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Charitativní
koncert mezi
krápníky
MORAVSKÝ KRAS - Charita vydělala na �inanční pomoc dvěma rodinám v nouzi zhruba deset tisíc korun.
Na akci dorazilo přes sto lidí.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Mladý vědec
píše učebnici
chemie
BLANSKO - Jmenuje se Pavel Věžník a je studentem sedmého ročníku
(septimy) Gymnázia Blansko. Jeho
největší zálibou je chemie...
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Foto Petr Švancara
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Foťák radost
neudělá

BLANENSKO - Digitální fotoaparát nabídnutý na internetovém
portále měl udělat radost pod stromečkem. Jenže pro čtyřiatřicetiletou
ženu z Blanenska znamená místo radosti blízké osoby více než pět tisíc
korun ztráty. Žena si totiž na internetu objednala přístroj a zaplatila
stanovenou cenu. Když slíbená zásilka dlouho nepřicházela a prodejce s
ní přestal komunikovat, pochopila,
že naletěla podvodníkovi.
(hrr)

Málem přišel
o desítky tisíc

BOSKOVICE - Vybranou chutí
dobrého oběda se pravděpodobně
nechal v Boskovicích unést osmačtyřicetiletý muž. Poté, co poobědval,
zaplatil. Při odchodu ale zapomněl
na okenním parapetu odloženou
textilní tašku s více než sto tisíci
korunami v hotovosti. Měl ale velké
štěstí. Tašku za oknem objevila jiná
ze zákaznic podniku a odevzdala ji
na nedalekém obvodním oddělení.
Policisté z dokladů v tašce zjistili
majitele a kontaktovali jej. Ten si
až po jejich telefonátu uvědomil, že
tašku postrádá. Vcelku zajímavá �inanční hotovost tak putovala zpět k
majiteli.
(hrr)

Policisté byli
oceněni

REGION - Slavnostní chvíle v prostorách blanenského zámku prožily
ve čtvrtek tři desítky tamních policistů. Policisté byli ocenění medailemi za věrnost druhého a třetího
stupně za více jak deset, případně
dvacet let policejní služby.

V průběhu slavnostního aktu ocenil jejich dlouhodobě kvalitní práci
jak náměstek ředitele Krajského
ředitelství policie Jihomoravského
kraje plukovník Miloslav Machát, tak
i vedoucí územního odboru Blansko
plukovník Zdeněk Grénar.
Oceněným policistům poděkovali
za příspěvek k bezpečnosti v regionu i starostové Blanska a Letovic. Ti
také z rukou vedoucího územního
odboru Blansko převzali děkovné
listy za spolupráci v oblasti bezpečnosti.
(hrr)
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Charitativní koncert mezi
krápníky pomohl rodinám
MORAVSKÝ KRAS - Krápníky
zdobící Přední dóm v Punkevních
jeskyních v Moravském krasu vytvářely v sobotu večer kulisu pro
koncert čtveřice hudebníků ze skupiny Mariachi Espuelas, která se
věnuje světově známým mexickým
rytmům.
Uspořádala jej oblastní blanenská charita, která netradiční prohlídkou jeskyní vydělala na finanční pomoc dvěma rodinám v nouzi
zhruba deset tisíc korun. Na akci
dorazilo přes sto lidí. Za zisk z ní
budou nakoupeny školní pomůcky
a drobné vánoční dárky pro celkem
pět dětí.
Na programu sobotní akce byla
společná jízda účastníků ekologickým vláčkem ze Skalního mlýna k
Punkevním jeskyním. Následoval
zhruba hodinový koncert v Předním dómu, kam si hudebníci vzali
i svá sombréra. Tečku za výletem
udělala společná prohlídka podzemí.
„Charitativní koncert jsme pořádali v Punkevkách již podvanácté.
Náš velký dík patří nejen účastníkům, ale i jeskyňářům, kteří nám
s těmito předvánočními setkáními
pomáhají,“ řekla Zrcadlu vedoucí
blanenské charity Jana Sedláková.
Připomněla, že rodin v tíživé situaci je na Blanensku a Boskovicku
mnoho. Charita v regionu nyní pomáhá zhruba dvěma stům z nich.

Zisk z koncertu dostane rodina
matky na mateřské dovolené, která
se stará o tři děti, a také rodina jiné
ženy v invalidním důchodu, starající se o dvě děti.
„Obě žijí doslova z ruky do úst.
Bez naší pomoci by děti neměly ani
na řádné školní pomůcky,“ uvedla
Sedláková.
Charita nyní provozuje v regionu
dva azylové domy pro rodiče s dětmi v krizi. Blanenské centrum tvoří
deset a boskovické patnáct bytových jednotek. Dále charita provozuje pět bytů. V těchto azylových

zařízeních jsou rodiny asi půl roku
až rok.
Pak se s pomocí odborníků snaží
postavit se na vlastní nohy, tedy najít si bydlení, zaměstnání, popřípadě zajistit si vhodné sociální dávky.
Po odchodu z azylových center rodiny navštěvují terénní pracovníci.
„Zatím máme čtyři na částečný
úvazek, ale do léta příštího roku
bychom jich mohli mít osm. Bohužel rodičů s dětmi v krizi přibývá,
takže máme plno práce,“ doplnila
Sedláková.
Text a foto Martin Jelínek

BLANSKO - Úpravy blanenského
autobusového nádraží jsou v plném
proudu. Drobnou změnou je to, že
stánek s tabákem a novinami, který

dlouhá léta stál na konci areálu autobusového nádraží u mostu překlenujícího řeku Svitavu už není na svém
místě.

