
www.zrcadlo.net

DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU
TAKÉ NA BLANENSKU
HLEDÁME BYDLENÍ
PRO LIDI, KTERÉ STOJÍ
ZA TO PODPOŘIT.

J CHCETE PRONAJMOUT BYT?
J Hledáte dlouhodobou a jistou spolupráci?
J Rádi se postavíte za dobrou věc?

Na oplátku můžeme podpořit my vás:

J investicí do stavebních úprav bytu do výše 20.000,- Kč
J jistotou nájmu a dodržování dohody: nájemní smlouvu uzavřete

s naší organizací Práh jižní Morava, z.ú.

J pomocí při jednání s nájemníkem (včetně sepsání nájemní smlouvy)
Již 17 let podporujeme lidi s duševním onemocněním v Brně a nyní již také v okresech
Jihomoravského kraje. V rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“
spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR hledáme bydlení pro naše klienty.
Každý potřebuje střechu nad hlavou, zvlášť když čelí zdravotním problémům. Psychické potíže
se týkají každého dvacátého obyvatele České republiky. Za příznivých životních podmínek
a pochopení okolí se mnoho lidí se zkušeností s duševním onemocněním vrátí do běžné
společnosti, získá práci a pěstuje dobré vztahy.
Těšíme se na spolupráci!

TERÉNNÍ TÝM BLANENSKO
SVITAVSKÁ 1B, 678 01 BLANSKO
Kontakt: Romana Jelínková | Tel.: 734 230 751
e-mail: romana.jelinkova@prah-brno.cz

Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“, registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Práh jižní Morava, z.ú. | www.prah-brno.cz |

Práh jižní Morava, z.ú
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SERVIS

kalendář akcí

úterý 5. prosince
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.:
Štěstí v každodenním životě, beseda.
Blansko – Statek Samsara v 18.30
hod.: Výstup na Shivling a skialpy
v Alpách, přednáška.
Boskovice – Dvůr SVČ v 15.15 hod.:
Mikulášská jízda na koni, v 16 hod.:
Mikuláši, co máš v koši...
Boskovice – Zámecký skleník v 19
hod.: Cimbal Classic 25 let, koncert.
Malá Roudka – Kulturní dům v 17
hod.: Mikulášská nadílka.
Šebetov – Zámecký park v 17 hod.:
Mikulášská nadílka.

KINA

Blansko ve 20 hod. Kvarteto.
Boskovice v 17 hod. Zahradnictví:
Nápadník.
Boskovice v 19.30 hod. Metallica:
Quebec Magnetic, záznam koncertu.

středa 6. prosince

AKCE

Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.:
Světový den dobrovolníků.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Nový
hrad známý i neznámý – 3. část, přednáška.
Boskovice – Muzeum v 19 hod.: Adventní pořad Vánoční hvězda.

KINA

Blansko ve 20 hod. Kvarteto.
Boskovice v 17 hod. Zahradnictví:
Nápadník.
Boskovice v 19.30 hod. Jigsaw.

čtvrtek 7. prosince
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Společné modlitby křesťanů.
Blansko – Zámecká sýpka v 18 hod.:
Řízená degustace | Ampelos Vrbovec.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Barbaři v pohybu, vernisáž výstavy.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18
hod.: Klub mladých důchodců, vánoční besídka.

KINA

Blansko ve 20 hod. Matky na tahu o
Vánocích.
Boskovice v 17 hod. Esa z pralesa.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: 120 BPM.

pátek 8. prosince

AKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30
hod.: Adventní koncert: pěvecký sbor
Perličky.

Blansko – Restaurace Myslivna v 19
hod.: Mikulášská zábava na stodole,
hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Masarykovo náměstí:
Vánoční jarmark.
Cetkovice – Kulturní dům v 19 hod.:
Adventní koncert Petry Černocké.
Křetín – Kostel v 19 hod.: Adventní
koncert duchovní hudby.
Kunštát – Kulturní dům v 18 hod.:
Veselá trojka, koncert.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18
hod.: Mikulášský jazzový koncert.

