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Marta Antonínová

Blansko - „Jsem rodilý Blanen-
šťák,“ říká Pavel Svoboda, neboť 
se nenarodil v žádné z blízkých 
porodnic, ale skutečně doma, 
v Blansku. A říká to hrdě. Jeho 
jméno zná snad každý, kdo se 
jen trochu zajímá o kulturní dění 
v našem regionu. Je organizáto-
rem, propagátorem, do povědomí 
lidí vstoupil jako dlouholetý kni-
hovník i jako galerista a od začát-
ku letošního roku i jako majitel 
po dlouhé době opět fungujícího 
blanenského antikvariátu. A co víc 
je čerstvým držitelem Ceny města 
Blanska za kulturu 2012. 

Tato cena je udělována jednou 
za tři roky obvykle třem osobám 
nebo organizacím, jejichž profe-

Cena za kulturu patří Pavlu Svobodovi. Plným právem.

Policisté odhalili 
několik výrobců drog

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Úspěšný konec roku, co se týče 
potírání nelegální výroby a distri-
buce pervitinu i marihuany, mají 
za sebou blanenští kriminalisté. Za 
poslední čtyři měsíce uzavřeli čty-
ři případy související se šířením 
drog. Několik lidí tak skončilo ve 
vazbě.

Největší případ nedovolené vý-
roby omamných a psychotropních 
látek za posledních deset let v bla-
nenském okrese, ale i v rámci kraje, 
uzavřeli kriminalisté v září. V je-
jich síti uvízlo celkem deset lidí, 
šest již bylo obviněno z trestného 
činu nedovolená výroba, držení 
a prodej omamných látek a jedů. 
Hrozí jim tak trest odnětí svobody 
v rozmezí dvou až desíti let. Tři 
hlavní aktéři této organizované 
trestné činnosti, dva z Blanenska 
a jeden z Vysočiny, již skončili ve 

vazbě. Skupina čtyř mužů a dvou 
žen, kteří si již vyslechli obvině-
ní, měla výrobu drog velmi dob-
ře promyšlenou a organizovanou. 
Pravidelně jezdili nakupovat léky 
do polských lékáren, nejčastěji do 
města Klodsko. 

„Z léků pak na různých místech 
Blanenska a Boskovicka, ale také 
v obcích nacházejících se na Vy-
sočině a v okrese Brno-venkov, 
vyráběli vysoce kvalitní pervitin. 
Bylo v něm asi pětasedmdesát 
procent metamfetaminu. Při do-
movních prohlídkách na několika 
místech okresu Blansko, na Vy-
sočině a v okrese Brno-venkov 
bylo nalezeno přes šedesát rostlin 
konopí, dvě laboratoře na výrobu 
pervitinu tzv. destilací, včetně skla 
a chemikálií a sto gramů efedrinu, 
další varny včetně chemikálií při-
pravených k výrobě, ale také asi 
jeden a půl kilogramu marihua-
ny. Kromě toho všeho policisté 

zajistili i střelné zbraně,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

V říjnu pak kriminalisté zadrželi 
přímo uprostřed výroby pervitinu 
v jednom z bytů v bytovém domě 
v Adamově jednadvacetiletého 
mladíka s třicetiletou ženou. Per-
vitin vyráběli v menším množství 
pro sebe a pro své známé uživate-
le. Žena, která už byla v minulosti 
trestána za dovoz léků obsahujících 
pseudoefedrin, skončila ve vazbě, 
mladík je stíhán na svobodě.

Kompletní laboratoř na výro-
bu pervitinu, několik gramů čisté 
drogy určené k distribuci a několik 
gramů efedrinu nalezli kriminalis-
té v listopadu v Boskovicích. Zjis-
tili, že tam čtyřiadvacetiletá žena 
společně s osmadvacetiletým mu-
žem vyrábí nejen v bytě, ale také 
na různých místech venku v okolí 
Boskovic tuto drogu. 
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Blansko - Zastupitelé města 
Blanska rozhodli, že požádají 
o vstup do místní akční skupiny 
MAS Moravský kras. 

„Je to velmi činorodá organi-
zace, která je v tom, o co usiluje, 
velmi úspěšná. Rozsah jejích fi-
nančních prostředků se odvíjí od 
počtu obyvatel pokrytého území, 
takže vedení MAS naše rozhod-
nutí vítá,“ oznámil blanenský 
starosta Lubomír Toufar.

Rada města Blansko byla na 
své loňské srpnové schůzi sezná-
mena se Strategickým plánem 
Leader  Místní akční skupiny 

Moravský kras pro období 2007 
– 2013 a vyslovila souhlas se za-
řazením území města Blansko do 
územní působnosti MAS Morav-
ský kras. Samotný vstup před-
pokládal souhlas zastupitelstva. 
Stalo se tak 4. prosince minulé-
ho roku. Záměr města musí ještě 
letos odsouhlasit valná hromada 
akční skupiny. 

Z finančního hlediska předsta-
vuje vstup do MAS pro rozpočet 
města každoroční výdaj ve formě 
platby pět korun na jednoho oby-
vatele. I pro město však vstup do 
MAS bude představovat určitou 

finanční výhodu. MAS Morav-
ský kras patří mezi největší v re-
publice. Každoročně pořádá ce-
lou řadu zajímavých kulturních, 
vzdělávacích i společenských 
akcí. Od svého vzniku MAS 
finančně podpořila na „spravo-
vaném“ území několik desítek 
úspěšných počinů. K nim mimo 
jiné patří vzdělávací semináře 
nebo úspěšné zavedení značky 
Moravský kras – regionální pro-
dukt. 

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.mas-
moravsky-kras.cz.  (ama)

Město Blansko vstupuje do MAS

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

sionální i amatérská práce je mi-
mořádně úspěšná v široké oblasti 
kultury nebo vzdělávání, a tím je 
zároveň prospěšná městu a jeho 
občanům. A tak v závěru minulého 
roku obdržel Pavel Svoboda jako 
odměnu za svou práci bronzovou 
sošku tak zvané Blanenské Venu-
še, která k tomuto ocenění patří.

Na začátku to nevypadalo, že 
by Pavel jako mladík tíhl ke kultu-
ře. Vyučil se v Adastu obráběčem 
kovů a pak absolvoval jedovnic-
kou průmyslovku. Doplnil si pe-
dagogické vzdělání a začal praco-
vat jako vychovatel v blanenské 
Metře. „Kulturní“ kariéru začal 
na okresním kulturním středisku, 
odtud vedla jeho cesta na odbor 
kultury a posléze zakotvil na dlou-
hých dvaadvacet let v blanenské 
knihovně. Do u něj skutečně jen 
pomyslného důchodu odešel loni 
v dubnu. 

„Celý život mne práce těšila. 
Nedokázal jsem pochopit, jak ně-

kdo může dělat něco, co ho neba-
ví. Měl jsem štěstí. Chodil jsem do 
práce s radostí. Samozřejmě, ne 
všechno se člověku líbí, ale když 
bylo třeba, tak jsem se do toho 
pustil,“ vzpomíná Pavel Svoboda 
na léta minulá. „Líbila se mi práce 
na okresním kulturním středisku, 
kde jsem se podílel na pořádání 
výstav, soutěží, koncertů, přiučil 
jsme se něco o výtvarném umě-
ní. Tam také vznikl můj sen – mít 
vlastní galerii. Tak vznikla v roce 
2005 Galerie ve věži a v červnu 
loňského roku i Galerie Jonáš,“ 
konstatuje galerista a dodává, že 
by se neobešel bez podpory své 
ženy Nadi.

Nejnovějším počinem Pavla 
Svobody je od začátku letošní-
ho roku antikvariát. Proč? „Celý 
život jsme pracoval s knížkami 
a mám je rád. Když jsem pracoval 
v knihovně, chodila k nám spous-
ta lidí a knihy nabízela. Většinou 
jsme je museli odmítnout. Tak 

jsem si řekl – zkusím to,“ vysvět-
luje Pavel Svoboda. A zřejmě to 
byl dobrý krok, protože hned první 
den otevření antikvariátu se dveře 
netrhly. Najdeme tam beletrii, od-
bornou i dětskou literaturu, své 
místo na regálech má regionální 
literatura, pohlednice, staré desky 
a podobně. 

Mimo to pořádá Pavel Svo-
boda každý měsíc pro zájemce 
vlastivědná putování, zájezdy do 
divadla, přednášky, realizuje kur-
zy lidových řemesel, nezapomíná 
ani na zajímavé přednášky a další 
kulturní programy. A to ještě není 
všechno, má v plánu připravit fes-
tival dětských divadel, podpořit 
regionální dřevo řezbáře, a tak 
bychom mohli pokračovat. Proto 
jsem ani neměla odvahu zeptat se 
na Pavlovo tajné přání. Odpověď 
byla jednoduchá „Přeji si zdraví 
a hodně dalších nápadů.“ To přeje-
me čerstvému držiteli Ceny města 
Blanska za kulturu i my.

Boskovice - Prvním miminkem letošního roku, 
které se narodilo v boskovické porodnici, se stal 
Ondřej Hlaváček z Letovic. Na svět přišel prvního 
ledna kolem šesté hodiny ranní. Celkem se minu-
lý rok v boskovické nemocnici narodilo 854 dětí, 
z toho tři dvojčata. 

„Je to asi o dvacet porodů více než v loňském 
roce a svědčí to o tom, že zůstáváme vyhledávanou 
porodnicí v rámci Jihomoravského kraje. Kolem 
dvaceti procent pacientek přijíždělo přivést své po-
tomky do Boskovic z jiných okresů. Provedli jsme 
jednadvacet procent císařských řezů. V souvislosti 

s porodem jsme v roce 2012 neměli ani jedno mrtvé 
dítě, což je nesmírně povzbudivý ukazatel,“ uvedl 
primář gynekologicko-porodnického oddělení bos-
kovické nemocnice Jan Machač.

Podle něj mají ženy možnost využít různé způso-
by porodu. „Snažíme se o soukromý a spíše rodinný 
ráz. Pacientky mají k dispozici samostatné pokoje, 
ve kterých tráví společně s doprovodem celou dobu 
porodu. Novou metodu, kterou používáme pro zmír-
nění bolestí, je použití inhalační anestezie na přání 
maminky – jedná se o vdechování rajského plynu,“ 
doplnil Machač.  (hrr)

Malý Ondra. Primář gynekologicko-porodnického oddělení boskovické nemocnice Jan Machač s prvním 
miminkem letošního roku.  Foto Radim Hruška

Jihomoravský kraj má 
rozpočet na letošní rok

Brno - Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na 
rok 2013. Je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům. Cel-
kové příjmy činí 5 074,7 milionu korun, výdaje pak 6 054,8 milionu 
korun. 

Rozdíl mezi těmito částkami činí zapojení úspor z minulých let, 
přebytky z hospodaření kraje a čerpání úvěru od Evropské investiční 
banky. Pro schválení rozpočtu hlasovalo dvaapadesát členů zastu-
pitelstva z dvaašedesáti přítomných, tři se zdrželi hlasování a sedm 
hlasovalo proti.

„Změnou celostátní legislativy se sníží daňové příjmy kraje a záro-
veň se zvýší výdaje kvůli změně některých daňových sazeb. Objem 
dotací je proto v některých ohledech menší než tomu bylo v jiných 
letech,“ řekl při projednávání rozpočtu hejtman Michal Hašek. 
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Galerista. Pavel Svoboda se mimo jiné věnuje také propagaci výtvarných 
umělců z Blanska a okolí.  Foto Marta Antonínová

Oslava nového 
roku skončila 

tragicky
Jedovnice - Tragicky skončilo 

vítání roku 2013 pro devatenácti-
letého mladíka v Jedovnicích. Při 
vstávání od stolu totiž zakopnul 
a ztratil rovnováhu. Následně 
upadl na sklenici tak nešťastně, 
že se mu střep zapíchl do krku. 