Podle ředitele společnosti ČAD
Blansko, která tento areál vlastní, nic
neohrožuje včasné dokončení prací.
Nové nádraží poskytne cestujícím pohodlnější přepravu. Stánek bylo nutné
přestěhovat. Lidé tak o něj nepřišli.
„Jeho majitel jej nově provozuje v
sousedství Hotelu Macocha, což je od
nádraží jen pár kroků,“ řekl Zrcadlu
ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.
V místě, kde kdysi stával oblíbený
stánek je nyní nejjižnější část páteřní cyklostezky, která po nábřeží řeky
Svitavy protíná město. Šebela vysvětlil, že již není technicky možné, aby
se stánek vrátil na původní místo.
S umístěním další prodejny s novinami a tabákem do nové budovy ČAD
Blansko, která se brzy začne stavět,
se nepočítá.
Text a foto Martin Jelínek

Oblíbený stánek s tabákem
nezmizel, musel se ale přestěhovat
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Hasiči cvičně zachraňovali lidi
z lanovky v Moravském krasu
MORAVSKÝ KRAS - Na lanové dráze u propasti Macocha bylo
rušno. Hasiči tam totiž nacvičovali
záchranu osob ze zaseknuté kabiny lanovky. Podobné výcviky probíhají na lanovce každý rok.
„Výcviku se účastnily dvě desítky hasičů-lezců z Blanska a Brna.
K záchraně osob byl zvolen přístup
hasičů ke kabině po ocelovém laně.
Letošního výcviku se tedy neúčastnil policejní vrtulník, který může
být v obdobných případech také
nasazen,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Podle něj hasiči na svém kontě
na lanové dráze ještě nemají reálný

Zloděj řádil ve
Svitávce a Sebranicích
REGION - Nejprve se pokoušel
krást ve Svitávce, ale tam se zloději
nezadařilo.
Přesunul se proto do nedalekých Sebranic, kde už byl úspěšný
a ukradl notebook odložený v kufru
zaparkovaného auta.
„Ve Svitávce si v pondělí po ránu
vytipoval odstavené osobní auto
VW Passat. Jednoduše poničil okno
dveří spolujezdce a vozidlo prohledal. K odcizení ale nic nenašel. I tak
způsobil majiteli škodu za skoro

pět tisíc korun,“ popsal policejní
mluvčí Bohumil Malášek.
V nedalekých Sebranicích se na
parkovišti před tamní restaurací
v době oběda se nejdříve stejným
způsobem dostal do osobního automobilu Škoda Octavia. Ten prohledal, ale nic neukradl.
„Ve vedle odstaveném autě stejné
značky už byl úspěšný. Z kufru sebral odložený notebook i s příslušenstvím. Škoda je více než třicet
tisíc korun,“ doplnil Malášek. (hrr)

Bez zranění se obešla nehoda mezi Borotínem a Vanovicemi. Řidička osobního auta tam při uhýbání dostala smyk a skončila v příkopu. Auto zůstalo
převrácené na boku. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Boskovic a
dobrovolní z Velkých Opatovic. Ti zabezpečili místo nehody a po dohodě s
majitelem auta ho převrátili na kola a pomocí navijáku vytáhli mimo příkop na vedlejší silnici. Po uklizení zbytků vozu ze silnice a příkopu odjeli
hasiči na základny.
(hrr), foto SDH Velké Opatovice

zásah. „Nicméně máme ověřeno,
že jsme schopni naplnit dvouhodinový časový limit, který ukládá
zákon k záchraně osob z lanové
dráhy. Podle našich zkušeností z
předchozích výcviků dokážeme
všechny cestující dostat z lanovky
a transportovat je mimo prostor
pod lanovou dráhou do jedné hodiny a čtyřiceti minut,“ doplnil Jaroslav Mikoška.
Kromě samotné záchrany cestujících z kabiny se hasiči zabývali
také transportem osob v náročném
terénu pod lanovkou. Kvůli tomu
nachystali zajištěnou lanovou cestu. Radim Hruška, foto HZS JmK

Týdeník Zrcadlo, strana 4

ROZHOVOR

úterý 12. prosince 2017

Mladý vědec z Gymnázia Blansko
píše učebnici chemie
BLANSKO - Jmenuje se Pavel Věžník a je studentem sedmého ročníku
(septimy) Gymnázia Blansko. Jeho
největší zálibou je chemie. V současné době se kromě jiného připravuje
na chemickou olympiádu kategorie
A a jako brigádu píše učebnici chemie pro střední školy.

Že teenagery zabaví v jejich volném čase moderní hudba, �ilmy,
bojová umění, sport nebo parta
kamarádů, nikoho asi nepřekvapí, ale chemie?
Věda mě baví obecně, protože
díky ní chápu svět kolem sebe. Věda
mě bavila již v dětství. Nikdy jsem
nechtěl být astronaut, chtěl jsem
být ten, kdo vesmírnou loď vynalezl. Nad rámec školního učiva se
chemii věnuji teprve třetím rokem.
Za tu dobu jsem se toho hodně naučil, poznal jsem nové lidi a občas
jsem i v něčem uspěl. Za jeden ze
svých největších úspěchů považuji
Chemickou olympiádu kategorie A
v minulém školním roce. Kategorie
A je určena pro studenty posledních
dvou ročníků středních škol, soutěžil jsem tedy se studenty o rok až
dva staršími, než jsem byl v té době
já.

To jsi musel být ve velké nevýhodě...
Přesto se mi povedlo vyhrát krajské kolo. V národním kole se mi
„moc nedařilo“ a umístil jsem se na
17. místě. Dostal jsem se na Teoretické výběrové soustředění na mezinárodní kolo chemické olympiády.
Každý den nás čekaly dvě tříhodinové přednášky, na konci každé z nich
následoval test na dané téma a jednotlivé testy jsme dělali ještě jednou
na konci soustředění. Hodně jsem se
toho na přednáškách naučil. Body z
výběrového soustředění se průměrovaly s body z národního kola a já jsem
se umístil na 13. místě. To bohužel
nestačilo na postup na Praktické výběrové soustředění na mezinárodní
kolo, ale byla to cenná zkušenost.
Jaké sis stanovil „chemické“
cíle?
Mým cílem do maturity je dostat
se na mezinárodní kolo Chemické
olympiády. Vyhrál jsem také krajské
kolo Chemické olympiády kategorie
B (pro 2. a 3. ročník střední školy).
V kategorii B se bohužel dále nepostupuje.

Co dělá nadaný chemik o prázdninách?

exkurzní, přednášek a soutěží. Zpaměti je ani nedokážu všechny vyjmenovat.