KINA

Blansko ve 20 hod. Matky na tahu o
Vánocích.
Boskovice v 17 hod. Přání k mání.
Boskovice v 19.30 hod. Thor: Ragnarok.

sobota 9. prosince
AKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.:
Ranní roráty se společnou snídaní.
Blansko – Katolický dům v 8 hod.:
Vánoční dílna.
Blansko – Zámek v 10 a 14 hod.: Advent na zámku a divadelní představení pro děti.
Blansko – Náměstí Republiky v 15
hod.: Druhá adventní sobota v Blansku.
Blansko – Restaurace Maxima v 16
hod.: Veselá trojka Pavla Kršky.
Blansko – Statek Samsara v 18 hod.:
Duel vín – Morava vs. Rakousko.
Blansko – Kostel sv. Martina v 19
hod.: Adventní noccturno Komorního
orchestru města Blanska.
Blansko – Muzikograf ve 21 hod.: Stínidla se bouří vol. 6.
Boskovice – Masarykovo náměstí:
Vánoční jarmark.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 16 hod.: Krampus čerti.
Lažánky – Kulturní dům v 16.30
hod.: Mikuláš.
Moravský kras – Punkevní jeskyně
v 16 hod.: Bene�iční koncert v Punkevních jeskyních.
Velké Opatovice – KČT ve 13.30
hod.: Čertovská vycházka.
Velké Opatovice – Kartogra�ické
centrum v 17 hod.: Adventní koncert.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Přání k mání.
Blansko ve 20 hod. Matky na tahu o
Vánocích.
Boskovice ve 14 hod. My Little Pony
Film.
Boskovice v 17 hod. Přání k mání.
Boskovice v 19.30 hod. Matky na
tahu o Vánocích.

neděle 10. prosince
AKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.:
Liturgie 2. neděle adventní.

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30
hod.: Adventní koncert: Bacz band.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.:
Eva Pilarová – Vánoční koncert.
Boskovice – Evangelický kostel v 18
hod.: Adventní koncert.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14.30
hod.: Zpívání u vánočního stromu.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Adventní
koncert.
Svitávka – Sokolovna v 15 hod.: Vánoční koncert.
Velké Opatovice – Kostel v 15 hod.:
Mikulášská nadílka.

KINA

Blansko v 15 hod. Paddington 2.
Blansko v 17.30 hod. Přání k mání.
Blansko ve 20 hod. Matky na tahu o
Vánocích.

úterý 5. prosince 2017
Boskovice ve 14 hod. Maskovačka.
Boskovice v 17 hod. Přání k mání.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda
v Orient Expresu.

pondělí 11. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 8 až
12 hod.: Předvánoční kostelní betlém.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16
hod.: Kreativní dílna pro děti.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Vánoce v muzeu, koncert.

KINA

Blansko ve 20 hod. Přání k mání.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Liga
spravedlnosti.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍ
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
RKA u nás
nás
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19 \678 01 Blansko \516 417 351 \www.blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2018
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky
koledníků, jejichž prostřednictvím můžete ﬁnančně přispět na pomoc lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti
se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Motto sbírky: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2018:
● bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice,
● nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže,
● podpora humanitární pomoci na okrese Blansko.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
podpora hospicové péče,
podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže,
podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění
(bydlení, podpora a provázení),
podpora dobrovolnického centra,
pomoc lidem v sociální nouzi.
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost
z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.
Děkujeme.
Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
Koordinátorka sbírky:
Marie Sedláková \mobil: 739 389 140 \marie.sedlakova@blansko.charita.cz