„Po pádu na skleničku došlo 
k těžkému krvácení a muž i přes 
veškerou snahu zasahujícího 
týmu zemřel,“ upřesnil mluvčí ji-
homoravských záchranářů Radek 
Turin.  (hrr)
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V boskovické nemocnici 
dokončí zateplení budov

K K
Vzal peněženku

s nemalou 
hotovostí

Adamov - Do jedné z adamov-
ských restaurací se v noci na pá-
tek 4. ledna vloupal zatím nezná-
mý zloděj. Dovnitř se dostal poté, 
co vypáčil boční vchodové dveře. 
Za barovým pultem pak nahmátl 
zásuvku, ve které byl schovaný 
číšnický fl ek a v něm bezmála 
osm a půl tisíce korun. Poškoze-
ním dveří a ukradením hotovosti 
vznikla škoda za téměř deset tisíc 
korun.  (hrr)

Vandal poškodil
auto, popelnici

i výlohu
Boskovice - Silvestrovská noc 

se ani v Boskovicích neobešla 
bez škod. Zatím neznámý výteč-
ník tam totiž poškodil pravé zpět-
né zrcátko zaparkované Škody 
Superb a opodál stojící plastovou 
popelnici. Způsobil tak škodu 
šestnáct tisíc korun. Dvě hodiny 
po půlnoci se pak ozval řinkot 
rozbitého skla výlohy prodejny 
potravin. Dovnitř však pachatel 
nevnikl. I tak způsobil majiteli 
desetitisícovou škodu. Policisté 
případy šetří jako poškození cizí 
věci.  (hrr)

Pití si zloděj 
obstaral 

v chalupě
Olomučany - Rekreační cha-

lupu v blízkosti Olomučan si 
vyhlídl zloděj. Dovnitř se dostal 
po rozbití okna, pak ještě vylo-
mil zámky na dveřích. V objektu 
vše zpřeházel a našel zřejmě to, 
co hledal. Odnesl si totiž velké 
množství alkoholických nápojů. 
Nepohrdl ale ani vysavačem, rá-
diem s CD přehrávačem, kytarou, 
ladičkou a starožitnými předmě-
ty. Majitelům chalupy způsobil 
škodu za více než šestnáct tisíc 
korun.  (hrr)

Řidička bourala
do plotu

Senetářov - Při odbočení do-
prava, v pátek 28. prosince v od-
poledních hodinách, dostatečně 
nezpomalila šestatřicetiletá řidič-
ka Škody Fabie. Na křižovatce 
v Senetářově jela směrem na Po-
domí a nezvládla zatáčku. Auto 
následně dostalo smyk a skončilo 
v plotě. 

Žena v autě vezla tři děti. Šes-
tiletá dívka byla při nehodě lehce 
zraněna. Na autě vznikla škoda za 
asi padesát tisíc korun.  (hrr)

Výtečník
nadýchal přes 
čtyři promile

Blansko - Krátce po poled-
ni usedl za volant Opelu Astra 
v centru Blanska sedmatřiceti-
letý muž. Vzhledem k tomu, že 
měl problémy už s tím, aby se 
s autem rozjel, a protože jevil 
známky opilosti, zavolali svědci 
policisty. 

Ti zjistili, že řidič má v dechu 
více než čtyři promile alkoholu. 
Auto tedy musel nechal odsta-
vené, muži zákona mu zadrželi 
řidičský průkaz a muž je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky.  (hrr)

Vloupal se 
do zavřené 
prodejny

Adamov - Prodejna plná zboží 
přilákala zatím neznámého pa-
chatele. Do supermarketu v Ada-
mově se vydal krást v noci na 
21. prosince. Na místě vypáčil 
dvoje dveře a dostal se do ob-
jektu. Zaujal ho především regál 
s cigaretami. Ukradl krabičky 

různých značek za asi pět tisíc 
korun. Celkem způsobil škodu za 
více než patnáct tisíc korun. Zlo-
děj je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže a poškoze-
ní cizí věci.  (hrr)

Náledí už 
hlásit nebude
Blansko - Na to, že při náledí 

na mostě na silnici II/379 vedoucí 
od Blanska na Lipůvku se řidi-
čům rozsvítí oranžové výstražné 
světlo, se už bohužel nedá spo-
lehnout. Zloději totiž ukradnou 
doslova všechno. Potvrdilo se 
to i v tomto případě, kdy pacha-
tel ukradl ve večerních hodinách 
v úterý 18. prosince solární panel, 
který vyráběl elektrickou energii 
pro hlásič náledí na mostě neda-
leko Novohradského tunelu. Krá-
deží způsobil škodu za více než 
pětadvacet tisíc korun.  (hrr)

Kradl na 
hřbitově

Vanovice - Náhrobní desku 
včetně její podpěry ukradl zloděj 
z rodinného hrobu na hřbitově ve 
Vanovicích. Majitelům hrobu tak 
vznikla škoda za asi deset tisíc 
korun.  (hrr)

Na místě 
zbyly jen 

pařezy
Vilémovice - Jednapadesát 

vzrostlých stromů zmizelo z lesa 
nedaleko Vilémovic. Vše se stalo 
v době od poledne 11. do poledne 
12. prosince. Zloděj pokácel smr-
ky staré asi osmdesát let a vysoké 
kolem třiceti až pětatřiceti metrů. 
Zůstaly po nich jen pařezy. Maji-
teli lesa tak vznikla škoda ve výši 
asi třicet tisíc korun.  (hrr)

Silvestrovská
noc očima 
záchranářů

Jihomoravský kraj - Výjez-
dové složky jihomoravských zá-
chranářů byly na Silvestra oproti 
běžným dnům posíleny o čtyři 
týmy. 

Do půlnoci vyjížděli ke 205 
případům, z toho od osmnácté 
do čtyřiadvacáté hodiny k 50 
případům a od půlnoci do šesté 
hodiny ranní k 91 událostem. 
Celkem tedy za silvestrovskou 
noc záchranáři zasahovaly u 141 
případů, což je oproti loňskému 
roku nárůst o devět zásahů.

Záchranáři vyjížděli k 47 úra-
zům a čtyřem dopravním ne-
hodám. Úrazy od pyrotechniky 
byly celkem čtyři - v Břeclavi 
vybuchla rachejtle muži přímo 
v obličeji, mladému muži v Dol-
ních Kounicích poranila rachej-
tle horní končetinu, ve Znojmě 
petarda poranila mladého muže 
ve tváři, stejně i v Brně poranila 
muži petarda oči.

Největším problémem byl 
opět alkohol. Záchranáři ošetři-
li čtrnáct osob intoxikovaných 
alkoholem, některé z nich byly 
mladistvé. Téměř každý ošetřený 
pacient byl pod vlivem alkoholu. 
Pacienti byli také často agresivní 
a v jednom případě skončil zásah 
i zraněním policisty. Toho  napadl 
opilý mladík a způsobil mu pora-
nění v obličeji.

V letošním roce bylo ošetřeno 
několik osob pro poranění sklem. 
Většinou šlo o lehčí řezná pora-
nění. V jednou případě skončila 
událost pro mladého muže tra-
gicky.  (hrr)

Ženu zranil vlak
Adamov - Záchranáři vyjíždě-

li v úterý 18. prosince v ranních 
hodinách k osobě sražené vlakem 
na nádraží v Adamově. Ženu za-
chytila souprava v malé rychlosti 
a způsobila jí středně těžká po-
ranění. Pacientce byly podány 
nutné léky a roztoky a následně 
byla transportována na urgentní 
příjem brněnské fakultní nemoc-
nice.  (hrr)

Vítání nového roku pod veselickou rozhlednou

Radim Hruška

Boskovice - Boskovická ne-
mocnice v letošním roce dokon-
čí práce na zateplování vnějšího 
pláště budov včetně výměny oken 
a ostatních stavebních otvorů, 
které vyplývají z provedeného 
energetického auditu. Rozsáhlá 
stavební akce začala už v roce 
2011 a minulý týden odstartovala 
její poslední etapa.

„V roce 2011 bylo provedeno 
zateplení východního křídla lůž-
kového traktu, o rok později pak 
jeho západní části. V letošním 
roce probíhá zateplení poliklini-
ky. Tato etapa bude nejkompliko-
vanější. V předcházejících jsme 
„jen“ přestěhovávali lůžková 
oddělení do polovičních prostor. 
V poliklinice jsme ale museli po-
měrně složitě koordinovat provoz 
privátních a nemocničních am-
bulancí a řešit také čekárny, kte-
ré jsou pro ambulance společné. 
Ty budou operativně umisťovány 
tam, kde je co možná nejméně 
omezí stavební ruch. Další výraz-
nou komplikací je skutečnost, že 
zatímco v lůžkovém traktu jsme 
měnili dřevěná okna, tak v poli-
klinice se budou měnit původní 
ocelová okna, která kladou pod-
statně vyšší nároky na montážní 
práce. Kladně oceňujeme přístup 
a pochopení všech lékařů a sester 
a dalších zaměstnanců nemocnice 
i privátních lékařů, kteří pocho-
pili nutnost těchto opatření, vyšli 
nám maximálně vstříc,“ uvedl ná-
městek pro technický úsek bosko-
vické nemocnice Pavel Chvalina.

Práce na výměně oken v po-

liklinice potrvají až do začátku 
dubna letošního roku. I přesto 
by ale nemělo dojít k zásadnímu 
omezení otevírací doby jednotli-
vých ambulancí. Ty mohou být 
jen dočasně přesunuty do jiných 
prostor. Další omezení budou vy-
plývat i z toho, že při transportu 
stavebního materiálu bude uza-
vřeno některé z bočních schodišť, 
takže pro klienty zůstane v pro-
vozu jen jedno. Všechny potřebné 
informace se lidé dozví na webo-

vých stránkách nemocnice a na 
recepci ve  vestibulu nemocnice. 

„Po dokončení této etapy bu-
dou hotovy všechny práce, se 
kterými projekt počítal. To v pra-
xi znamená, že budou zateplené 
budovy lůžkového traktu a celá 
část polikliniky. Nezateplená zů-
stane jen spojovací část, která se 
bude řešit v závislosti na finanč-
ních prostředcích,“ vypočítal 
Chvalina.

Podle něj se v loňském roce 

navíc podařilo vyměnit všech šest 
výtahů za nové moderní. 

V letošním roce budou další in-
vestice závislé na volných fi nanč-
ních prostředcích. „V současné 
době je proto velmi těžké pláno-
vat nějaké větší akce. Nicméně 
máme s městem rozjednánu ob-
last, která nás nejvíce tíží, což je 
tepelné hospodářství nemocnice, 
kde budeme směřovat hlavní úsilí 
do jeho renovace,“ dodal Pavel 
Chvalina

 Foto archiv Foto archiv

Marta Antonínová

Vavřinec - Už pojedenácté se 
pod veselickou rozhlednou sešli 
na Silvestra desítky známých, 
přátel, kamarádů, ale i rodinných 
příslušníků. Pro mnohé je toto 
setkání neodmyslitelnou součástí 
posledního dne roku. 

„Počasí bylo nádherné, i když 
to trochu klouzalo. Odhaduje-
me, že naše pozvání k rozhled-
ně přijalo kolem šesti set lidí 
všech věkových skupin. Z nich 
asi dvě třetiny využily možnosti 
vystoupat po točitých schodech 
až na vyhlídkovou plošinu a po-
rozhlédnout se po zimní krajině 

Moravského krasu,“ řekl starosta 
Vavřince, jehož součástí Veselice 
je, Miloš Novotný. 

Ani letos nechyběla pod roz-
hlednou výborná zelňačka. Po sto 
dvaceti porcích se jen zaprášilo. 

„Máte dost zelňačky? My 
chceme sedm porcí!“ i takové 
objednávky organizátoři přijíma-
li. „Budeme muset příští rok zase 
nějakou tu porci přidat,“ řekl Mi-
loš Novotný. 

Stejně rychle šlo na odbyt 
i svařené víno nebo horký čaj. 
Získané finance poslouží občan-
skému sdružené Veselická kap-
lička na pořádaní dalších akcí 
v novém roce.

Silvestr. Dobrá horká zelňačka po dlouhém pochodu a výstupu na vese-
lickou rozhlednu přišla každému vhod.  Foto Marta Antonínová

Rozhledna. Rozloučit se starým rokem a přivítat ten nový přišlo pod ve-
selickou rozhlednu na šest set návštěvníků.  Foto Marta Antonínová

„Přátelé mi říkali, že si Sil-
vestra bez cesty na rozhlednu ve 
Veselici už nedovedou ani před-
stavit, a tak mne nakonec taky 
nalákali. A jsem ráda. Byla jsem 
tu poprvé a využila jsem i příle-

žitosti vystoupat až nahoru. Byla 
to paráda. Zelňačka a svařák 
dole, to nemělo chybu,“ řekl paní 
Katka, která přijela na návštěvu 
do Moravského krasu až z Ost-
ravska.