Jaké aktivity tě zaměstnávají v
současnosti?
V tuto chvíli se kromě jiného připravuji na chemickou olympiádu kategorie A, řeším ViBuCh (Vzdělávací
ikurz pro budoucí chemiky) a jako
brigádu píši učebnici chemie pro
střední školy. Možná jste již slyšeli o
Matice pro spolužáky, nyní se pracuje i na učebnici chemie, na které se
podílím. Je to pro mě zase něco nového. Už teď plánuji studovat vysokou školu, s Masarykovou univerzitou mám již dost zkušeností a znám
to tam. S největší pravděpodobností
budu studovat obor Chemie. Nejsem
ale naprosto rozhodnut, přemýšlím
ještě o VŠCHT, která je více technicky zaměřena. Ale na toto rozhodnutí
je ještě čas.
O prázdninách jsem začal navštěvovat laboratoř na Masarykově univerzitě, kde se podílím na výzkumu.
Jedná se o totální syntézu organických molekul, o kterých doufáme,
že by z nich mohly být léky. Práci v
laboratoři jsem se naučil díky soustředěním a díky tomu, že se mi naskytla možnost navštěvovat laboratorní praktika chemické syntézy na
Masarykově univerzitě. Jedná se o
předmět pro studenty bakalářského
studia na vysoké škole. Pravidelně
se také o prázdninách zúčastňuji
mnohých chemických soustředění.

Znamená to tedy, že jsi-li aktivní během prázdnin, můžeš pak v
průběhu školního roku zahálet?
Vedení naší školy mi v mých aktivitách vychází vstříc, umožnilo mi
díky částečnému individuálnímu
studijnímu plánu navštěvovat laboratoř, kde se podílím na výzkumu,
i během školního roku. Na základě
výzkumu chci napsat práci, se kterou se přihlásím do soutěže SOČ
(středoškolská odborná činnost).
Škola mě podporuje a nemám problém zúčastňovat se v průběhu školního roku různých přednášek a exkurzí a neustále si tak prohlubovat
své znalosti chemie. Při mých mimoškolních aktivitách mě velmi podporuje i můj nynější učitel chemie, Mgr.
Ivo Grim.
Kdy jsi objevil v sobě pozitivní
přístup k náročnému vědeckému

oboru, jakým chemie pro mnohé z
nás bezpochyby je?
Můj zájem o chemii se vyvíjel
postupně. Ze začátku pro mě chemie byla pouze dalším vyučovacím
předmětem. Ve čtvrtém ročníku
studia mi má tehdejší vyučující
paní RNDr. Lenka Adlerová navrhla,
abych se přihlásil na Letní chemické
soustředění (LCHS). Něco takového
mě ani nenapadlo, ale ta projevená důvěra mě přesvědčila. Rozhodl
jsem se zúčastnit a dva týdny prožité na LCHS mi změnily život. Poznal
jsem nové lidi, kteří mě motivovali.
Nejvýznamněji vedoucí LCHS Radek Matuška, který mě toho hodně
naučil a přesvědčil mě, abych řešil
Chemickou olympiádu kategorii A,
i když je určena starším, než jsem
byl já. Radek mě podporuje ve studiu chemie i dnes. Na LCHS jsem
získal v chemii základní přehled,
na kterém se dalo dál stavět. Řešil
jsem chemickou olympiádu kategorie C (pro 1. a 2. ročník středních
škol) a umístil jsem se v kraji na 6.
místě. Díky tomu jsem se dostal na
Letní odborné soustředění mladých
chemiků a biologů v Běstvině. Toto
soustředění považuji za nejprestižnější chemické soustředění v Česku. Je možné se jej zúčastnit jen na
základě výsledků v krajském kole
olympiády a oddíly jsou utvořeny na
základě kategorie olympiády. V dalším roce jsem se na něj dostal díky
úspěchu v kategorii A. Za celou dobu
jsem se zúčastnil velkého množství

Od�iltruješ občas od svých chemických vzorečků například posezení s kamarády?
Chemie mi zabírá velkou část volného času, ale na své kamarády si
ho vždy rád udělám. Kromě toho potřebuji odjakživa vybít přebytečnou
energii, proto jsem dříve chodil do několika bojových sportů, k čemuž bych
se rád vrátil. Momentálně chodím do
posilovny a dost mi to pomáhá.

Nadace Unipetrol rozdělila
mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů stipendia v celkové hodnotě 1 520
000 korun. O stipendia nadace se
ucházelo 81 studentů středních a
vysokých škol z celé České republiky.Jaký je to pocit být mezi těmi
vybranými?
Samozřejmě jsem velmi rád, že
patřím k oceněným studentům.
Slavnostní předávání stipendií v
Litvínově jsem si opravdu užil. Také
jsem na základě testů a pohovoru u
psychologů dostal PPNS (podporu
pro nadané studenty) od JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu). Velmi mi to pomůže
v budoucím samovzdělávání. Nyní
se chci dále rozvíjet také ve fyzice,
matematice a programování. To mě
obohatí jak v chemii, tak v celkovém
pochopení světa kolem sebe.
Děkuji, Pavle, za rozhovor a přeji
mnoho dalších chemických i osobních
úspěchů.
Rozhovor připravila Jana Žilková
Foto Pavel Růžička
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Nemocnice Blansko pořádá
sbírku pro blanenský psí útulek
BLANSKO - Také v letošním roce
organizuje blanenská nemocnice
vánoční sbírku pro psí útulek města Blanska. Sbírka se odehrává do
15. prosince. Lidé mohou darovat
granule, konzervy, pamlsky, piškoty, deky, vodítka, obojky, misky prostě vše, z čeho budou mít pejsci
radost.
„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli sbírku pořádat je fakt, že máme
k pejskům, my - Nemocnice Blansko,
velice kladný vztah. Již tři roky je nedílnou součástí péče a léčby zejména
starších pacientů na oddělení následné péče, ale i u dětí v logopedii,
CANISTERAPIE, tedy léčebný kontakt

psa na člověka. Pejsci nám pomáhají
léčit, proto mi na oplátku uděláme
něco pro pejsky,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.
Letošní rok vyhlásila Nemocnice
Blansko jako Rok seniorů. V rámci této kampaně uspořádala akci
určenou rodinným příslušníkům
seniorů a jejím cílem bylo pomoci
rodinám zvládat péči o své seniory
v domácím prostředí. I to je další
důvod sbírky! V blanenském útulku
jsou v současné době také převážně
psí senioři. Jedná se o pejsky vyššího věku, značně nemocné, u kterých
už je téměř jisté, že svůj psí život v
blanenském útulku dožijí.