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

ZRCADLO ČTE KAŽDÝ
TÝDEN TÉMĚŘ DESET TISÍC
SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ

SPORT
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Blanenští plavci na republikovém
šampionátu dvakrát v první desítce
BLANSKO - Šest plavců z blanenského oddílu se přestavilo od čtvrtku do neděle na národním šampionátu dorostu a dospělých v bazénu na plzeňských Slovanech. Pod
vedením svého trenéra Miroslava
Špačka startovali v Plzni v kategorii
dorostu Kateřina Demová a v kategorii open Veronika Zamazalová,
Petra Pokorná, Hana Kopřivová, Michal Vencel a Jan Vencel.
V bazénu na Slovanech tentokrát
nešlo jen o domácí medaile, ale také
o plnění limitů pro mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které hostí
v polovině prosince Kodaň. Právě
plzeňský závod je podle nově nastaveného systému jedinou příležitostí k zaplavání kvalifikačního
času. Z tohoto důvodu zde startovala kompletní česká plavecká špička.
Počet členů týmu české reprezentace pro evropský šampionát se
zastavil po závěrečných nedělních
finálových rozplavbách na čísle čtrnáct.
Pro blanenské plavce je již samotná účast na mistrovském šampionátu velkým úspěchem, neboť
kvalifikační síto na vrcholnou českou soutěž je velmi přísné. V kategorii dorostu se může kvalifikovat

Zrcadlo
výsledků
KUŽELKY

1. liga žen
11. kolo: TJ Valašské Meziříčí KK Blansko 3:5 (3312:3382).
Štreitová - Zajacová 2:2 (510:548),
Čípová - Nevřivová 2:2 (562:578),
Poláková - Ptáčková 2:2 (553:548),
Tobolková - Musilová 1:3 (549:577),
Marančáková - Buďová 2:2 (580:574),
Jandíková - Ševčíková 2:2 (558:557).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rosice
Slavia Praha
Blansko
Přerov
Duchcov
Rokycany
KC Zlín
Náchod
SKK Jičín
Kon. Praha
Val. Mez.
Žižkov

11 10 1 0
11 7 2 2
11 7 0 4
11 6 2 3
11 6 1 4
11 6 0 5
11 5 1 5
11 4 2 5
11 3 1 7
11 3 0 8
11 3 0 8
11 0 2 9

64,0:24,0
56,0:32,0
53,0:35,0
52,0:36,0
49,0:39,0
44,0:44,0
46,0:42,0
45,5:42,5
33,5:54,5
34,0:54,0
32,0:56,0
19,0:69,0

21
16
14
14
13
12
11
10
7
6
6
2

2. liga mužů, sk. B
11. kolo: KK Blansko - TJ Sokol
Husovice B 7:1 (3380:3208).
Flek J. - Žižlavský 3:1 (562:537),

pouze osmnáct nejlepších plavců
ČR a v kategorii open čtyřiadvacet
plavců. Nejlepší výsledek předvedla
na šampionátu Veronika Zamazalová, která doplavala šestá ve finále
své úspěšné disciplíny padesátky
prsa. Překvapivě výborný výkon na
nejdelší trati patnáctistovce kraul
zaplavala mladší dorostenka Kateřina Demová. Osobní rekord jí zajis-

Sehnal - Machálek 3:1 (605:538),
Flek R. - Vejtasa 1,5:2,5 (551:548),
Havíř - Radil 2:2 (577:532), Plšek Hnát 2:2 (538:530), Kolařík - Košťál
3:1 (547:523).

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

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

11 10 1 0
11 10 0 1
11 7 0 4
11 6 2 3
11 6 0 5
11 5 1 5
11 5 0 6
11 4 0 7
11 4 0 7
11 3 1 7
11 2 1 8
11 1 0 10

64,0:24,0
66,0:22,0
55,0:33,0
49,0:39,0
42,0:46,0
40,0:48,0
47,0:41,0
39,0:49,0
35,0:53,0
36,0:52,0
33,0:55,0
22,0:66,0

21
20
14
14
12
11
10
8
8
7
5
2

ŠACHY

2. liga, sk. E
4. kolo: TJ Vlčnov - ŠK Garde Lipovec 5:3, Zpěvák - Markoš 0,5:0,5,
Babula - David 0,5:0,5, Buráň - Kratochvíl 1:0, Koutný - Bělík 0,5:0,5,
Vlach - Fojtík 0,5:0,5, Dubina - Handl
1:0, Staňa - Sekanina 0,5:0,5, Moštěk
- Chládek 0,5:0,5.
1.
2.
3.
4.

Kroměříž
Jundrov
Vsetín
MS Brno B

4
4
4
4

4
3
3
2

0
0
0
1

0
1
1
1

22.0
19.5
19.0
19.5

12
9
9
7

til vynikající deváté místo v kategorii mladšího dorostu.