Pokračování ze str. 1
Tu následně předávali uživate-

lům ve městě a okolí. Povedený 
pár kriminalisté zadrželi krátce 
poté, co pervitin vyrobili a vy-
dali se jej prodávat. Žena také 
skončila ve vazbě.

V měsíci prosinci si pak kri-
minalisté došlápli ještě na dis-
tributora marihuany ve Velkých 
Opatovicích. 

„Konopí tento devatenáctile-
tý mladík pěstoval doma v ro-
dinném domě nebo na zahradě, 

a pak je prodával. Z vyšetřování 
vyplynulo, že měl prodat více 
než sto gramů sušeného konopí 
a hrozí mu tak za nedovolenou 
výrobu a jiné nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami 
a jedy trest odnětí svobody od 
dvou do desíti let,“ doplnila Šeb-
ková s tím, že celkem za loňský 
rok kriminalisté na Blanensku 
a Boskovicku odhalili osm varen 
pervitinu, osm distributorů per-
vitinu, dvě pěstírny konopí a tři 
distributory marihuany.

Jihomoravský kraj má 
rozpočet na letošní rok

Pokračování ze str. 1
„Nemohly být naplněny všechny požadavky, vycházíme z ekono-

mické reality. Chceme i nadále zachovat všechny dotační programy 
včetně podpory obcím v oblasti životního prostředí nebo integrova-
ného záchranného systému. Významně také financujeme instituce 
v oblasti vědy a výzkumu, kde jsme spoluzakladateli. Je to klíčové 
pro Brno, ale také celý region,“ zdůraznil hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek, který diskusi při jednání o rozpočtu bere jako 
věcnou. 

„Během deseti dnů, které měla nová koalice na přípravu rozpočtu, 
jsme udělali maximum možného. Jsme připraveni s opozicí hovořit 
o podnětech, které zazněly na jednání zastupitelstva. Jedná se napří-
klad o analýzu fungování lékařské služby první pomoci nebo o hle-
dání modelu větší rekonstrukce dopravní sítě na jižní Moravě,“ dodal 
hejtman Hašek. (hrr)

Policisté odhalili 
několik výrobců drog



Pěkný slunný byt 3+1 OV 
v Adamově na Neumannově 
ulici. 80 m2, velká lodžie, po 
revitalizaci.
Nový výtah v domě, krásný vý-
hled do lesů.

Tel.: 774 408 399  Cena: 1 400 000 Kč + Tel.: 774 408 399  Cena: 1 400 000 Kč + 
provize www.bbnreality.czprovize www.bbnreality.cz

Volejte 774 408 399 www.bbnreality.czVolejte 774 408 399 www.bbnreality.cz

Hledáme pro naše klienty
byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 

rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svitavy, • 

Žďár nad Sázavou

garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální vy-
tápění. Nutné drobné opravy.

Prodej nebo pronájem druž-
stevního bytu 3+1 s balkonem 
ve 2 NP panelového domu 
v Kunštátě. Podlahová plocha 
bytu 71 m2, kuchyňská linka, 
centrální vytápění, podlaha 
PVC.

Pronájem staršího bytu 2+1 
s příslušenstvím ve Svitávce, 
ve 2. NP dvoupodlažního zdě-
ného domu, v klidné části obce. 
Dispozice: obytné místnosti 24 
m2 a 23 m2, kuchyň 12 m2, spíž, 
koupelna s el. bojlerem, WC, 
chodba. Vl. etážové vytápění 
na plyn, bez kuchyňské linky.
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Představení jedovnických ochotníků Třikrát 
s Vlastimilem vyprodalo premiéru i reprízy

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena k jednání 350 000 Kč/rok Cena k jednání 350 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Dlouhodobý pronájem rekreačního areálu v Jedovnicích. 
Součástí rozsáhlého areálu je několik zděných budov v dob-
rém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve 
zděných budovách a chatkách, společné umývárny, k vodě 10 m.

Stavební pozemek v Bílovi-
cích nad Svitavou o výměře  
1 200 m2. 
Příjezd po asfaltové komuni-
kaci. Všechny IS kromě plynu. 
Nádherný výhled!

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 200 000 Kč + Tel.: 774 408 399  Cena: 2 200 000 Kč + 
provize RK www.bbnreality.czprovize RK www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399  Nájem: 2 500 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 2 500 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

Tel.: 774 408 399  Cena: info v RKTel.: 774 408 399  Cena: info v RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30 www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

Marta Antonínová

Jedovnice - Premiéru a dvě vy-
prodané reprízy už má za sebou 
nové autorské představení diva-
delního souboru Vlastimil Jedov-
nice. Nese titul Třikrát s Vlasti-
milem a soubor ho připravil pro 

jubilejní sezonu, neboť si právě 
letos připomíná stodvacáté výro-
čí svého založení. Vlastimil, jako 
čtenářsko-zpěvácký spolek, byl 
založen 15. listopadu 1863. První 
divadelní představení na vlast-
ním jevišti sehráli členové spolku 
v závěru roku 1868.

„Naši skalní příznivci uvítali, 
že se děj nového představení opět 
odehrává v Jedovnicích a mapuje 
události posledních dvou let. Sa-
mozřejmě s nadhledem a humo-
rem,“ řekl jeden z organizátorů 
a herců Leoš Blažek.

Nové představení, které pro-

vází smích a potlesk na otevře-
né scéně, se skládá ze tří tragi-
komických scének. „Můžeme 
je odehrát na kterémkoliv místě 
naší republiky. Všude budou ak-
tuální. Pokoušejí se poukázat na 
neúnosnou situaci v celé zemi,“ 
upozorňuje autorka představení 
i písňových textů Marie Janíč-
ková. Scénky s názvy 100 euro, 
Hara-kiri a Kudlanka pačesatá 
jsou inspirovány životem. Téma-
tem je honba za penězi, kariérou 
a dalšími „profity“.

A jak se říká v úvodní písni 
v podání skupiny Akcent – „Ama-
térská scéna zábrany nemá...“ 
A to je dobře. Lidé se baví. 
A herci hrají s chutí. Je obtížné 
vyzvednout jen některé výkony. 
Herci navíc v jednotlivých před-
staveních alternují, a tak je každé 
uvedení jiné. Rozhodně nezklame 
Jaroslav Zelinka v roli dědečka 
a „jeho“ babička Vlasta Daňková, 
či jejich vnuk Píďa v podání On-
dřeje Stejskala v poslední scénce. 
Nebo Kateřina Staňková v roli 
manželky či modelky Evy a její 
divadelní milenec Hynek Štrajt. 
Ale přijďte se přesvědčit sami.

Premiéru a první reprízu ode-
hrál soubor Vlastimil v samém 
závěru loňského roku, třetí před-
stavení se uskutečnilo v nedě-
li. Už teď jsou připraveny další 
čtyři reprízy na pódiu kinosálu 
jedovnického kulturního domu. 
V lednu to bude 20. a 27., a dále 
pak 3. a 24. února. Začátek je 
vždy v 17 hodin a předprodej 
vstupenek zajišťuje jedovnická 
prodejna Květiny Jaroslav Ze-
linka.

Sto Euro. Nejsou dluhy jako dluhy a co všechno může vyřešit návštěva ropného šejka? Na to odpoví jedna ze 
scének nového představení divadelního souboru Vlas  mil z Jedovnic.  Foto Marta Antonínová

Kudlanka. Kateřina Staňková a Hynek Štrajt v představení divadelního 
spolku Vlas  mil ztvárňují mileneckou dvojici, v jejímž vztahu dominuje 
fi nanční přitažlivost.  Foto Marta Antonínová

Divadlo. Kam až může zajít touha získat lepší pozici v zaměstnání? Na 
to odpovídá jedna ze scének jedovnických ochotníků. V hlavních rolích 
Kateřina Staňková a Mar  n Švihla.  Foto Marta Antonínová

Pohotovost bude fungovat ve 
stejném režimu jako loni

Boskovice - V závěru loňského roku se uskutečnilo jednání ředitele 
Nemocnice Boskovice Rostislava Vernera a zástupců odboru zdravot-
nictví Jihomoravského kraje ohledně příspěvků na provoz lékařské 
služby první pomoci (pohotovost) v boskovické nemocnici pro rok 
2013. Obě jednající strany se shodly na pokračování fungování lékař-
ské pohotovosti ve stejném režimu jako v roce 2012.

„Média špatně interpretovala fungování lékařské pohotovosti pro 
další rok. V boskovické nemocnici nedojde v této oblasti k žádným 
změnám a pohotovost bude fungovat stejně i v letošním roce,“ zdů-
raznil ředitel boskovické nemocnice Rostislav Verner a dodal, že tato 
služba je pro region nezbytná a pacienti ji velmi oceňují. Lékařská 
služba první pomoci zajišťuje pohotovost pro dospělé, děti, dále zub-
ní pohotovost a také ohledání zemřelých mimo zdravotnické zaříze-
ní.

„Na financování lékařské pohotovostní služby zajišťované posky-
tovatelem zdravotních služeb Nemocnicí Boskovice, s.r.o. jsou v ná-
vrhu rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2013 vyčleněny stejné 
prostředky jako v roce 2012,“ připomněl Jan Čupera, vedoucí odděle-
ní zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje.  (hrr)



Bohumil Hlaváček

Blansko - Začal rok 2013. 
O tom, jaký byl ten předchozí, 
a co čeká Blansko v tom letošním 
jsme si popovídali se starostou 
města Lubomírem Toufarem.

Jaký byl rok 2012 pro vás 
osobně, a jaký jako pro první-
ho muže radnice? 

Já si myslím, že pro mne osob-
ně byl dobrý. Nic špatného mne 
nepotkalo v osobním ani profes-
ním životě. Mohl být určitě hor-
ší, jsem spokojen, i když rezervy 
tam samozřejmě byly. Žádná po-
hroma nás nepotkala ani v zimě 
ani v létě, což je potěšující.

Kdyby se měla pomyslně 
vypíchnout nějaká více pozi-
tivní věc?

Potěšilo mne třeba, že se po-
vedlo udělat autobusové zastávky 
u Metry, kde jsme se dostali do 
komplikované situace. Povedlo 
se vyřešit majetkové problémy 
a všechno se zvládlo zrealizovat 
do konce roku.

Bude rok s třináctkou na 
konci podobný?

Mohl by to být šťastný rok. 
Předpokládám, že by se nám 
mohlo povést udělat spoustu plá-
novaných věcí. Důležité je napl-
nit rozpočtové příjmy, tím pádem 
budeme moct realizovat někte-
ré investiční akce. Tou největší 
bude zateplení budovy Základní 
školy Salmova, které jsme zatím 
odkládali. Věříme, že dosáhne-
me na potřebnou dotaci na tuto 
akce, stejně jako na plánované 
 cyklostezky. Bude se také pokra-
čovat v revitalizaci sídliště Sever 
a budeme regenerovat některé 
městské parky. 
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Z  J  Š Toufar: Věřím, že rok 2013 

bude pro město dobrý
Blansko - Novinářská obec našeho regionu přišla v závěru uplynu-

lého roku o svého doyena. Ve věku 79 let opustil naše řady blanenský 
nestor Jiří Šrámek. Ještě v sobotu 17. listopadu fotil na fotbalovém Me-
moriálu Dana Němce, pak se následující večer dostal do zdravotních 
problémů, které po zhruba měsíci ukončily jeho plodný reportérský 
život.

Od narození byl blanenským občanem. Táhlo mu na třináct, když 
skončila druhá světová válka, na níž měl mnoho vzpomínek. Bom-
bardování města prožil na vlastní kůži. Jeho dům ležel mezi dvěma 
budovami škol, které byly přímo zasaženy – dnešním gymnáziem a zá-
kladkou v Rodkovského ulici. Po válce nastoupil na gymnázium do 
Boskovic, pak přestoupil do Brna do Husovic. Po roce se svými spo-
lužáky přešli do založeného blanenského gymnázia, kde se stal jedním 
z prvních absolventů. Pak udělal přijímací zkoušky do Brna na techni-
ku, z níž ho převedli na vojenskou technickou akademii. Za dva měsíce 
ho ale jako syna živnostníka vyhodili a jeho kariéra vysokoškoláka 
skončila. Nastoupil na rok do Metry a pak musel na vojnu. Po ní se do 
továrny vrátil. Jak říkal, pořád ho to ale nějak táhlo k novinám.