„Rádi bychom jim prostřednictvím vánoční sbírky zabezpečili
maximum pomůcek a věcí, které jim
jejich psí život zlepší a také kvalitní
prémiové krmivo, které s ohledem
na svůj vysoký věk a poškozené zažívání s tím související, potřebují,“
popsala Kateřina Ostrá.
Vítaná je jakákoli pomoc, konzervy, granule hlavně ty kvalitní,
protože starším pejskům pohladí
nemocná bříška, plyšáci nebo věci,
ze kterých Váš mazlík prostě vyrostl.
Své uplatnění najdou vodítka,
obojky, misky, deky. Nakonec ani
piškotky či jiné pamlsky nepřijdou

nazmar. Slavnostní předání sbírky
psímu útulku Blansko proběhne v
sobotu 23. prosince v 10 hodin.
Lidé mohou nosit své dárky
pejsků na sběrná místa:
NEMOCNICE BLANSKO - vrátnice u vjezdu do areálu (nonstop)
nebo informační centrum v budově polikliniky (v rozsahu provozní
doby).
NEMOCVIČNA - recepce, Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby).
PORSCHE BRNO, Řípská 13a,
Brno - Slatina, salon Volkswagen –
informace.
Radim Hruška

Do areálu hasičské zbrojnice v Letovicích zavítal sv. Mikuláš se svým doprovodem. Na tradiční akci zahrál dechový orchestr ZUŠ Letovice a skupina
Gonfanon předvedla ohňovou show. Hlavním bodem programu byl příchod Mikuláše s anděly, čertovské rojení a rozdávání dárků. Připraveno bylo také
bohaté občerstvení pro zahřátí. Výtěžek ze vstupného bude darován na dobročinné účely.
Foto Petr Švancara

Žák Masarykovy střední školy vyhrál soutěž TGM
LETOVICE - I když se žáci Masarykovy střední školy Letovice
prezentují spíše v praktických
soutěžích jako řemeslně zdatní a
úspěšní, studují v naší škole též
žáci se širokými celospolečenskými zájmy. Důkazem toho je úspěch
v celostátní soutěži vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy spolu s Masarykovým
demokratickým hnutím Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz
pro současnost.
Soutěž je organizována v rámci
projektu Masaryk do škol, aby se
mladá generace seznamovala s nadčasovým významem Masarykových
činů a myšlenek zvláště v současné
problematické době.
K pochopení odkazu T. G. Masaryka bylo nutno prostudovat spoustu
dostupné literatury, čehož se naši
žáci vždy zhostili velmi dobře. Vy-

tvořili kvalitní práce na témata například Aktuálnost T. G. Masaryka
pro dnešní dobu očima studentů,
Masaryk a Velká válka, T. G. Masaryk
a československé legie, Pátečníci.
Nebývalého úspěchu dosáhla v
letošním roce studie na téma Záhadná smrt v Polné aneb TGM a
hilsneriáda. Autorem je žák třetího
ročníku třídy NV3 Dominik Cypra.
Jeho práce získala v celostátní soutěži první místo.
Byl pozván na slavnostní vyhodnocení do krásných prostor Magistrátu hlavního města Prahy, kde
obdržel kromě pěkné finanční odměny diplom a Čestnou medaili T.G.
Masaryka, která je udělována za mimořádné činnosti a pouze významným osobnostem. Po krátkém slavnostním programu a bohatém rautu
si odvážel též milou vzpomínku.
PaedDr. Pavla Bojdová
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Fotoreportáž z čertovského řádění
na náměstí v Boskovicích

Foto Petr Švancara
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INZERCE

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE
úterý 12. prosince 2017
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU
2017

4.11.2017
:POHODOVÝ VEČERpodnikatel/ka?
, HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA
Jsi
začínající

TŘÍkrálová SbÍ
SbÍrka u nás
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

ZBOŽÍNEK

11.11.2017
V 11.11 HODIN:aOTEVÍRÁNÍ
SVATOMARTINSKÉHO
Chceš
nakopnout
zviditelnit
svůj byznys?
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA

Komenského 19 ❙ 678 01 Blansko ❙ 516 417 351 ❙ www.blansko.charita.cz

17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY

Tříkrálová sbírka 2018

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY

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,

Nevíš kde začít?

18.11. ŽIVÁTvorba
HUDBA- JIRKA
ZBOŽÍNEK stránek,
webových

25.11. 2017 :1. ROČNÍK
SUCHOVSKÉHO
SOUTĚŽNÍHO
a zajištění
reklamy.
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA
29.-31.12.2017
: ZABIJAČKOVÉ
VEPŘOVÉ
HODY
: DOMÁCÍ
Více informací
na tel.
č. 733
200
170.
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ

● podpora humanitární pomoci na okrese Blansko.

31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA

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.

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

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.

RESTAURACE PENZION U PETRA

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.

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.

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

TĚŠÍME SE NA VÁS

SUCHÝ 20, BOSKOVICE
INFORMACE, REZERVACE NA TEL :

775 71 61 02

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

TERÉNNÍ TÝM BLANENSKO
PODPORA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V RÁMCI PROJEKTU

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

SERVIS, INZERCE
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kalendář akcí

úterý 12. prosince
AKCE

Blansko – Nemocnice od 8 do 15
hod.: Vánoční výstava.
Blansko – Klub Ulita v 15.30 hod.:
Ukázková hodina dětské jógy pro
děti ve věku 4-6 let.
Blansko – Divadlo Kolárka v 16.30
hod.: Vánoční těšení.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30
hod.: Co chcete předat svým dětem?,
beseda.

KINA

Blansko ve 20 hod. Přání k mání.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Otrávené světlo + tma.

středa 13. prosince
AKCE

Blansko – Nemocnice od 8 do 15
hod.: Vánoční výstava.
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.:
Vánoční dílna.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s kotlíkem č. 190 – Vzhůru na
Koráb!
Blansko – Klub důchodců ve 14
hod.: Výstava: Snění na hedvábí, vernisáž.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 18 hod.: Boskovice budou zpívat
koledy.

KINA

Blansko ve 20 hod. Filmový klub:
Rodin.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Milada.
Boskovice v 19.30 hod. Nádech pro
lásku.

čtvrtek 14. prosince
AKCE

Blansko – Nemocnice od 8 do 15
hod.: Vánoční výstava.
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Bilderbuchkino v blanenské knihovně!,
zábavné odpoledne.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Koncert Máta Brno aneb Čaj o šesté.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 9 hod.: Farmářské trhy.