Medaile z poháru
Moravy pro Šťávovou
a Reky

Na Zimních pohárech Moravy desetiletého a jedenáctiletého žactva

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lipovec
Vlčnov
Prušánky
ŠK Zlín
Hustopeče
Kuřim
St. Město B
Uni Brno

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
1
0

1
1
2
2
3
3
3
4

18.0
18.0
18.0
13.0
14.0
12.0
8.5
10.5

7
7
6
6
3
3
1
0

Základní soutěž Blansko
4. kolo:TJ Sokol Rovečné - Slavia
Boskovice D 2:3, Řehulka - Walletzký 0:1, Dvořák J. - Probošt 0:1, Dvořák F. - Derňár 1:0, Neudert - Maděryč 0:1, Peša - Elstner 1:0.
Garde Lipovec D - TJ Sloup C
4:1, Šíbl J. - Kouřil 1:0, Šíbl Jan Dobiášek 1:0, Ševčík - Doležal 1:0,
Kovařík - Opustil 1:0, Petržela Prokop 0:1.
Jevíčko B - Lipůvka B 3:2, Borýsek - Poláček L. 1:0, Kucian - Bílek 1:0, Pařízek - Mihola 0:1, Kozelek - Poláček Lad. 0:1, Staněk Holík 1:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boskovice D
Lipovec D
Rovečné
Jevíčko B
Sloup C
Lipůvka B
Vanovice

4
3
3
4
4
3
3

3
2
2
1
1
0
0

1
0
0
2
1
1
1

0
1
1
1
2
2
2

14.5
9.5
8.5
9.0
10.0
5.5
3.0

10
6
6
5
4
1
1

v Karviné a Havířově se letos mezi
plavce ze třiačtyřiceti moravských
klubů kvalifikovalo sedm zástupců
blanenského oddílu. Desetileté zastupovali Sára Burgetová, Jana Suchá, Anna Šťávová a Matěj Měšťan,
jedenáctileté pak Pavel Slezák, Jaroslav Gric a Jan Reka. Podzimní příprava se ukázala jako kvalitní, neboť plavci přivezli dvě zlaté, jednu
stříbrnou a čtyři bramborové medaile a k tomu přidali devět umístění v první desítce nejlepších plavců
Moravy. Z medailí se radovala na
Poháru desetiletých v Karviné Anna
Šťávová, která zvítězila v disciplíně
sto metrů prsa a na poloviční trati
zaostala na zlatou příčku o pouhou
setinu sekundy. Jediný mužský zástupce této kategorie Matěj Měšťan
se musel spokojit se dvěma bramborovými medailemi. V Havířově
nenašel přemožitele na čtyřstovce
kraul jedenáctiletý Jan Reka a bronzové medaile mu unikly o vlásek na
padesátce motýlek a dvoustovce
kraul. Nejlepším plavcem Moravy
v kategorii desetiletých se stal boskovický talent Jáchym Ryšávka,
který bezkonkurenčně porazil své
soupeře na všech šest přihlášených
startů. Text a foto Věra Vencelová

Volejbalisté
přivezli body

REGION - Krajský přebor mužů
ve volejbale odehrál minulý víkend
předposlední dvojkolo tohoto roku,
ve kterém celek Letovic hrál na palubovce Komety Brno.
KP I muži: SKP Kometa Brno TJ Sokol Letovice 3:0 (17, 23, 21)
a 0:3 (-19, -22, -21).
V Brně byly k vidění dva velice
podobné zápasy, každý ale s jiným
koncem. Zatímco v prvním utkání
patřily koncovky setů domácím, ve
druhém měření sil se pro změnu radovali hosté.