V roce 1960 uviděl inzerát, že ČKD hledá redaktora závodního ča-
sopisu. Odpověděl na něj a byl přijat. Byl i členem redakční rady teh-
dejších okresních novin Nový život. Po roce 1968 se ale některé jeho 
články znelíbily a byl propuštěn z novin i podniku. Nové místo hledal 
těžko. Nakonec začal dělat skladníka v Nábytku. Jeho novinářská ka-
riéra měla přetržku, částečně publikoval v zahraničí. Začal pracovat 
jako zásobovač v Adastu. Za revoluce se tam stal mluvčím Občanského 
fóra. V podniku pracoval až do důchodu. Pak se vrátil k novinařině 
v různých periodikách, nejvíce pak v Monitoru, kde publikoval až do 
své nenadálé smrti. 

Jménem kolegů novinářů i svým vás prosím alespoň o krátkou vzpo-
mínku na Jiřího Šrámka. (bh)

Lubomír Toufar.  Foto Radim HruškaLubomír Toufar.  Foto Radim Hruška

Co opravy?
Začneme s rekonstrukcí ob-

řadní síně na radnici. Za zhruba 
milion korun se rozšíří hřbitov. 
Pokračovat se bude s revitalizací 
bytového fondu. V plánu je vý-
měna oken a střechy u domu s pe-
čovatelskou službou. 

Bude se pracovat u sportov-
ní haly v Údolní ulici?

Ano, bude se rekonstruovat 
palubovka. Mělo se tak stát už 
na přelomu roku, z důvodu vy-
užití haly se ale práce přesunou 
až na letní měsíce. Peníze jsou 
již vyčleněny. Zatím se ale bude 
rekonstrukce týkat jen podlahy. 
Hlediště a sociální zázemí bude-
me řešit společně se zateplením 
až po získání potřebné dotace.

A ostatní sportoviště v ma-
jetku města?

Nic zásadního se zatím nechys-
tá. Půjde jen o nutnou údržbu. 
Opravovat se bude pravděpodob-
ně zvedací dno v krytém bazé-
nu a skokanská věž. Ještě mimo 
sport – pokračovat se bude v Ma-
sarykově ulici, udělají se nějaké 
další autobusové zastávky, mimo 
jiné u hotelu Panorama. Spolu 
s krajem se bude řešit konečně 
průtah Lažánkami. V našem roz-
počtu jsou na to zatím dva milio-
ny. Myslíme na řešení parkování 
u vlakového nádraží.

Z jiného soudku, žhavé 
téma současnosti – volba pre-
zidenta… Čí obraz bude viset 
ve vaší pracovně?

To tedy nejsem schopen odhad-
nout. Kampaň se mi moc nelíbí. 
Možná bylo lepší volit hlavu státu 
jako dřív, tedy parlamentem, ale 
to je můj osobní názor. Říká se, 
že jsou dva jasní favorité. Myslím 
si, že bez šancí nejsou ani někte-
ří jiní. Sám jsem si ujasnil, koho 
budu volit, i když jsem měl pů-
vodně jinou představu.

A ještě jedno téma – amne-
stie…

Myslím, že to bylo nešťastné 
rozhodnutí. Problém je v tom, že 
amnestie není dobrý prvek v naší 
ústavě, stačily milosti. Možná to 
bude ve výsledku trochu ostuda, 
což se už začíná ukazovat. Špatné 
je hlavně zastavení nedořešených 
případů.

Radim Hruška

Velké Opatovice - Ve Velkých 
Opatovicích se odehrála řada in-
vestičních akcí. Ty nejvýznam-
nější připomněl vedoucí technic-
ko-hospodářského odboru tamní 
radnice Jan Šafář.

Začněme loňským rokem, 
kdy se podařilo uvést do zku-
šebního provozu novou čis-
tírnu odpadních vod...

Nařízením vlády, které bylo 
vydáno z důvodu čištění vod, 
jsme se dostali do kategorie čistí-
ren, které je nutné rekonstruovat. 
Opravu jsme začali připravovat 
v roce 2005, kdy proběhlo zadání 
projektové dokumentace. Kvůli 
přetlaku projektů jsme se nepo-
kusili žádat o dotaci v prvním ob-
dobí, ale až později. Výsledkem 
bylo, že jsem uspěli a v roce 2010 
zahájili rekonstrukci čistírny 
odpadních vod. Stavba byla do-
končena v loňském roce. Stavba 
přišla na zhruba 82 milionů korun 
bez daně. Velikost je přibližně 
stejná jako u původní čistírny 
z osmdesátých let minulého sto-
letí, která se stavěla v akci Z. 

V současné době je nová čis-

tírna ve zkušebním provozu 
a bezproblémově plní stanovené 
limity. V čistírně je instalovaná 
také speciální kalová koncovka, 
která umožňuje zničení všech 
choroboplodných zárodků v kalu. 
To znamená, že se jednak zmen-
ší jeho objem, a navíc je přímo 
aplikovatelný do zemědělství. 
Výsledný produkt se tak dá přímo 
vyvést například na pole a nemu-

sí se ukládat na skládkách nebez-
pečného odpadu, což znamená 
i jistou fi nanční úsporu. Jedná se 
o český patent a v Opatovicích se 
jedná o nejmenší podobné zaříze-
ní v tuzemsku.

Město využívá obnovitelné 
zdroje energie, konkrétně 
fotovoltaické panely. Jak jste 
s nimi spokojeni?

V poslední třetině roku 2010 
jsme zrealizovali projekt foto-
voltaické elektrárny na střeše zá-
kladní školy. Byla nainstalována 
elektrárna o výkonu 125 kilowatt 
nákladem 13,5 milionu korun bez 
daně. Do konce roku 2010 se nám 
podařilo zajistit připojení do dis-
tribuční soustavy, a od té doby 
je to jeden z nejvýznamnějších 
zdrojů příjmů města - mimo pří-
jmů daňových. Pohybuje se ko-
lem 1,5 milionu ročně. Prostředky 
na stavbu jsme získali z pronájmu 
pozemků, z dotace Státního fon-
du životního prostředí a rozpoč-
tu města. Rozhodli jsem se pro 
přímý prodej elektrické energie. 
Licence o výkupu je platná dva-
cet let. Co se týká kvality pane-
lů a zařízení, elektrárnu máme 
dva roky v provozu a náklady na 
opravy byly zatím nulové.

Radnice ale myslí také na 
sportovní vyžití obyvatel Vel-
kých Opatovic...
Řadu předešlých volebních 

období měly politické strany ve 
svém programu stavbu koupališ-
tě. Prodejem městských bytů do 
osobního vlastnictví nájemníků 
získalo město fi nanční prostřed-

ky, které byly v letech 2007-2008 
investovány do vybudování kou-
paliště. To je řešeno jako malý 
akvapark, obsahuje velkou vodní 
plochu s malou hloubkou vody 
na hry, část plaveckou a zábav-
ní atrakce, tobogán, skluzavku, 
chrlič a masážní trysky. Výhodou 
je velká rekreační plocha kolem 
bazénu. I z toho důvodu je naše 
koupaliště vyhledávané. Vznik-
lo také zázemí pro občerstvení. 
Cena investice se vyšplhala na 
přibližně 46 milionů korun.

Investovali jste i do le-
soparku. Co všechno se tam 
změnilo?

Velké Opatovice vlastní lesní 
pozemky nad základní školou. 
Ty jsme v roce 2000 převedli do 
kategorie „les zvláštního určení“. 
Jedná se o příměstskou zeleň, kde 
není režim intenzivního hospoda-
ření. Podařilo se nám získat dota-
ci na regeneraci této části Velkých 
Opatovic a vznikl tak příměstský 
rekreační park. Byl zpracován 
projekt v objemu kolem dvou 
milionů korun. Podařilo se získat 
dotace a v roce 2010 byl projekt 
zrealizován. Jedná se o část lesa, 
kde jsou nově udělané pěšiny 

a probíhá jím opatovská naučná 
stezka. Jsou tam také dvě místa, 
kde jsou umístěny cvičební za-
řízení – návštěvníci, kteří si tam 
jdou zasportovat tak mohou dále 
rozvíjet svoji fyzickou kondici na 
různých protahovadlech a podob-
ně. V této části lesa se obnovoval 
památný kříž z roku 1904. 

Změnami prochází také 
park u zámku...

Na sklonku roku 2011 byla 
zahájena regenerace zámeckého 
parku. Naším cílem bylo zvýšit 
bezpečnost pohybu občanů po 
parku. V parku totiž rostou staré 
a mohutné stromy a některé z nich 
již potřebovali péči. V některých 
případech pak došlo i na kácení. 
Projekt byl připravován s ohledem 
na statické zabezpečení význam-
ných stromů, které chceme chránit 
a na zmlazení některých částí. Je 
to jedna z prvních etap obměny 
parku, která bude trvat řadu let. 
Došlo k vykácení některých pře-
stárlých nebo nebezpečných stro-
mů, které byly nahrazeny novými. 
Takovým způsobem by během 
desítek let mělo dojít k postupné 
obnově. Projekt skončí v březnu 
letošního roku.

Opatovičtí za sebou mají řadu investičních akcí

Boskovice - Jak se již stává 
tradicí, těsně před Vánočními 
svátky proběhlo v Městských 
lázních Boskovice předání cen 
výhercům Velké vánoční losovací 
soutěže.

Hlavní cenu – barevný 
televizor - věnovala fi rma Elektro 
MiRa, dále cenami přispěla 
fi rma D-PRODUCTION, rodina 
Mensdorff-Pouilly, solná jeskyně 
Mořská pláž, čtrnáctideník 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, 
OK BAG a Služby Boskovice.

Z celkového počtu téměř pěti set 
účtenek, které návštěvníci vhodili 
v průběhu listopadu a prosince do 

Již znají výherce velké losovací soutěže
losovací krabice, bylo vylosováno 
devět výherců. Těm předali ceny 
zástupce provozovatele, vedoucí 
Městských lázní, Bohumil Feruga a 
za sponzory Ladislav Petrů, majitel 
solné jeskyně Mořská pláž.

Nejvíce se štěstí usmálo na 
Jana Kříže z Boskovic, za kterého 
převzal hlavní cenu jeho tatínek.

Stejně jako v minulých 
ročnících putovaly ceny také 
mimo Boskovice, a to nejen do 
blízkého okolí, ale hned dvě i do 
Prostějova.  (hrr)

Výherci. Všichni šťastní výherci na 
společném snímku.  Foto archiv

Vánoční polévka pomohla 
Lukáši Demlovi z Letovic

Letovice - Organizátoři charitativní akce Polévka pro chudé i bohaté 
v Letovicích, která se konala na Štědrý den, již předali výtěžek. Více 
než osmnáct tisíc korun získal Lukáš Deml z Letovic.

„Rozdávali jsme bramborovou polévku, které se uvařilo celkem 
 sedmdesát litrů. Zájem byl tak velký, že nám bohužel nestačila. Přišlo 
více lidí než v minulých ročnících a navíc jsme poprvé oslovili i ně-
kolik letovických fi rem, které nás fi nančně podpořily. Díky tomu jsme 
dosáhli rekordní částky – 18 240 korun. Po poradě s místním odborem 
sociálních věcí jsme se rozhodli uvedenou částku věnovat na pořízení 
polohovacího lůžka pro šestiletého Lukáše Demla z Letovic,“ uvedla 
jedna z pořadatelek akce Helena Kalasová z galerie Pex.

Jak upřesnila, malý Lukášek je autista, u něhož byl diagnostikován 
Hypotonický syndrom a má další zdravotní problémy, kvůli kterým 
musí mít celodenní péči. Polohovací lůžko s hrazdičkou a se zdravotní 
matrací ulehčí Lukáškovi jeho situaci a jeho mamince usnadní péči 
o syna.

„Všem dárcům, kteří nás podpořili, moc děkujeme, přejeme pevné 
zdraví a vše dobré v novém roce. Těšíme se, že se při pátém ročníku 
„Polévky“ opět v hojném počtu setkáme pod vánočním stromem,“ do-
dala Helena Kalasová.  (hrr)

Nová čis  rna.  Foto Radim HruškaNová čis  rna.  Foto Radim Hruška
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Blanensko - Celkem 370 po-
kladniček mají letos k dispozici 
koledníci zapojení do Tříkrálo-
vé sbírky, kterou pořádá Oblasti 
charita Blansko. Mezi prvními se 
objevili koledníci například ve 
Veselici, a to už druhý den nové-
ho roku, sbírka ale bude probíhat 
až do pondělí 14. ledna. 