KINA

Blansko ve 20 hod. Star Wars: Poslední z Jediů. (s titulky)
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Poslední z Jediů.
Boskovice v 0.05 a 19.30 hod. Star
Wars: Poslední z Jediů. (s titulky)

pátek 15. prosince
AKCE

Blansko – Nemocnice od 8 do 15
hod.: Vánoční výstava.

Blansko – MC Paleček v 16 a 17
hod.: Vánoční pohádka.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30
hod.: Adventní koncert: Honza Čižmář.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.:
Setkání s blanenským výtvarníkem a
blanenskou designérkou.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Vánoční koncert: Eben Trio.
Blansko – Statek Samsara v 19 hod.:
Vánoční degustace rumů.

KINA

Blansko ve 20 hod. Star Wars: Poslední z Jediů.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf:
Alibi na klíč.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Star
Wars: Poslední z Jediů.
Šebetov v 19.30 hod. Válka o planetu opic.

sobota 16. prosince
AKCE

Blansko – Zámek v 10 a 14 hod.: Advent na zámku a divadelní představení pro děti.
Blansko – Náměstí Republiky v 15
hod.: Třetí adventní sobota v Blansku.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve
20 hod.: Taneční zábava.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Vánoční koncert.

Moravský kras – Punkevní jeskyně
v 15 hod.: Vánoční oživené prohlídky v Punkevních jeskyních.

úterý 12. prosince 2017

KINA

Blansko v 17 hod. Star Wars: Poslední z Jediů. (3D)
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Poslední z Jediů.
Boskovice ve 14 hod. Můj život cuketky.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Star
Wars: Poslední z Jediů. (3D)

neděle 17. prosince
AKCE

Blansko – Hotel Panorama v 17 hod.:
3. adventní koncert splněných přání.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30
hod.: Adventní koncert: cimbálová
muzika Majerán.
Borotín – U Hasičského sklípku v 10
hod.: Vánoční koledování Dechového orchestru Malá Haná.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14
hod.: Vánoční koncert pro Betany.
Boskovice – Sokolovna v 17 hod.:
Vánoční koncert pěveckých souborů.
Boskovice – Evangelický kostel v 18
hod.: Adventní koncert.
Cetkovice – U školy v 11.45 hod.:
Vánoční koledování Dechového orchestru Malá Haná.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Čtvrtý
adventní koncert.
Světlá – U kapličky v 11.15 hod.:
Vánoční koledování Dechového orchestru Malá Haná.

Šebetov – Kulturní dům ve 14 hod.: Tradiční předvánoční posezení s občany.
Vanovice – U Záložny v 10.45 hod.:
Vánoční koledování Dechového orchestru Malá Haná.

KINA

Blansko v 15 hod. Přání k mání.
Blansko v 17 hod. Star Wars: Poslední z Jediů.
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Poslední z Jediů. (3D)
Boskovice ve 14 hod. Můj život cuketky.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Poslední z Jediů. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Dokud nás
svatba nerozdělí.

pondělí 18. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 8 až 12
hod.: Předvánoční kostelní betlém.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Advent.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16
hod.: Floristika pro dospělé.
Boskovice – Kino Panorama v 19
hod.: Filmový kvíz.
V. Opatovice – Kartogra�ické centrum
v 17 hod.: Vánoční koncert žáků ZUŠ.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Představení
pro seniory – Zahradnictví: Nápadník.
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient
Expresu.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Poslední z Jediů. (3D)

Městský úřad v Letovicích vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ
FINANČNÍHO ODBORU

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice
Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské, bakalářský nebo magisterský
studijní program ekonomického směru
• znalost rozpočetnictví
• zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců od uzavření
pracovního poměru)
• praxe minimálně 2 let v oboru
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• dobré komunikační schopnos�
• bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

jméno, příjmení, �tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonické spojení, e-mailová adresa, datum
a podpis.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Platové zařazení:

564/2006 Sb., v platném znění, platová třída 11.

Termín pro podání přihlášky:

nejpozději do 12. ledna 2018, do 13 hodin.

Nástup do funkce:

k 1. 2. 2018, případně dle domluvy.

Adresa pro podání přihlášky:

podatelna MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19,
679 61 Letovice.

Na obálku s přihláškou napište
„výběrové řízení – vedoucí FO“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv
zrušit i bez udání důvodu.

SPORT
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Blanenští plavci přivezli ze zimního
mistrovství republiky pět medailí
BLANSKO - O víkendu pokračovaly zimní šampionáty plavců
kategorie mladšího a staršího žactva. Z blanenského oddílu se na vrchol zimní sezóny kvalifikovali do
Kopřivnice dvanáctiletí Anna Kučerová a Štěpán Bezděk a do Prostějova čtrnáctiletí Klára Koňaříková, Štěpán Pokorný a Milan Kučera.
Pravidelný medailista z mistrovských soutěží a velký talent blanenského plavání Milan Kučera nezklamal ani letos. Přivezl si z Prostějova dva tituly mistra ČR čtrnáctiletého žactva, a to v disciplínách
sto metrů polohově a sto metrů
motýlek. V dalších startech přidal
dva tituly vicemistra za padesátku
kraul a dvoustovku motýlek. Sbírku medailí doplnil bronzem v krá-

Zrcadlo
výsledků
ŠIPKY

Extraliga
9. kolo: Hurricane Adamov - Šipky Ratíškovice 11:7, Frogs Žabčice
- Kolečko Extra Brno 14:4, Blansko
pivovar Č.H. - Knajp Riders Letovice
6:12, Šenkýři Brno - Bulldogs Hodonín 8:10, Mustang Brno B-Němčice Hornets Adamov 9:10.

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

Mustang Brno B
Hornets Adamov
Riders Letovice
ŠK Vyškov
Hurricane Adamov
Šipky Ratíškovice
Bulldogs Hodonín
Frogs Žabčice
Šenkýři Brno
Kolečko Extra
Blansko

9
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8

7
6
6
5
4
3
3
2
1
1
1

0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0

1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
7

94:69
84:61
86:58
78:67
81:64
80:66
73:72
67:79
71:93
55:90
47:97

22
20
18
17
13
12
10
10
5
5
3

2. liga, sk. C
9. kolo: Milénium Bystřice n. P. Alejak Sokec Boskovice 7:11, Vandals
Blansko B - Bulldog Javorek 9:10,
Šipkaři Bistro Stvolová - Hoteliéři
Usobrno 8:10, Zenit Deštná A - Vandals Blansko 0:18, Babylon Němčice
B - Surikaty Těchov 11:7, Mário Boskovice - Zenit Deštná B 8:10.
1.
2.
3.
4.