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

Žabovřesky
Ingstav Brno
Brno - jih
Znojmo
Letovice
Vyškov
Tišnov
Šlapanice B
Kometa Brno
Pozořice

16
16
16
16
16
16
16
16
14
14

10
9
10
7
7
7
6
3
5
0

4
3
1
2
0
0
0
3
0
1

1 1
3 1
1 4
1 6
2 7
1 8
1 9
1 9
0 9
3 10

45:18
43:21
38:20
31:26
29:31
26:31
26:33
22:38
19:30
10:41

39
36
33
26
23
22
19
16
15
5

V letošním posledním měření sil
přivítají volejbalisté Letovic v sobotu 9. prosince na domácí půdě celek
Pozořic.
(les)

INZERCE
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Řádková
inzerce
Koupím rodinný domek v Boskovicích nebo v okolí Boskovic. I k
opravám.
Tel.: 773 216 797
Koupím levně nebo za odvoz
menší automatickou pračku pro
starší osobu. Tel.: 607 846 060,
e-mail:milansyko@centrum.cz
Prodám sedací soupravu - trojmístná, do L, rozkládací, s úložným
prostorem, přírodní barva, velmi
pěkná. Cena 3 990 Kč.
Tel.: 604 909 453
Prodám zimní pneumatiky s
disky na Škoda – Felicia. Málo opotřebované. Cena 400 Kč za kus.
Tel.: 723 830 686
Koupím žito. Tel.: 723 830 686
Prodám novou nepoužitou bubnovou sekačku HECHT. Cena dohodou.
Tel.: 516 436 037
Prodám kotel VIADRUS HERKULES U24, 19 kW, zánovní, původní
cena 25 500 Kč, nyní 15 000 Kč.
Tel.: 728 447 672
Vdovec hledá vdovu 65-70 let,
tmavovlásku, menší postavy, plnější
postava vítána. Boskovice, Letovice.
Tel.: 778 204 894
Prodám doma vykrmené prase.
Tel.: 606 397 488
Hledám ke koupi menší domek
ve Skalici nad Svitavou nebo Boskovicích v dosahu vlaku /vlakového nádraží. Kontakt: snova@seznam.cz

Soukromá řádková
inzerce je ZDARMA.

Znění inzerátu a počet
opakování posílejte na e-mail
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Operátor/ka výroby

Náplň práce:
• operátor na lisovně plastů
• montáž ruček do tachometrů (nutná manuální
zručnost a dobrý zrak)
• vše zaučíme

Seřizovač/ka junior

Náplň práce:
• doplňování materiálu do lisů
• výměna forem
• seřizování lisu
• vše zaučíme

�a�ízí�� záz��í sta���ní s�o���nos�, závodní stravování
aj. výhody.
Chemoplast BEC, a.s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
Volejte na tel.: pan Luboš Lepka 720 979 806

Inzerce: 774 408 399

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

Renovace dveří

Stropní podhledy

Nemusíte již nikdy natírat!

Nemusíte již nikdy malovat!

Ze starého bude nové za 1 den! Nový podhled za 1 den!

A! ní
K
N p

VI tro
NO té s ledy

dříve

dříve

u
h
Pn pod

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125
Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259.
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
ve čtvrtek ve 14 hod.
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Kam za
sportem

BASKETBAL
9. 12., 17 h Blansko - UNI Brno.
10. 12., 9:30 h Blansko - Zlín,
OP žen.

HOKEJ
9. 12., 18 h Blansko - Uničov,
KLM.

SPORT

úterý 5. prosince 2017

V hokejovém derby byly
lepší domácí Boskovice

VZPÍRÁNÍ
9. 12., 10 h Pohár starosty města
Boskovice.

REGION - Dvanácté kolo Krajské
hokejové ligy zahájilo její druhou
polovinu a mimo jiných zápasů nabídlo fanouškům okresní derby mezi
celky Boskovic a Blanska.
SKMB Boskovice - Dynamiters
Blansko 7:2 (2:1, 3:1, 2:0), 6. Dufek, 15. Václavík, 24. Maksa, 37.
Skácel, 39. Hnilička, 53. Karný, 55.
Hnilička - 4. Šála, 26. Jílek.
Zápas byl ze začátku velice vyrovnaný a Blansko se dokonce ujalo vedení, ale úřadující mistr stav utkání
otočil. Po převaze pak přidal další
branky a vybojoval tři body.
Úvodní třetina začala pro Blansko
dobře. Ve čtvrté minutě hosté otevřeli skóre utkání, když se přesně
tre�il Šála. Radost hostů však dlouho
netrvala a domácí dokázali v šesté
minutě vyrovnat. V patnácté minutě
přidaly Boskovice zásluhou Václa-