Jedovničtí mohli přispět do 
pokladniček místních skautů 
a skautek, kteří se na koledu vy-
dali v pátek a sobotu 4. a 5. led-
na. Koho nezastihli, ten přispěl 
v místním kostele v neděli po 
ranní a hrubé mši, nebo na faře. 
Tradiční Tříkrálová sbírka se 
uskutečnila ve Křtinách v sobo-
tu 5. ledna mezi devátou a dva-
náctou hodinou, kdy křtinské 

domácnosti navštívily skupinky 
koledníků.

Sbírku také doplňuje řada do-
provodných akcí. V Adamově to 
byl například už druhý ročník 
Tříkrálového koncertu s rodi-
nou Františka Jeřábka v kostele 
sv. Barbory. Dobrovolné vstup-
né se stalo součástí sbírky, po-
kladničky pak byly umístěny 
i v městském kulturním středis-
ku, v knihovně a ve společen-
ském centru.

Právě dnes si můžete od 10 do 
17 hodin zajít na Tříkrálový čaj 
na blanenské sídliště Zborovce.

Ve středu 9. ledna se od 11 do 
17 hodin uskuteční v Městské 
knihovně v Boskovicích No-
voroční měření krevního tlaku 
a cukru, na které vás zvou zdra-
votní sestry z Charitní ošetřova-

telské služby Blansko. Zítra také 
Centrum „PRO“ Blansko pořádá 
pro malé i velké Tříkrálovou dis-
kotéku v klubu DEMZADEM. 
Od 16 hodin je otevřena všem 
dětem a od 18 je určena dospě-
lým. Děti mají vstup děti zdarma, 
dospělí 50 korun, z nichž dvacet 
korun bude věnováno do sbírky.

Výtěžek letošní sbírky bude 
věnován vybraným programům. 
K nim bude patřit podpora krizo-
vé pomoci osobám v tísni, pomoc 
lidem v hmotné nouzi. Starším 
občanům je věnován projekt Pl-
nohodnotný život seniorů a zdra-
votně postižených, nebude za-
pomenuto ani na nemocné nebo 
sociálně znevýhodněné děti. Ka-
sičky koledníků se pomalu plní. 
A jaký bude výsledek? To se do-
zvíme po 14. lednu.

V loňském roce bylo vybrá-
no v rámci Tříkrálové sbírky na 
Blanensku a Boskovicku celkem 
1 400 018 korun.

Ze získaných prostředků pod-
pořila charita mimo jiné pomoc 
nemocným v Domácí hospicové 
péči – tato služba je poskytova-
ná 24 hodin denně, často v od-
lehlých částech okresu. Zajišťuje 
komplexní péči o nemocného, 
který tak může setrvat ve svém 
domácím prostředí. Podpory se 
dočkaly volnočasové aktivity 
v areálu Centra “PRO“ Blansko 
a činnost v areálu v Doubravici. 
Dále to byl projekt sociální reha-
bilitace a Pomoc lidem v nouzi. 
Podpory se dočkala charitní po-
radna nebo Středisko vzájemné 
humanitární pomoci a další pro-
gramy.

Koledníci nezahálejí: Tříkrálová 
sbírka je v plném proudu

S
Lítaly statisíce

Podnikat dnes může každý. 
Když má ale v hlavě předem kal-
kul, že zbohatne rychle – nemusí 
to vyjít. Petruška a Michal vytvo-
řili skoro zamilovanou dvojici, 
a taková rychlá láska něco stojí. 
Ale proč by to nemohl zaplatit 
někdo jiný? Od nápadu k usku-
tečnění fiktivního hnízdečka lás-
ky to nebylo ani tak daleko, pro-
tože On byl již zatraceně zkuše-
ný. Ona, pochopitelně nevěděla 
o jeho minulosti nic a naivně žila 
carpe diem a navíc věřila všemu 
co On, který právě vyšel z lapá-
ku, zamilovaně pravil. 

Není nic jednoduššího než si 
někde vyzvednout zboží a pak 
ho třeba nezaplatit a už máte 
něco z čeho mohou být finance 
do tzv. začátku na cokoliv. Třeba 
na hnízdečko lásky.

A tak s pár korunami, které 
získali za příslib nákupu dřeva, 
které zrychleně dodají jiné fir-
mě, začali akci. Objednávka na 
dřevo nebyla nikterak obtížná, 
ani objednat přepravu vagonem, 
avšak to dřevo jen z části přišlo 
tam kam mělo jít. 

Větší část nákladu šla jinam, 
no prostě k dalšímu kupci. Že 
nezaplatili ani dřevo ani dopravu 
je jasné. Je taky jasné, že dřevo 
prodali a získané penízky využi-
li pouze ke své potřebě nikoliv 
k zaplacení faktur. Že poškodili 

nějaké Lesy, to jim vůbec neva-
dilo.

Žili si, jak se říká, nad pomě-
ry, mohl by jim závidět i nejeden 
zbohatlík v Česku. Vysedávání 
po lepších restauracích, jízdy do 
lázní a všemožné kúry, nemusely 
být ani léčebné, pitíčko v ceně 
šampáňa, to byl život. To se Pe-
trušce líbilo. Konečně potkala 
chlapa hodného jejích snů. Ale 
když je začal dodavatel nahánět 
o placení faktur, a jako na potvo-
ru se k němu přidala i železnice, 
bylo po legraci. Takže se není co 
divit, že zejména jí tuhl úsměv na 
rtech i rysy zamilované tvářičky.
To on, světák, ten byl nad věcí, 
ale když oba skončili na policii 
a záhy i na příslušném soudě, 
bylo po humoru. 

Tak se ukázalo, že to udělali 
vícekrát, že se jim dařilo dosti 
dlouho dokonce na území celé 
republiky. Hry lásky šálivé ze-
jména pro Petrušku skončily 
neradostně. Řada poškozených 
i svědků je poslala tam, kam ta-
koví kumpáni nepochybně musí 
jednou či vícekrát jako On, skon-
čit.

Michal s tím, že bude za želez-
nými vraty, tam, kde to znal, asi 
počítal. Bral verdikt v klidu a vy-
slechl pětiletý nepodmíněný trest, 
který mu soud za podvod a jí, za 
zpronevěru, vyměřil. A těch osm 
statisíců musí poškozeným za-
platit. Ono každý špás vždycky 
něco stojí! A žít jen pro carpe 
diem se v tomto případě Petrušce 
příliš neosvědčilo.  (jax)

Z  

Radim Hruška

O l e š n i -
ce - Jednou 
z hlavních 
inves t ičních 
akcí v letoš-
ním roce bude 
v Olešnici 
stavba domu 
c h r á n ě n é h o 
bydlení. Akce přijde na patnáct 
až osmnáct milionů korun, z če-
hož bude tvořit pětaosmdesát 
procent dotace. Více, i o dalším 
dění v Olešnici, prozradil staros-
ta města Zdeněk Peša.

Můžete přiblížit zmiňova-
né chráněné bydlení?

V současné době je uzavřené 
takzvané papírování a čeká nás 
realizační fáze projektu. Dalším 
důležitým krokem tedy bude vý-
běrové řízení na dodavatele stav-
by. Na základě zkušeností z mi-
nulých let k němu přistupujeme 
s dokončenou prováděcí projek-
tovou dokumentaci, ve které by, 
obrazně řečeno, měly být spo-
čítány cihly na kusy. Máme tak 
jasně vymezeny mantinely ceno-
vé nabídky. Vrásky nám působí 
jen nový zákon o zadávání ve-

řejných zakázek, který je natolik 
administrativně náročný, že jsme 
se rozhodli nechat výběrové ří-
zení na renomované společnosti. 
Po vybrání dodavatele budou za-
hájeny stavební práce.

Jak bude dům vypadat 
a komu sloužit?

Objekt bude mít osm bytů. 
Samozřejmostí bude kompletní 
zázemí pro službu chráněného 
bydlení, to znamená, že bude 
k dispozici celodenní služba 
a možnost zajištění stravování. 
Už dnes máme zájemce z našeho 
regionu. Jedná se o nutnou in-
vestici – populace stárne, proto 
jsme už před řadou let navázali 
spolupráci s oblastní charitou. 
Na to navázala výstavba domu 
s pečovatelskou službou. Proto-
že služby tam jsou limitovány 
například schody, tak jsme se 
rozhodli tomu pořídit jakousi 
nástavbu. Co se týká péče o star-
ší obyvatele, máme v Olešnici 
vlastně tři stupně. V patě pomy-
slné pyramidy je terénní pečova-
telská služba, druhý stupeň tvoří 
dům s pečovatelskou službou 
a na vrcholu bude stát dům chrá-
něného bydlení. Lidem v regionu 
tak budeme schopni zajistit kom-

pletní služby. V domě bude pa-
matováno také na další zázemí, 
jako je klubovna, meditační za-
hrada, záhonky a podobně. Bude 
se jednat o jednopokojové byty. 
Klient v nich bude mít autonom-
ní bytovou jednotku s možností 
malé kuchyňské linky a vlastní 
obývací pokoj s malou ložnicí 
v jednom prostoru. Bude tam 
moci žít naprosto samostatně, ale 
k dispozici bude mít nepřetržitě 
také službu. To je, podle mého 
názoru, velmi pozitivní věc.

Další stavební akcí budou 
v Olešnici práce na polních 
cestách...

Po povodních jsme provedli 
pozemkové úpravy, jejichž sou-
částí bylo také vymezení polních 
cest v katastru města. Nyní dojde 
k realizaci části z nich. Financuje 
je pozemkový úřad prostřednic-
tvím pozemkových úprav z do-
tací Ministerstva zemědělství. 
Rozpočet je dvacet milionů ko-
run. Jedná se o cesty, které bu-
dou směrem ke Kněževsi a Ve-
selce. Vznikne jedna úplně nová, 
která umožní napojení polních 
cest na komunikace města, takže 
už se nebude muset jezdit přes 
areál zemědělského družstva. Do 

výběrového řízení se přihlásilo 
šestnáct uchazečů. S projektem 
je spojena i výsadba nových stro-
mořadí, což bude velice pozitiv-
ní zásah do krajiny.

V Olešnici ale myslíte také 
na sportovní vyžití...

V loňském roce jsme se pus-
tili do rekonstrukce stávajících 
sportovišť. Kluziště, které slouží 
i pro tělesnou výchovu školáků, 
dostalo nové mantinely. Další 
akcí bylo, že jsme rozšířili teni-
sový kurt na standardní soutěžní 
rozměry. Dostal také nové oplo-
cení i s vnitřní síťkou. V letoš-
ním roce se bude v jeho soused-
ství stavět druhý kurt a přibyde 
i šatna a toaleta.

Jaké máte v letošním roce 
další plány?

Chceme se pustit do projektů, 
které umožní městu významněji 
šetřit energie. Chystáme projekt 
rekonstrukce kotelny v mateřské 
škole. Jeho součástí bude také 
zateplení střechy. Vyměníme 
kotle, které jsou původní z roku 
1983, a již za hranicí své život-
nosti. Pokud to umožní finanční 
zdroje, pustíme se i do opravy 
fasády.

V Olešnici vyroste chráněné bydlení

Sbírka. Dobrovolné vstupné na Tříkrálový koncert v adamovském kostele sv. Barbory se také stalo součás   letošní sbírky na pomoc potřebným. 
Foto Marta Antonínová * V terénu. Koledníci vyrazili mezi lidi i v Pamě  cích. Foto Tomáš Odehnal

Vánoční veselí
Vánoční veselí bylo poslední akcí roku 2012, které Nové sdružení 

zdravotně postižených v Letovicích pro své členy připravilo. 
Na programu bylo 12. prosince. Místem konání tohoto oblíbeného 

setkání byl letovický kulturní dům. Tradičně plný sál přivítal hos-
ty, kteří nás přišli pozdravit a popřát všem přítomným veselé svátky 
a hodně zdraví v novém roce. Byli to oblíbení zástupci města, starosta 
Vladimír Stejskal a místostarosta Jiří Palbuchta. K naší spokojenosti 
mezi hosty opět nechyběla ředitelka letovické nemocnice MUDr. Krá-
lovcová. Nově nás přišel pozdravit JUDr. Královec, jakožto předseda 
správní rady Nadace města. Také letos se ,,Vánočního veselí“ účast-
nili naši dobří přátelé z družební  organizace zdravotně postižených 
z Černé Hory a Bořitova. 