Vandals Blansko
Hoteliéři Usobrno
Bistro Stvolová
Mário Boskovice

8
8
8
9

8
7
6
5

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0 121:23 24
1 96:48 21
1 92:53 20
3 81:82 17

lovské disciplíně stovce kraul, kde
o vítězi rozhodly v posledních metrech vyrovnaného souboje pouhé
setiny sekundy.
Výborně si vedl také Štěpán Pokorný, který měl v Prostějově vynikající formu a díky výrazným osobním rekordům doplaval třikrát
v první desítce výsledkové listiny.
A nebyl daleko od medailí. Páté
místo bral na čtyřstovce polohově,
šesté místo vybojoval na stovce polohově a dvoustovkou znak se zařadil na desátou pozici. V Kopřivnici se mladším plavcům už tak
dobře nevedlo. Nejlepší umístění si
připsala Anna Kučerová na stovce
kraul. Jediný osobní rekord jí zajistil dvanáctou příčku.
Text a foto Věra Vencelová
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zenit Deštná B
Alejak Sokec Bce
Zenit Deštná A
Vandals Blansko B
Babylon Němčice B
Bystřice n. P.
Vo Tečku Knínice
Bulldog Javorek
Surikaty Těchov

9
8
9
8
9
8
8
8
8

5
4
4
2
3
2
2
1
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
2
0
0
0
0
0

2
4
5
3
6
6
6
6
7

81:83
73:71
70:92
67:80
68:94
65:79
63:81
48:97
51:93

17
12
12
10
9
6
6
5
3

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

Orli Ráječko
Dělníci Blansko
Pivárna Sloup A
Černí baroni Bce
Tečkaři Blansko
Bikers Sloup
Popelka Team Bce
Rumíci Krhov
Pivárna Sloup B
Vandals Blansko C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
4
3
3
3
2
2
1

1
1
0
1
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
1
0
0
1
0
0

0 114:49 26
0 114:50 24
2 96:67 19
2 95:70 16
3 84:81 14
5 68:95 11
6 73:89 9
6 75:88 7
7 52:110 6
8 45:117 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoteliéři B
Na Středy
Haluzáři
Triple X
Hoteliéři C
Meziriver
Příšerky

8
7
8
8
7
8
8

6
6
5
4
3
2
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

1
1
3
3
4
6
8

3. liga, sk. C
9. kolo: Pivárna Sloup A - Pivárna
Sloup B 14:4, Orli Ráječko - Dělníci
Blansko 10:9, Rumíci Krhov - Vandals
Blansko C 18:0, Popelka Team Boskovice - Tečkaři Blansko 7:11, Bikers
Sloup - Černí baroni Boskovice 12:6.

3. liga, sk. D
9. kolo: Na Středy Rudka - Haluzáři
Cetkovice 11:7, Příšerky Stvolová Meziriver Deštná 5:13, Hoteliéři Usobrno B - Triple X Letovice 10:9.

Čerstvé zprávy denně na
www.zrcadlo.net

84:61
88:38
82:62
69:76
63:63
57:87
44:100

20
18
15
13
9
6
0

V sobotu 9. prosince se v pražské Stromovce konalo halové Mezikrajové
utkání družstev starších žáků a starších žákyň. Za Jihomoravský kraj v
něm startovala Blanenská atletka Pavla Štoudková, která na trati 800m
překonala halový národní rekord z roku 1980 a to v čase 2:13.20. Pavla
ještě startovala ve štafetě na 6x200m kde náš kraj doběhl na místě druhém. V celkovém pořadí krajů ze všech disciplín byl kraj v žákyních klasifikován na šestém místě. Za úspěchy této mladé sportovkyně z atletiky
ASK Blansko stojí trenéři Bohumil Kazda a Jiří Ošlejšek.
Martin Bezdíček
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Řádková
inzerce

Koupím starší vibrační desku
na zhutnování dlažby, levně.
Tel: 607846060, mail: milansyko@centrum.cz
Pracující žena, nekuřačka, bez
domácích mazlíčků, hledá podnájem do 7 000 korun včetně služeb v
Blansku a okolí. Tel.: 777 263 861
Prodám Opel COMBO 1.7D, pick
up dvoumístný, listová péra, rok 96,
tažné, za 25 tis. korun.
Tel.: 735 261 422
Prodám postel s úložným prostorem zvedací za 700 korun, polohovací
za 1 000 korun. Tel.: 735 261 422
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

INZERCE

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

Psí šance z.s., Nemocnice Blansko a Služby Blansko s.r.o. pořádají:

úterý 12. prosince 2017

HLEDÁME
Á
NOVÉ ZAMĚSTNANCE
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

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-

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

1945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné
informace o dění na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

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

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).

UHSRUWiæQtSRUWUpWQtSURGXNWRYiDVYDWHEQtIRWRJUDÀH
www.fotosvancara.cz

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

HOKEJ
16. 12., 17 h Boskovice - Břeclav.
18 h Blansko - Uherský Brod, KLM.

KUŽELKY
15. 12., 17 h Boskovice - Devítka
Brno, KP I.

ŠACHY
17. 12., 10 h Blansko - Boskovice,
Adamov B - Vyškov B, Rudice - Lipůvka, KP II.

Basketbalisté
Blanska
v uplynulých
dvou kolech
dvakrát
prohráli

REGION - Pořádnou porci smůly
si vybral basketbalový tým Blanska
v uplynulých dvou kolech.
V předehrávkách 10. a 11. kola
hrál v Brně a především na palubovce Černovic byl velice zdatným
soupeřem.