víka ještě druhou branku, a ačkoliv
měly oba týmy několik dalších slibných příležitostí, branka již nepadla
a do kabin se šlo za stavu 2:1 pro
domácí.
Ve druhé dvacetiminutovce převzali iniciativu domácí. Jestliže zásahy brankářů byly v první třetině
6:10, ve druhé části už 5:15. Čtyři minuty po začátku prostřední třetiny
skóroval Maksa a dostal Boskovice
do dvoubrankového vedení, Blansko
však ještě dokázalo vstřelit zásluhou
Jílka kontaktní branku. Následovala
dlouhá pasáž rychlého hokeje bez
branek, kterou v sedmatřicáté minutě ukončili gólem domácí a dvě
minuty poté přidali pátý gól.
V závěrečné části se sice hosté
snažili zaútočit a zvrátit nepříznivý výsledek, ale Boskovice je znovu
přestřílely (zásahy brankářů 4:12)

REGION - Ačkoliv vybojovaly stolní tenistky Blanska ve dvou venkovních zápasech „jen“ dvě remízy, bez
porážky jsou v čele prvoligové tabulky. Zatímco v utkání s celkem Havířova úspěšně dotahoval tým Blanska vedení domácích 4:1 především
zásluhou Marie Chajdy, v Ostravě
vedl už 2:5, ale nepřekonatelnou
překážkou v dresu Ostravy B byla ve
dvouhře pro blanenské hráčky bývalá československá a česká reprezentantka Marie Hrachová (roč. 1963).

1. liga žen
10. kolo: Havířov B - Blansko 5:5,
Vašendová, Hrabicová - Pavlicová,
Ševčíková 3:1 (-3, 8, 6, 5), Hrabicová - Ševčíková 3:0 (7, 9, 6), Sikorová
- Chajda 0:3 (-5, -1, -6), Vašendová Pavlicová 3:1 (-7, 7, 8, 9), Sikorová Ševčíková 3:1 (-9, 12, 8, 9), Hrabicová
- Pavlicová 0:3 (-6, -2, -5), Vašendová
- Chajda 0:3 (-7, -10, -8), Sikorová Pavlicová 0:3 (-8, -1, -9), Vašendová
- Ševčíková 3:2 (-4, -11, 6, 6, 9), Hrabicová - Chajda (-7, -8, -3).

11. kolo: Stolní tenis Ostrava
B - Blansko 5:5, Hrachová, Somrová - Chajda, Ševčíková 1:3 (-8, 9, -7,
-4), Hrachová - Pavlicová 3:0 (9, 7,
4), Somrová - Chajda 1:3 (6, -9, -7,
-9), Daňová - Ševčíková 2:3 (-8, 10,
8, -6, -8), Somrová - Pavlicová 1:3
(-6, 8, -9, -8), Hrachová - Ševčíková
3:0 (8, 6, 3), Daňová - Chajda 0:3
(-4, -5, -8), Somrová - Ševčíková 3:0
(3, 5, 7), Daňová - Pavlicová 3:2 (-6,
9, -10, 10, 8), Hrachová - Chajda 3:1
(6, 7, -6, 6).

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

MOST, BOSKOVICE - O republikové tituly ve stolním hokeji se letos
bojovalo ve dnech 24. - 26. listopadu
v mosteckém Středisku volného času.
Třídenní klání odstartoval páteční
otevřený turnaj o Pohár StarColor v
táhlovém hokeji Chemoplast, hlavním hracím dnem pak byla sobota,
kdy se hrálo mistrovství ČR v billiard-hockeyi šprtci. Tento turnaj o mistrovské tituly se hraje každoročně již
od roku 1980.
V pěti kategoriích - muži, ženy, junioři, starší žáci a mladší žáci - se v
Mostě utkalo šest desítek účastníků,
kteří si právo startu na tomto turnaji
vybojovali v celoroční kvali�ikaci. Souběžně s mistrovskou soutěží se usku-