K  veselé sváteční náladě přispěla pěkná a vkusná vánoční výzdoba 
všech prostor, kterou jako vždy připravila Ema Stehlíková s kolekti-
vem. Na slavnostně nazdobených stolech nechybělo donesené vánoč-
ní cukroví od našich přítomných žen.

Po obřadném zahájení a zdravici hostů následoval společný přípi-
tek s přáním veselých a příjemných vánočních svátků, stejně tak pev-
ného zdraví v novém roce. Vše bylo stvrzeno společným zazpíváním 
populární vánoční písně. 

Kulturní program pokračoval vystoupením známého souboru Lip-
ka, kdy tito oblíbení amatérští umělci z Blanska bavili všechny pří-
tomné zpíváním koled a vtipnými scénkami.

Na jejich pořad po přestávce navázali oblíbení muzikanti z ,,Veselé 
Trojky“ Pavla Kršky, kteří každoročně na této předvánoční akci hrají 
oblíbené a populární písničky k dobré náladě všem a  zdatnějším také 
k tanci. 

V příjemné předvánoční pohodě a plni skvělých zážitků, jsme se ve 
večerních hodinách rozcházeli do svých domovů.  Borek

Zelená na Generálním štábu 
Armády ČR

Letošní výtěžek Stonožkového týdne na ZŠ Boskovice, nám. 9. květ-
na – ZELENÉ - byl věnován malé Michalce Láníkové, která trpí me-
tachromatickou leukodystrofií a potřebuje speciální matraci, aby se 
její stav alespoň trošičku zlepšil.

Během týdne se nám podařilo nashromáždit 6 500 korun, a protože 
se k nám se svou sbírkou přidala ještě jedna ZŠ z Opavy a Vojenská 
střední škola a VOŠ Ministerstva obrany z Moravské Třebové, kde 
studuje druhým rokem Patrik Ščudla, náš absolvent a bývalý stonož-
kový žák, mohli jsme se v úterý 18. prosince 2012 společně radovat 
v kanceláři náčelníka Generálního štábu Armády ČR, kde jsme tatín-
kovi Michalky finanční dar předali.

Spolu s paní Bělou Gran Jensen, náčelníkem GŠ AČR Petrem Pav-
lem, velitelem VSŠ a SOŠ MO v Moravské Třebové Vojtěchem Němeč-
kem, vojenským kaplanem Petrem Šabakou a dalšími hosty jsme po-
přáli celé Michalčině rodině nejen krásné Vánoce, ale hlavně hodně 
síly a štěstí do každého dne příštího roku.

A jaké byly bezprostřední dojmy děvčat, která Zelenou na generál-
ním štábu zastupovala? „ Přestože jsme byli předem ohlášeni a šli 
předat peníze pro Michalku, museli jsme projít přísnou bezpečnostní 
kontrolou, při které jsme trochu zlobili, pro což neměla pracovnice 
ostrahy velké pochopení. Vypadala jako hodně naštvaný bouřkový 
mrak!

Pak ale vyšlo sluníčko v podobě paní Běly, která nás láskyplně 
uvedla až k panu generálu Pavlovi. Ten nás vlídně přijal, ale hned 
se na nás vrhli zuřiví reportéři s kamerami a fotoaparáty a cvakali 
s nimi na všechny strany jako o závod. Asi opravdu platí rčení, že 
každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, protože jsme se 
zpočátku cítili spíše jako vetřelci, než dárci. Všude čisté koberce, na-
leštěný nábytek, vzorně vyrovnané řády a medaile. Nějak jsme se tam 
nehodili. Ačkoli jsme ze Zelené a tato barva je nám blízká, tady už jí 
bylo moc! Inu, armáda, a dokonce generální štáb!

Potom nám nabídli vánoční cukroví, a kdo nechtěl, dostal to rozka-
zem. Disciplína na každém kroku! Vstřícnost a úsměv paní Běly však 
odzbrojil i v afghánských misích ostřílené přísné důstojníky. Oficiální 
atmosféra se uvolnila a zjemnila vyprávěním různých zážitků ze sto-
nožkových akcí a života vojáků.

Společné loučení s dojatým Michalčiným tatínkem, jinak také 
účastníkem armádních misí, se již neslo ve znamení přátelské pohody 
a povzbuzení do všedních trampot. A jak řekla paní Běla, Stonožka tu 
bude dál, aby přispěchala se svou pomocí každému, kdo ji potřebu-
je.“   Eliška Dokoupilová, Markéta Žáčková a Jana Svobodová,

 ZŠ Boskovice, nám. 9. května
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200 cm

70 cm

240 cm

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 01. 2013 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nosnost 
police

max.max.
450 kg450 kg

Regál MEGA
5 polic, modrý, rozměry: 
v 200 x š 240 x h 70 cm, 
nosnost 450 kg/ police 
při rovnoměrném 
zatížení

Zimní náplň ostřikovačů
do ostřikovačů skel automobilů, servisní 
a cenově výhodné balení 25 l, vhodné 
do každé garáže pro průběžné a včasné 
doplňování, do -20 °C

56 cm

Benzinová 
sněhová fréza
AS 56 A, šířka záběru 56 cm, 
motor GGP SM 70 OHV 
o výkonu 3,8 kW / 5,2 PS

5,2 PS

Odvlhčovače Air Max

box, včetně náplně 2x 450 g 129,-
náplň 450 g 59,-

od

59,- !
Odkapávač 
na 2 páry bot
47 x 34 cm, barva 
béžová, šedá, 
il. foto

59,- !

 
25,95/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá, dobrá kryvost a vydatnost, paropropustná

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,234 m2, 
do vyprodání zásob

20 kg 

519,- !

Primule
Primula acaulis

výška 10 cm,  kv. 9 cm, 
bez keramického 
obalu

3.890,- !

10.990,- !

17,- !

79,- !

25 l 

399,- !

Autolékárna
obsah dle platné vyhlášky,
v praktickém plastovém boxu

m2

87,- ! STUPEŇ ZATÍŽENÍ

31
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Koncert WABI DAŇKA 
„A život běží dál“ 

s ochutnávkou „Ďáblova stáda“
Středa 23. ledna 2013 v 19:00 
Zámecký skleník Boskovice.

 
Wabi Daňka doprovází fenomenální kytarista Miloš Dvořáček. 

Dne 24. 9. 2012 vyšlo nové album Wabi Daňka s názvem Wabi a Ďáblovo 
stádo. Ďáblovo stádo uchopilo jedinečný český fenomén, tramping a pojalo 
ho po svém. Současně, syrově, naturálně v čele s bardem Wabi Daňkem, hos-
tující hudebnicí a zpěvačkou Radůzou a Anetou Langerovou. Ďáblovo stádo 
je o lidských příbězích, chtíči, vině, trestu. Skrývají ideály i útrapy obyčejné-
ho života. Díky rozmanitosti umělců tak nevzniklo jen album, ale i umělecké 
fotografi e, dokumentární fi lm, klipy a vizuály. 

Wabi Daněk představí nové album posluchačům na svých koncertech pouze 
formálně, s možností si nové CD přímo na koncertě zakoupit. Posluchači 
budou mít na koncertě v Boskovicích možnost poslechnout si průřez Wabi-
ho 40-ti letou tvorbou. Počínaje trampským hitem století Rosou na kolejích 
přes veršotepánky na názvy měst, ve 
kterých Wabi hrál.
Na Wabi Daňka se nechodí podle věku, 
náboženství, ani politické příslušnosti. 
Jen podle nálady a chuti poslechnout 
si něco, co se z rádia zrovna každý den 
neozývá, ale dá to člověku víc, než 
celá aktuální top ten. Koncerty jsou 
vždy nabité skvělými písněmi a humo-
rem.

Vstupné: 230 Kč na místě / 190 Kč 
v předprodeji.

Předprodej MIS Boskovice v pra-
covní dny, Masarykovo nám. 1, tel. 
516 488 677.

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Jazyková škola Rolnička hledá 
lektora anglického jazyka pro 

výuku v Boskovicích. 

Podmínkou je velmi dobrá znalost 

jazyka a praxe ve výuce. 

V případě zájmu o tuto pozici mi prosím 

zašlete svůj životopis na mail@js-rolnicka.cz 

nebo volejte na tel. 733 116 491.

Kontakt na 
inzerci:
Magda 

Hrušková
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 
včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net

TÝDENÍKU

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

Objednávám závazně dne ........................  Podpis .......................

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Fotbalista roku 2012 okresu Blansko
OFS Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blan-
ska připravili na pátek 18.ledna od 18 hod. společenský večer, 
v rámci kterého bude vyhlášena nejlepší fotbalistka a fotbalisté 
v různých věkových kategoriích, dále osobnost, trenér a roz-
hodčí. Vstup zdarma. 
Na kuponu na str. 8 nebo na adrese hlavacek.zrcadlo@centrum.
cz hlasujte o ocenění Cenou čtenářů Zrcadla. Vybírejte z nabíze-
né jedenáctky fotbalistů s udáním pořadí prvních tří.  (bh)

Třicátý ročník OBL
je již minulostí

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Hraběnčiným běháním v Petrovi-
cích vyvrcholil 30. ročník Okresní 
běžecké ligy. Jan Kohut z Blan-
ska na něm sice skončil druhý 
za svým velkým rivalem Danem 
Orálkem, stal se však jasným 
celkovým vítězem. Mezi ženami 
byla nejlepší Milada Barešová. 
Letos se v termínovce objevilo 
celkem 26 závodů, a lze říci, že 
na již tradičních vzdálenostech. 
Oproti loňsku to bylo o jeden 
méně, nicméně žádná nová trasa 
a nový závod běžce nepřekvapil. 
Soutěž již podruhé řídil výbor 
Okresní běžecké ligy ve slože-
ní Petr Haresta, Tomáš Mokrý, 
Oldřich Šperka, Jiří Vrtílka a Jiří 
Vymazal, který se celý rok snažil 
zajišťovat pořadatelům a zejména 
běžcům na závodech takový ser-
vis, aby se účastnili závodů i nadá-
le a každá absolvovaná závod pro 
ně byla příjemným zážitkem.

Jak uvedl Jiří Vrtílka, tento roč-
ník lze označit za zlomový a to 
zejména pokud jde o účast na 
jednotlivých závodech, ale i účast 
celkovou. „Loni bylo do celkové-
ho bodového hodnocení zahrnu-
to celkem 292 závodníků - 192 
mužů, 28 juniorů a 64 žen. Letos 
to je 351 závodníků – 268 mužů, 
14 juniorů a 69 žen. Loni měli 
muži celkem 923 startů a ženy 
201 startů, tj. průměrně v 1 závodě 
startovalo 34 mužů a 7 žen. Letos, 
kdy je o jeden závod méně, měli 
muži 1162 startů a ženy 339 star-
tů, tj. průměrně v jednom závodě 
startovalo 44 mužů a 13 žen. Tedy 
o deset více v každém závodě než 
vloni,“ vypočetl.

Nejvíce obsazený závod byl opět 
Běh za sedmizubým hřebenem, na 
jehož start se postavilo celkem 
141 běžců okresu. Do konečných 
výsledků se v letošním ročníku 
započítávalo celkem 14 závodů. 
14 a více závodů se zúčastnilo 34 
mužů (v roce 2011 - 17), tři junioři 
(v roce 2011 - 2) a 10 žen (v roce 
2011 - 3). „Absolutní docházku le-
tos splnil opět Aleš Stráník z Blan-
ska, který nechyběl ani na jednom 

Kalová s Ševčíkovou porazily i všechny muže

Memoriál Josefa Habřiny. Přelom roku je již tradičně na blanenské kuželně ve znamení tradičního 
několikadenního mezinárodního turnaje registrovaných i neregistrovaných dvojic. Letos všem včetně 
mužů vypálily pomyslný rybník domácí šampionky Zdeňka Ševčíková a Lenka Kalová, které vyhrály 
součtem 1174 bodů. Druhá jmenovaná (na snímku v popředí) dosáhla i nejlepšího výkonu jednotlivce 
(skvělých 624 bodů). Dařilo se i další domácí dvojici Ladislav Musil a Karel Kolařík, kteří výkonem 1150 
skončili v celkovém pořadí třetí. Nejlepším neregistrovaným párem byli Radim Nezval a Petr Novotný 
ml. (1103). (bh) Foto Bohumil Hlaváček

z 26 závodů. Novinkou letošního 
ročníku, bylo počítání průběžné-
ho pořadí u mladších a starších 
žákyň a žáků. Ze strany OBL šlo 
o snahu přitáhnout více dětí k nej-
přirozenější pohybové aktivitě, 
tedy běhu,“ řekl Vrtílka. V kate-
goriích mladších i starších žákyň 
se na start postavilo shodně, vždy 
patnáct dívek. Započítávalo se 
nejlepších šest závodů a šest nebo 
více závodů absolvovaly v mladší 
kategorii čtyři dívky a ve starší ka-
tegorii tři dívky. „U chlapců byla 
účast vyšší. V mladších žácích 
30 chlapců, ve starších žácích 17 
chlapců, šest a více závodů absol-
vovali tři mladší žáci a pouze je-
den starší žák,“ dodal.