10. kolo: SKB Černovice - ASK
Blansko 64:62 (14:15, 33:25,
51:47).
Po úvodní čtvrtině vedli hosté o
bod, ale druhou desetiminutovku o
devět bodů prohráli.
Černovice si udržovaly mírný
náskok až do poslední minuty a dramatické koncovce jej udržely. Domácí celek si tak připsal první výhru
v soutěži.
11. kolo: BCS Husovice A - ASK
Blansko 88:70 (27:18, 45:33,
65:55).
O vysokém vítězství domácího
celku se rozhodlo až v poslední části, nutno ale říci, že si hráči Husovic
udržovali bodový náskok po celou
dobu utkání.
1. Husovice

2. Žabovřesky
3. Třebíč

11

7

4

829:759

18

9

8

1

701:500

17

10

7

3

787:705

17

4. Uh. Brod

10

6

4

714:634

16

5. Žďár n.S. B

10

5

5

712:687

15

8

6

2

561:495

14

6. Kyjov
7. Šlapanice B

10

4

6

630:732

14

8. Tesla Brno

9

4

5

590:608

13

10

3

7

684:758

13

10. Vysočina B

9. Blansko

9

2

7

516:613

11

11. Černovice

10

1

9

597:830

11

Šestého ledna přivítá celek Blanska Kyjov, o den později hostí Uherský Brod.
(les)

SPORT

úterý 12. prosince 2017

Finále OBL je za dveřmi,
zbývá poslední závod
PETROVICE - Mikulášský běh na
Okrouhlé zahájil běžecký prosinec
termínovky Okresní běžecké ligy a
Hraběnčnino běhání v Petrovicích
jej uzavírá. Stejně tak jak loni, tak
i předloni a co má paměť sahá tak
tomu jistě bylo každý rok.
Závod v Petrovicích, který se již
třetím rokem běhá jako memoriál
Jaroslava Parmy, uzavírá nejen prosinec, ale i celý běžecký rok na blanenském okrese. A letos to bude již po
třetí, co je oddělen samotný závod od
celkového vyhlášení výsledků OBL.
V závodě vás nebudou čekat žádné
zásadní změny. Vše zůstává v posledních letech beze změn. Prezentace,
zázemí a vyhlášení výsledků v Kulturním domě a starty jednotlivých
závodů u Penzionu u Hraběnky. Věříme, že nás poctíte pěknou účastí.
Hraběnčino běhání, je jeden za tří
závodů v termínovce OBL, který je
�ixován na stabilní datum 27. prosince. Na rozdíl od Boskovických
běhů a Běhu Černou Horou nemáme
výhodu státního svátku, a tak si můžete zazávodit jak ve všední den, tak
o víkendu. Jistě nepředpokládáme
tak masovou účast jako v roce 2015
(153 běžců v hlavním závodu), ale
pokud vás bude kolem 80 závodníků, budeme rádi. Ještě raději uvidíme zástupy těch nejmenších. Pro ně
jsou připraveny tratě od 100 metrů
až po závod na jednu míli pro starší
žáky. V cíli pak děti obdrží perníkovou medaili a pro ty nejlepší pak nějaké sladké překvapení.
Drobnou úpravu závod zaznamenal při prezentaci. V minulých letech
jsme prezentaci na všechny dětské

kategorie končili v 09.45 hod. Letos
to bude vždy 15 minut před startem dané kategorie. Nasazujeme
novou technologii, kterou jsme měli
možnost otestovat v Jedovnicích a
věříme, že se nám osvědčí stejným
způsobem. Určitě neváhejte využít
naplno on-line registrace. Ta je již
spuštěna na webových stránkách
www.oblblansko.cz a určitě vám
ušetří případné čekání. Startovní
číslo je však potřeba vyzvednout i
při tomto způsobu registrace v Kulturním domě. Na návsi u Penzionu u
Hraběnky se už pouze běhá.
Kdo již na Hraběnčino běhání
v minulosti zavítal, tak si jistě vzpo-

mene na možnost pozávodního posezení v salonku Penzionu u Hraběnky.
Letos to z technických důvodů není
možné, a tak se nejspíš uvidíme v samotné restauraci. Kapacita je však
omezena, a tak doporučuji případným zájemcům a rezervaci míst.
Věříme, že si na nás v povánočních době uděláte čas a že si přijdete
zaběhat na závod s pohodovou atmosférou a věřím, že i s rozumným
počasím. K blížícím se vánočním
svátkům přejeme za celou Okresní
běžeckou ligu především zdraví a
pohodu v kruhu rodinném.
Jiří Vrtílka, OBL
Foto Hynek Skoták

- Mareček 1:1 (439:409), Vondráček
- Fialová 2:0 (458:435), Hepnárek Ševčík P. 1:1 (424:426).

utkání, ve kterém hosté podlehli až
v dramatické koncovce, šlo o jednoznačnou záležitost domácího celku.

Boskovice prohrály a první
Volejbal
- 17. a 18. kolo: TJ Sočtyřka kuželkářské tabulky se kolLETOVICE
Letovice - Orel Pozořice-TJ Holubice 3:0 (13, 16, 26) a 3:0 (22,
23, 19).
jim hodně vzdálila
S výjimkou třetího setu prvního
REGION - Zatímco ligové soutěže kuželkářských družstev už mají
zimní přestávku, v krajském přeboru I. třídy se ještě hraje. Celek
Boskovic hrál ve třináctém kole
v Žabovřeskách a na svého soupeře
nestačil.
V tabulce mu tak patří osmé místo a na finálovou čtyřku má ztrátu
sedmi bodů.
Brno Žabovřesky - Velen Boskovice 6:2 (2566:2481).
Kouřil Z. - Pitner 1:1 (401:440),
Kouřil P. - Ševčík F. 1:1 (421:401),
Šikula - Látal 2:0 (423:370), Coufal

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

Židenice A
Rosice C
Devítka Brno
MS Brno C
Žabovřesky
Husovice D
Ivančice B
Boskovice
Židenice B
Veverky

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
8
7
5
4
5
3
2

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

68,5:35,5
63,0:41,0
63,0:41,0
58,5:45,5
54,5:49,5
49,5:54,5
48,0:56,0
42,5:61,5
42,5:61,5
30,0:74,0

22
18
17
17
14
11
10
10
7
4

Ve 14. kole hostí celek Boskovic už
tento pátek Devítku Brno.
(les)

1. Žabovřesky
2. Ingstav Brno
3. Brno - jih
4. Letovice
5. Znojmo
6. Vyškov
7. Tišnov
8. Šlapanice B
9. Kometa Brno
10. Pozořice