tečnil i doprovodný otevřený turnaj
o Pohár OZP. Neděle byla vyhrazena
hráčům a hráčkám air-hockeye při
Poháru Bil�inger - mistrovství ČR,
jak v soutěži jednotlivců v kategoriích muži, ženy, junioři, tak i v soutěži družstev. Nejúspěšnějším týmem
billiard-hockeyové části byl BHK Orel
Boskovice, jehož členové v čele s Jakubem Davidem kompletně ovládli
medailové pozice v kategorii mužů.
I přes menší karamboly v začátcích
turnaje dokázali obrátit štěstěnu na
svoji stranu a probojovat se do �inálních pozic.
První příčku a mistrem České republiky ve stolním hokeji se stal prvoligový hráč Jakub David, na druhém

místě skončil Dominik Fiala a třetí
místo obsadil Vít Vondál. Stupně vítězů tedy patřily jen hráčům boskovického klubu.
I v kategorii žen odjel pohár za
první místo do Boskovic, když pozici
nejlepší ženy vybojovala boskovická
reprezentantka Petra Zajíčková.
Pro hráče, kteří přijeli fandit ostatním v hlavním turnaji, byl připraven
menší turnaj, ve kterém Roman Kovář
vybojoval třetí místo.
Domácí hráči především bodovali
v mládežnických kategoriích, mezi
mladšími žáky zvítězil Ondřej Matura (Netopýři Most), druhou příčku
obsadil David Kučera (BHC 15. ZŠ
Most), který si zároveň odnesl i tro-

fej pro vítěze Českého poháru mezi
mladšími žáky.
V air-hockeyi se mostečtí radovali
ze dvou mistrovských titulů díky Janu
Kusému v kategorii juniorů a Ladě Semové v kategorii žen. Oba si tím mimo
jiné zajistili účast na mistrovství Evropy 2018 na Slovensku. V kategorii mužů a družstev slavili vítězství
účastníci z jižní Moravy.
OZP mistrovství ČR - billiard-hockey šprtec: Muži: 1. Jakub David,
2. Dominik Fiala, 3. Vít Vondál (všichni BHK Orel Boskovice), ženy: 1. Petra
Zajíčková (BHK Orel Boskovice), 2.
Markéta Cibulková (Prague NHL), 3.
Michaela Grabinská (Šprtmejkři Ostrava).
(les)

STOLNÍ TENIS
9. 12., 10 h Blansko - Líšeň, 1. liga
žen. 15 h Blansko - Hodonín, 2. liga
mužů.

ŠACHY
10. 12., 10 h Lipovec B - Ořechov, KP I. Lipovec C - Knínice, Jevíčko - Letovice, Kunštát - Rudice B,
Jedovnice - Sloup B, OP.

VOLEJBAL
9. 12., 10 + 13 h Letovice - Pozořice, KP mužů.

a vítězství potvrdily dalšími dvěma
brankami.
Další výsledky 12. kola: Velká
Bíteš - Břeclav 3:1, Uničov - Velké
Meziříčí 5:4 pp, Kroměříž - Uherský
Brod 5:4 pp, Uherský Ostroh - Uherské Hradiště 2:3.

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

Boskovice
Velké Meziříčí
Kroměříž
Uničov
Velká Bíteš
Uherský Ostroh
Uherský Brod
Břeclav
Uh. Hradiště
Blansko
Rosice

11
10
11
11
11
11
10
11
11
11
10

8
8
5
5
5
5
5
3
3
1
0

2
2
4
3
3
2
2
1
0
2
1

1
0
2
3
3
4
3
7
8
8
9

62:36
68:30
49:43
59:47
48:47
58:48
51:41
43:60
43:54
34:66
35:78

28
27
21
20
19
18
17
11
9
6
1

Ve třináctém kole hostí v sobotu
9. prosince Blansko celek Uničova,
ve stejný den hrají Boskovice v Uherském Hradišti.
Lubomír Slezák

Blanenské stolní tenistky vedou ligovou tabulku
Blansko
MS Brno
Havířov B
Ostrava B
Hodonín B
Líšeň
Hodonín C
Dobré B
Řeznovice B
Olomouc

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
4
4
5
3
2
2
0

2
0
1
2
2
0
2
2
1
0

0
2
3
3
3
4
4
5
6
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61:29
58:32
45:45
50:40
52:38
48:42
43:47
40:50
40:50
13:77

25
23
20
19
19
19
17
15
14
9

V posledním zápase tohoto roku
přivítají tuto sobotu blanenské stolní tenistky celek Líšně.
(les)