Podle Vrtílky se Okresní běžec-
ká liga, o. s. snaží o podporu bě-
žeckých aktivit. „Nicméně hlavní 
poděkování však patří všem po-
řadatelům, bez jejichž závodů by 
to nešlo. Členové sdružení se těší 
do budoucna na další spolupráci. 
Výsledkový servis a aktuální dění 
mohou příznivci běhu sledovat 
na webu www.oblblansko.cz. Na 
vaše případné dotazy a připomín-
ky budeme rádi reagovat na naší 
e-mailové adrese obl@oblblan-
sko.cz,“ doplnil Jiří Vrtílka.

Výsledky OBL 2012, mladší 
žákyně: 1. Lenka Suchá (ASK 
Blansko), 2. Jana Tesařová (ACT 
Lerak), 3. Gabriela Fialová (AK 
Blansko Dvorská). Mladší žáci: 

1. Michal Zamazal (AK Blan-
sko Dvorská), 2. Štěpán Stloukal 
(ACT Lerak), 3. Maxmilián Berá-
nek (AK Blansko Dvorská). Star-
ší žákyně: 1. Adéla Šafářová (Mo-
ravec Sokol Benešov), 2. Kateřina 
Fialová (AK Blansko Dvorská), 
3. Michaela Hrubá (AK Blansko 
Dvorská). Starší žáci: 1. Ondřej 
Stara (AC Okrouhlá), 2. Dominik 
Prudek (Moravec Sokol Benešov), 
3. Jan Štoudek (Doubravice nad 
Svitavou). Ženy: 1. Milada Ba-
rešová (ASK Blansko), 2. Zdenka 
Komárková (Olešnice), 3. Lu-
cie Nedomová (Lysice). Ženy 
veteránky: 1. Alena Žákovská 
(Horizont Kola Novák Blansko), 
2. Ivana Grünová (AC Okrouhlá), 
3. Kateřina Krejčiříková (Svatá 
Kateřina). Junioři: 1. Petr Koneč-
ný (AC Okrouhlá), 2. Tomáš Nečas 
(Šošůvka), 3. Jan Konečný (AC 
Okrouhlá). Muži: 1. Jan Kohut 
(Newline Team), 2. Vojtěch Grün 
(AC Okrouhlá), 3. Petr Boháček 
(AUTO RZ Boskovice). Muži ve-
teráni I: 1. Hynek Dolák (Blan-
sko), 2. Jiří Dvořáček (Petrovice), 
3. Gustav Grün (AC Okrouhlá), 
Muži veteráni II: 1. Ivoš Hájek 
(Doubravice nad Svitavou), 2. Vla-
dimír Matěna (VZS Blansko), 
3. Vítězslav Prudek (Moravec So-
kol Benešov). Muži veteráni III: 
1. Aleš Stráník (Blansko), 2. Jiří 
Štrajt (Rájec-Jestřebí), 3. Miloslav 
Bayer (ASK Blansko). 

Jan Kohut a Milada Barešová.  Foto archiv OBLJan Kohut a Milada Barešová.  Foto archiv OBL

* Tradiční Atlas Cup uspořádal 
blanenský fl orbalový klub v hale TJ 
ČKD. Pořadatelům se přihlásil ne-
čekaně malý počet účastníků. Mezi 
nimi byl nakonec nejúspěšnější 
výběr Tvá stará tvořený bývalými 
juniory Atlasu, druzí skončili hráči 
z Jihlavy a třetí domácí veteráni 
pod názvem Atlas Legends.  (bh)

* V závěru roku uspořádala je-
dovnická průmyslovka ve své spor-
tovní hale celkem sedm školních 
fl orbalových turnajů. Dva byly pro 
střední školy, devět chlapeckých 
týmů bojovalo o postup do kraj-
ského kola. V napínavém fi nálo-
vém souboji porazili reprezentanti 
Gymnázia Blansko tým Gymnázi-
um Boskovice 3:1, třetí skončilo 
Gymnázium Rájec. Mezi pěti dív-
čími družstvy si nejlépe vedla děv-
čata z OA a SZdŠ Blansko. Druhé 
místo patřilo Gymnáziu Blansko 
a třetí Gymnáziu Boskovice.

Dále se uskutečnilo pět turnajů 
pro starší žáky a žákyně ZŠ. Mezi 
děvčaty z celkem 13 účastníků si 
nejlépe vedla ZŠ Erbenova, dru-
hé místo patřilo ZŠ Rájec-Jestřebí 
a třetí ZŠ Letovice. V kategorii 
chlapců stáli na stupních vítězů jen 
zástupci boskovických škol. Třetí 
byla ZŠ Slovákova, druhé Gym-
názium Boskovice a nejvýše mohli 
vystoupat žáci ze ZŠ Sušilova. Sed-
mi turnajů se zúčastnilo celkem 38 
týmů, tzn. asi 570 hráčů. Celkem se 
odehrálo 75 zápasů. (jj)

F

Tradice. Jako již několik desítek let zpátky, i letos se utkali šachisté okre-
su 28. prosince ve Sloupu na Vánočním turnaji. Vítěz roku 2012 je členem 
ŠK Garde Lipovec a jmenuje se Oldřich Kopřiva. Cenu přebral od starosty 
městysu Josefa Mikuláška. Na pomyslné stupně vítězů vystoupili ještě 
adamovš   Karel Švehla a Jan Mižák. (bh) Foto Pavel Novák

Vysočany - Na sobotní turnaj dospělých ve stolním tenise se do Vyso-
čan sjelo celkem 48 hráčů, z toho asi desítka z krajských soutěží. Vítězem 
se stal divizní hráč ČKD Blansko Libor Kutil, který byl také nejmladším 
účastníkem. Ve fi nále přehrál Luboše Bezděka, který hájí barvy Zbraslav-
ce v krajském přeboru I. třídy. Ve čtyřhrách hráči Boskovic Jakub Pačínek 
s Petrem Suchým hrající letos krajský přebor II. třídy porazili po dramatic-
kém průběhu prvně spolu hrající pár Libora Kutila s Lubošem Bezděkem.

Nedělního turnaje mládeže se zúčastnilo 55 mladých hráčů. Ve fi nále 
dorostu zdolal David Peterka ze Svitávky domácího Daniela Janáče, pro 
kterého byla účast ve fi nále premiérou. Soutěž starších žáků ovládl Tomáš 
Horváth z Boskovic, který porazil oddílového kolegu a rovněž fi nálové-
ho premianta Dominika Henka. O třetí místo svedli souboj domácí hráči 
Adam Zukal s Michalem Žáčkem. Lepším se ukázal Zukal. Domácí oddíl 
neměl zastoupení na stupních vítězů jen v kategorii mladšího žactva, která 
se stala kořistí Jakuba Novohradského z Petrovic po fi nálovém vítězství 
nad Milošem Pokorným z Letovic. V souboji nadějí v kategorii nejmladší-
ho žactva došlo k fi nálovému souboji Michala Petra z Olešnice s domácím 
Alešem Zukalem.Vítězem se stal prvně jmenovaný hráč.  (vš, bh)

A
Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Blansko, Boskovice - Úspěšně 
vstoupily do roku 2013 hokejisté 
z našeho regionu v krajské lize. 
Boskovičtí nejprve přivezli cen-
né body z Uherského Brodu, aby 
pak doma zdolali i Velkou Bíteš, 
v Blansku se Dynamiters radovali 
rovněž z vítězství.

HC Uherský Brod – SK Mi-
nerva Boskovice 2:4 (1:2, 0:1, 
1:1), Úlehla 2, Zvolánek, Maksa.

Do vedení šli sice domácí do 
první sirény ale Boskovičtí Úleh-
lou a Zvolánkem otočili skóre. 
To navýšili v závěru druhé části 
na 1:3. Ve 47. minutě sice domácí 
Schuster snížil, poslední slovo ale 
měla opět Minerva, když minutu 
před koncem pečetil Maksa.

Dynamiters Blansko HK – HC 
Břeclav B 6:5 (2:1, 2:2, 2:2), Hrů-
za 2, Bažant, Stejskal Pavel, Jaku-
bec, Tesař.

Celé utkání mělo vyrovnaný dra-
matický průběh, Blansko ale bylo 
stále o pomyslný krůček vepředu. 
Hosté stále jen dotahovali, na vy-
touženou remízu, znamenající ales-
poň prodloužení, ale nedosáhli.

SK Minerva Boskovice – HC 
Velká Bíteš 4:3 sn. (1:1, 0:0, 2:2), 
Kroupa 2, Kárný, Janda. 

Boskovice se mohly dostat před 
svého rivala v tabulce pouze za 
předpokladu, že získají plný počet 

Boskovice bodovaly venku i doma
bodů. To se ale nestalo. hosté pře-
kvapily boskovické hráče již ve 
druhé minutě, kdy bítešský Trnka 
vtipně dorazil kotouč do sítě. V po-
slední minutě první třetiny sice do-
mácí Adam Kroupa vyrovnal, ale 
v průběhu druhé části hry oba týmy 
vyčkávaly a nepadla žádná branka. 
Poslední třetina začala náporem 
hokejovějšího týmu hostí, kteří ve 
42. minutě Čiklem a v 47. minutě 
Touškem v přesilovce zvrátily stav 
utkání ve svůj prospěch. Domácí 
ale tentokrát nesložili zbraně. Kon-
taktní gól na 2:3 dal již v následu-
jící minutě agilní Tomáš Kárný a o 
pět minut později Adam Kroupa 
dal svoji druhou branku a srovnal 
na 3:3. Dramatický závěr utkání, 
kdy rozhodčí vyloučili několik hrá-

čů na obou stranách a domácí čelili 
hostům minutu dokonce ve třech, 
dospěl k samostatným nájezdům. 
Jedinou branku nakonec po pěti ne-
úspěšných nájezdech dal blafákem 
domácí Petr Janda a tím před sluš-
nou návštěvou 150 diváků bosko-
vičtí porazily Bíteš 4:3 na nájezdy.
  1.  Šternberk  16  9  0  3  4  84:60  30 
  2.  Uh. Brod  16  9  1  1  5  70:70  30 
  3.  V. Meziříčí  16  8  0  4  4  76:65  28 
  4.  Brumov  14  8  2  0  4  71:63  28 
  5.  Warrior  16  9  0  1  6  66:61  28 
  6.  Blansko  16  8  1  2  5  60:57  28 
  7.  V. Bíteš  15  6  3  2  4  65:50  26 
  8.  Boskovice  17  5  5  1  6  72:60  26 
  9.  Kroměříž  16  7  1  1  7  82:72  24 
  10.  Uh. Ostroh  15  5  3  2  5  53:45  23 
  11.  Plumlov  14  4  2  0  8  67:62  16 
  12.  Uh. Hradiště  16  1  3  3  9  48:98  12 
  13.  Břeclav B  15  1  0  1  13  52:103  4

Boskovice - Velká Bíteš 4:3.  Foto Jaroslav OldřichBoskovice - Velká Bíteš 4:3.  Foto Jaroslav Oldřich



basketbal
OP U 15: BBK Blansko – SK Žabovřes-

ky 87:54 a 91:57. 
  1.  Blansko  14  11  3  1110:820  25
  2.  Žďár  12 7  5  912:727  19
  3.  SAM BŠM  10  7  3  713:642  17
  4.  Žabovřesky  10  2  8  591:776  12
  5.  Podolí  10  1  9  503:864  1