18
18
16
18
18
18
18
16
16
16

11
11
10
9
7
7
6
3
5
0

5
3
1
0
2
2
0
3
0
1

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

51:20
49:22
38:20
35:31
35:32
32:35
27:39
22:38
21:36
10:47

44
42
33
29
28
26
19
16
16
4

V 19. A 20. kole přivítají Letovice
13. ledna Ingstav Brno.
(les)
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Hokejisté Boskovic a Blanska
tentokrát na body nedosáhli
REGION - Ve třináctém kole Krajské hokejové ligy se zástupcům našeho okresu nedařilo. Blansko podlehlo
doma Uničovu a Boskovice překvapivě prohrály v Uherském Hradišti.
Dynamiters Blansko - Orli Uničov 4:9 (0:1, 3:3, 1:5), 22. Drenčko, 29. Jílek, 39. Berka, 58. Jílek - 11.
Korhoň, 35. Žajgla, 37. Vrána, 38.
Korhoň, 42. Fryč, 44. Vrána, 48. Čuřík, 52. Axman, 54. Korhoň.
Utkání bylo v prvních dvou třetinách vyrovnané, Blansko se dostalo
do vedení a zásluhou výborně chytajícího Šenka to dlouho vypadalo
na zisk minimálně jednoho bodu.
Vše ovšem změnila třetí třetina, ve
které bylo na ledě v podstatě jen
hostující mužstvo.
Škoda, že na blanenský zimní
stadion nenašlo cestu více diváků.
Fanoušci se rozhodně nenudili, viděli sice v podstatě stálou převahu
hostujícího celku, ale také obětavý
výkon domácího týmu.
Přes několik šancí na obou stranách čekali diváci na úvodní a také
jedinou branku první části až do 11.
minuty. Po střele od modré se prosadil z dorážky Korhoň. Byla to však
jediná proměněná šance hostů, neboť v domácí brance předváděl
místy neuvěřitelné zákroky brankář Šenk. Domácí mohli srovnat v
samotném závěru, kdy Hussein hledal před prázdnou brankou Berku,
ale ten bekhendem minul.

Zatímco úvodní třetina byla na
branky chudá, ta druhá to divákům
vynahradila. Dvě minuty po začátku
druhé třetiny Blansko využilo přesilovku a srovnalo na 1:1. Od modré
vypálil Antoňů, Axman jeho střelu
vyrazil a Drenčko bekhendem poslal kotouč do sítě. Za dalších sedm
minut se Blansko dostalo do vedení.
Pilát vystřelil od modré čáry a jeho
ránu tečoval těsně před brankářem
Jílek.
Další minuty ale patřily hostům.
Ti vyrovnali ve třicáté čtvrté minutě, když Žajgla využil chybu v domá-

KARVINÁ, BOSKOVICE - Minulý
týden se čtyři plavci boskovického
klubu zúčastnili Zimního poháru
České republiky desítiletého žactva, tedy plavců ročníku narození
2007.
Barvy plaveckého oddílu SVČ
Boskovice hájili na tomto mistrovství dva žáci a dvě žačky. Bojovali
s ostatními sportovci ze 43 oddílů
celé Moravy, je tedy jasné, že konkurence byla velmi silná.
Největším boskovickým želízkem
v ohni byl Jáchym Ryšávka, který
potvrdil svou vynikající výkonnost.
Startoval v šesti disciplinách 50
a 100 metrů motýl, 50 a 100 metrů volný způsob, 100 a 200 metrů
polohový závod. Všechny své starty
proměnil ve vítězství a do Bosko-

vic přivezl šest zlatých medailí. Na
100 metrů motýl a 100 a 200 metrů polohový závod byl rychlejší než
stejně staří žáci z 64 oddílů Čech,
kteří závodili ve stejné době v Chomutově.
V Karviné se neztratili ani ostatní
zástupci boskovického plavání. Filip
Skřička obsadil třetí místo na 50 metrů znak a vybojoval tak bronzovou
medaili. Děvčata Barbora Tlamková a
Alžběta Kočvarová nastoupila společně s Jáchymem Ryšávkou a Filipem
Skřičkou ve smíšené štafetě 4x50
metrů polohový závod a také z tohoto klání cinkla bronzová medaile.
O velký úspěch se zasloužili nejen
plavci, ale i celý kolektiv cvičitelů a
trenérů, který své svěřence dobře
připravil.
(les), foto archiv

Osm medailí připlavalo
z Karviné do Boskovic

cí rozehrávce a střelou k bližší tyči
překonal Šenka. Ve třicáté sedmé
minutě se dostali hosté do vedení,
když Vrána proměnil svůj brejk, za
půl minuty se v ponechané výhodě
trefil do horního rohu domácí branky Korhoň. Minutu před koncem
třetiny využili domácí přesilovku a
Berka snížil na rozdíl jediné branky.
Jenže v závěrečné části hosté nejprve během čtyř minut přidali další dvě branky a poté zlomili odpor
domácího celku definitivně. Hned
ve druhé minutě Fryč nahodil puk
před branku a domácí si jej srazi-

li do branky, poté se mezi betony
Šenka trefil Vrána a v osmé minutě
poslal puk do odkryté branky Čuřík. Rozjetý Uničov skóroval ještě
dvakrát, proměněný nájezd Jílka
v osmapadesáté minutě byl už jen
kosmetickou úpravou výsledku.
Uherské Hradiště - Boskovice
6:4 (1:1, 1:2, 4:1), 2. Šrenk, 25.
Fridrich, 46. Fridrich, 58. Dalib, 59.
Nohál, 60. Šrenk - 4. Václavík, 24.
Šebek, 26. Dufek, 44. Dufek.
Hosté sice vedli ve 44. minutě
2:4, ale závěr zápasu patřil domácímu týmu. Ten tak potvrdil svoji
rostoucí formu, v posledních pěti
zápasech vybojoval dvanáct bodů.
Další výsledky 13. kola: Rosice Kroměříž 5:2, Břeclav - Uherský Ostroh 2:4, Velké Meziříčí - Uherský
Brod 4:3 pp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

11
12
12
12
12
11
11
12
12
12
11

8
8
6
6
5
5
5
4
3
1
1

3
2
3
2
4
3
3
0
1
2
1

0
2
3
4
3
3
3
8
8
9
9

72:33
66:42
68:51
62:50
51:48
48:47
54:45
49:58
45:64
38:75
40:80

29
28
23
21
21
19
18
12
11
6
4

Ve třináctém kole hostí v sobotu 16. prosince Boskovice Břeclav,
také celek Blanska hraje doma a
změří síly s vedoucím týmem soutěže. Text a foto Lubomír Slezák