Mistrovství republiky ve stolním hokeji se
v letošním roce stalo přeborem Boskovic
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Na Mikulášském běhu v Okrouhlé
byl nejrychlejší Jan Kohut
OKROUHLÁ - Okresní běžecká liga měla minulou sobotu na
programu svůj předposlední závod, kterým byl Mikulášský běh
v Okrouhlé. Ten se letos běžel již
podeváté a stejně jako v minulých
letech byl také součástí Brněnského
běžeckého poháru.
Na startu se ve všech běžeckých
kategoriích vystřídalo přes pět set
atletů, kteří museli bojovat nejen
se zasněženou tratí, ale také s mrazivým počasím, které v Okrouhlé
vládlo.
Hlavní závod v délce 8,6 kilometrů ovládl s více než s půlminutovým
náskokem Jan Kohut, který si tak po
vítězství v Běhu o pohár Jehnic připsal další první místo. Do výsledkové listiny však promlouvali také
další běžci z našeho okresu.
Z výsledků:
Přípravky nejmladší dívky:
1. Arrufi Emma (VSK Jehnice),
00:22. Přípravky mladší dívky:
1. Navrátilová Stela (AC Moravská
Slavia Brno), 00:45. Přípravky

starší dívky: 1. Tomanová Stela (Orel Vyškov), 01:38. Mladší
žákyně: 1. Bezdíčková Dominika (ASK Blansko). Starší žákyně:
1. Štoudková Pavla (ASK Blan-

sko), 07:55. Dorostenky: 1. Kouřilová Soňa (AC Moravská Slavia
Brno), 21:59. Juniorky: 1. Matějá-

ková Alena (AC Moravská Slavia
Brno), 21:19. Veteránky 1: Jančaříková Lenka (AAC Brno), 21:32.
Veteránky 2: 1. Martincová Ivana
(AC MS Brno), 24:01. Veteránky 3:
1. Dvořáková Eva (Prostějov), 26:28.
Přípravky
nejmladší
hoši:
1. Hrabovský Michal (AHA Vyškov),
00:21. Přípravky mladší hoši:
1. Vintera Viktor (AHA Vyškov),
00:48. Přípravky starší hoši:
1. Bartoš Ondřej (AC MS Brno),
01:39. Mladší žáci: 1. Zřídkaveselý
Adam (SK Žabovřesky Brno), 03:34.
Muži: 1. Kohut Jan (Elite Sport
Team), 30:44. Veteráni 1: 1. Štěrbák Eduard (Brno), 33:48. Veteráni
2: 1. Dvořáček Jiří (Elite Sport Max
Team), 35:07. Veteráni 3: 1. Čuhel
Jiří (SK Křtěnov), 40:00. Podrobnější
výsledky na www.zrcadlo.net.
Letošní ročník Okresní běžecké
ligy končí ve středu 27. prosince
Hraběnčiným běháním v Petrovicích. Text a foto Lubomír Slezák

Česká rodinná rma LD seating s.r.o.
hledá švadleny!
Jsme stabilní rma 25 let na trhu, ve výrobě kancelářského sezení jsme špička
ve svém oboru.

Hledáme nové kolegyně a kolegy do moderní,
šicí dílny.

Petr Švancara
)272*5$),&.e6/8å%<
tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

-

platové rozmezí 17 500 Kč – 20 500 Kč
13. a 14. plat
práce na nejmodernějších strojích
zácvikový program pro nové švadleny
dvousměnný provoz
výhodná odpolední směna - pouze na 7 hodin a s 10% příplatkem
sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového a vlakového nádraží

- program pro matky s dětmi:
o možnost zkráceného úvazku až na 6 pracovních hodin
o práce pouze v první směně
o možnost individuálního začátku a konce pracovní doby
Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, přijďte si prohlédnout ﬁrmu a
vyzkoušet naše moderní stroje. Rádi si na nové kolegyně a kolegy pár
měsíců počkáme.

UHSRUWiæQtSRUWUpWQtSURGXNWRYiDVYDWHEQtIRWRJUDÀH
www.fotosvancara.cz

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com
telefon: 602 709 069