OP U 12: BBK Blansko – BK Žďár nad 
Sázavou 44:60 a 31:54. BBK Blansko – 
SAM BŠM Brno 27:73 a 16:78. 
  1.  Žďár  14  13  1  1134:438  27
  2.  SAM BŠM  12  10  2  886:367  22
  3.  Uh. Brod  12  9  3  743:432  21
  4.  JBC Brno  12  6  6  891:575  18
  5.  Blansko  14  4  10  607:837  18
  6.  Kyjov  12  2  10  306:945  14
  7.  Žabovřesky  12  0  12  203:1176  12

fl orbal
Jihomoravská liga muži: Florbal Ku-

řim – Atlas ČKD Blansko 10:3. Gullivers 
Sokol Brno I B – FBO Orel Boskovice 3:3. 
Atlas ČKD Blansko – FBC Sokol Ivanovice 
na Hané 2:4. FBO Orel Boskovice – SK 
Florbal Sivice 4:4.
  1.  Boskovice  14  10  3  1  63:37  33
  2.  Telnice  12  10  2  0  70:35  32
  3.  Gullivers B  14  10  2  2  74:45  32
  4.  Kuřim  12  7  3  2  77:38  24
  5.  Sivice  12  7  2  3  66:40  23
  6.  Lanžhot  14  5  3  6  57:63  18
  7.  Adamov  12  5  1  6  42:62  16
  8.  Židenice B  12  4  2  6  56:62  14
  9.  Psycho B  14  4  1  9  73:87  13
  10.  Bulldogs C  14  4  1  9  53:70  13
  11.  Ivanovice  14  4  1  9  59:77  13
  12.  Blansko  12  1  2  9  45:77  5
  13.  Ratíškovice  12  1  1  10  32:74  4

hokej
OP Žďár: Mostiště – Boskovice B 5:2 

(2:1, 2:0, 1:1), Hasoň, Hrbáček. Náměšť 
nad Oslavou - Boskovice B 8:2 (1:0, 2:1, 
5:1). Hasoň, Plhoň.

OP Blansko: Rájec-Jestřebí – Lysice 5:2 
(1:0, 1:0, 3:2), Bílý 3, Brázda P-. Kuběna 

Jar.- Rajchl, Nádeníček. Březina – Černá 
Hora 6:5 (2:1, 3:2, 1:2), Papajoanu 3, Dra-
hovzal R., Chudý, Hradil – Jakubec, Hube-
ný 2, Vocetek. HC Blansko – Adamov 11:3 
(4:1, 4:0, 3:2), Svrbík 3, Ševčík Patrik 2, 
Smolík, Dobiášek, Šenkýř, Antonín M., Po-
kladník, Hoffmann – Kunc, Thoř, Kubíček. 
Sloup – Letovice 1:5 (1:0, 0:2, 0:3), Manou-
šek – Hrabálek, Vašíček, Činčera, Dvořák, 
Koudelka. 

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

KSK – VVR B 1227:1250, Neubauer 259, 
Valášek F. 248 - Semrád J. 271, Semrád M. 
260. Kuželkáři VB Leasing – Kadeřnictví 
ES 1306:1190, Nezval 284, Malits A. 270 
- Král 256, Němec 256. RI Okna – ITAB 
1270:1282, Kučera 261, Pernica 260 - Ne-
svadba 271, Maška 266.
  1.  A je to  9  8  0  1  1308,22  16
  2.  VVR A  8  7  0  1  1283,00  14
  3.  ITAB  9  5  0  4  1269,44  10
  4.  RI Okna  9  4  0  5  1290,89  8
  5.  VB Leasing  8  4  0  4  1276,00  8
  6.  KSK  9  4  0  5  1258,33  8
  7.  ČBE A  9  4  0  5  1232,44  8
  8.  VVR B  9  3  0  6  1252,78  6
  9.  VMS  9  3  0  6  1237,78  6
  10.  Kadeřnictví  9  2  0  7  1222,33  4

1. liga: Nemocnice – Catering 
1202:1283, Zavadil 270, Srba 250 - Kala 
267, Kocourek 260. Blanzek – AKK 
1247:1121, Uhlíř 263, Nejezchleb 259 
- Zachar 254, Barša 239. Rapid – BO-
DOS 1192:1272, Růžička st. 274, Brázda 
262 - Blézl 275, Závodník 266. JEZAT 
– ČKD Turbo Technics 1223:1285, Paul 
264, Beneš 257 - Špaček 271, Novotný 
266. Hasiči – Stavba krbů 1173:1256, 
Majer 250, Smíšek 249 - Gross 262, Kli-
meš 256.
  1.  Catering  9  8  0  1  1269,33  16
  2.  Turbo Technics  9  7  0  2  1239,33  14
  3.  BODOS  9  6  0  3  1206,78  12
  4.  Stavba krbů  9  5  0  4  1233,78  10
  5.  Rapid  9  4  1  4  1238,89  9
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Radim Hruška

Boskovice - Stříbrný medailista 
z OH v Londýně Vavřinec Hra-
dilek je první osobností v seriálu 
Běžecké příběhy, který publikuje 
na svých internetových stránkách 
občanské sdružení Sportuj s námi. 
Rozhovor si nejen závodníci mo-
hou přečíst na ofi ciálních strán-
kách www.sportujsnami.cz. 

Pořadatelé Půlmaratonu Morav-
ským krasem a Boskovických běhů 
chtějí novým projektem motivovat 
nesportovce, děti i aktivní běžce 
k přirozenému pohybu. Změnili 
proto i nabídku závodů v rámci Bo-
skovických běhů 2013 a hlavní trať, 
Běh za sedmizubým hřebenem, za-
vedli více do přírody – do atraktiv-
ního prostředí Pilského údolí. Tím 
se trať prvomájového závodu pro-
dloužila na 12,5 kilometru.

„Hlavní závod vedeme víc teré-
nem než dosud a chceme, aby ho 
běžci brali jako výzvu. Jako mo-
tivaci. Běhání chápeme také jako 
relaxaci a zážitek spojený s krás-
nou scenérií, tříkilometrový závod 
tak povede boskovickým zámkem 
a zámeckým parkem,“ uvedla tis-
ková mluvčí pořadatelského týmu 
Sportuj s námi Hana Trnečková.

„Motivace však sama o sobě 
nestačí, na začátku února proto 
zahájíme 3. ročník přípravného 
projektu Trénuj s námi. Ten má 
za úkol ukázat začátečníkům, jak 
zdravě běhat, a pomoci stávajícím 
běžcům k lepším výkonům na zá-
vodech Boskovických běhů či pro 
pokročilejší na Půlmaratonu Mo-
ravským krasem, pro který jsme 
již také spustili on-line registraci. 

Boskovické běhy startují přípravu, 
motivuje i olympionik HradilekV Šošůvce tradičně nejlepší 

Obalil s Bezděkem
Již 38. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu byl 26. prosince 

odehrán v Šošůvce za účasti 40 vyznavačů této hry. Pořadatelé oproti 
minulosti upřednostnili hráče z okresních soutěží na Blanensku a účast 
z jiných výkonnostních tříd, či okresů omezili osobním pozváním. Tzv. 
divokou kartu tudíž obdržel náš odchovanec Luboš Bezděk, hrající v sou-
časné době ve Zbraslavci a také Libor Kutil z Blanska mající silné ro-
dinné vazby k naší obci. Změnou byl také herní systém. Nejprve se hrálo 
v osmi skupinách po pěti účastnících každý s každým, když vítěz skupiny 
postoupil přímo mezi šestnáct nejlepších. Další účast v turnaji měli za-
jištěnu také hráči na 2. respektive na 3. místě, kteří se poté křížem mezi 
skupinami utkali o postup do osmifi nále. 

Jednotlivé skupiny dopadly ve většině případů bez větších překva-
pení. Suverénní postupy favoritů Luboše Bezděka, Libora Kutila, Jirky 
Obalila, Šimona Kutila, Mirka Bednáře i Petra Krásy ml. (i když ten se 
hodně natrápil s Petrem Vodákem) se čekaly. Urputné boje byly hlavně 
ve skupinách B a C. V béčku hned tři hráči dosáhli bilance tří výher, 
když vyhrál Martin Polívka (ten ovšem překvapivě nestačil na Michala 
Dudka z Rájce) a až třetí skončil zkušený Leoš Dvořák. No a v céčku se 
poráželi navzájem hned čtyři hráči. Nakonec přímo postoupil Michal 
Zouhar z Rájce, před další dvojicí Zouharů, Ondrou z Vysočan a Alešem 
ze Šošůvky. Černý Petr tak zbyl na dobře hrajícího Charváta z Voděrad. 

Jednoznačné i dramatické duely byly k vidění i v boji o postup do 
osmifi nále. V pěti setech vypadli oba zbývající zástupci Němčic. A obě-
ma byli osudní stolní tenisté z Rájce. Ondroušek nestačil na Svobodu 
a Hebelka na Dudka. Nejdramatičtější zápas sehrál Dvořák se Zdeňkem 
Křepelou. Po výhře 14:12 v páté sadě se radoval zkušenější zástupce 
domácího oddílu.

Do čtvrtfi nále se probojovali vesměs favorité. Nejdramatičtější zápas 
plný skvělých výměn nabídl duel Jiří Pařízek – Šimon Kutil. Nakonec se 
po výhře 3:2 radoval hráč Boskovic. 

V prvním čtvrtfi nále odehrál Michal Zouhar z Rájce proti Luboši Bez-
děkovi vyrovnané sety, ale porážku 0:3 odvrátit nedokázal. Stejně suve-
rénním poměrem si poradil Libor Kutil s Dvořákem a Obalil s Bednářem. 
Nejvyrovnanějším duelem v této fázi byl zápas hráčů Boskovic Pařízek 
– Polívka, ve kterém měl nakonec při výhře 3:1 více štěstí Jiří Pařízek.

V semifi nále však unavený Pařízek nestačil na Bezděka, kterému pod-
lehl 0:3. Druhé semifi nále však nabídlo úplně odlišný průběh. Jirkovi 
Obalilovi vyšel začátek duelu s Liborem Kutilem a ujal se vedení. Jenže 
další dva sety patřily krajskou soutěží prověřenému hráči Blanska. Do-
mácí hráč se však nevzdal, hned na začátku čtvrtého setu soupeři odsko-
čil, a i když Libor Kutil mocně dotahoval, tak byl stav srovnán na 2:2. 
Avšak pátý set začal lépe hráč Blanska a vedl již 8:4. Jenže Obalil se 
i podruhé v utkání dokázal zvednout, uhrál 7 bodů v řadě a měli jsme 
zde fi nále dvou hráčů, kteří se dokonale znají a odehráli spolu desítky 
zápasů.

Nejprve se ovšem rozhodovalo o držiteli poháru za 3. místo. V souboji 
„zklamaných“ prokázal vyšší kvalitu Libor Kutil, který zdolal Pařízka 
3:0. Očekávané fi nále začal lépe Jirka Obalil, ale od druhého setu kra-
loval za stolem Luboš Bezděk a zdálo se, že nakročil k vítězství. Zvláště 
když ve čtvrté sadě stáhnul Obalilův náskok a za stavu 10:9 měl mečbol. 
Jenže fantastické údery jeho protivníka nasměrovaly zápas do pátého 
setu. V něm si od začátku udržoval mírný náskok Obalil a nakonec ho do-
kázal proměnit v zisk poháru pro celkového vítěze. Ovšem oba dva hráči 
předvedli fanouškům skvělý stolní tenis, ale vyhrát mohl jen jeden.

Soutěž čtyřher se obešla bez větších překvapení. Ve čtvrtfi nále měli 
namále pozdější vítězové Bezděk – Obalil. Vedli již 2:0, ale pár z Rájce 
Michal Zouhar – Svoboda utkání zdramatizoval a nakonec prohrál až 
11:9 v páté sadě. Úspěchem byl postup dvojice Hebelka – Vodák a za-
jímavý vítězný souboj svedl pár Klečka – Krása proti dvojici Polívka 
– Pařízek. V semifi nále si poměrně snadno poradil Bezděk s Obalilem 
s párem Hebelka-Vodák. Naopak vyrovnaný zápas svedla dvojice bratří 
Kutilů v souboji s Krásou a Klečkou, než zvítězili 3:2.

Samotné fi nále zahájili lépe bratři Kutilové, když zvládli dramatickou 
koncovku prvního setu. Jenže poté naši hráči zpřesnili údery, další tři 
sady ovládli a radovali se z vítězství v turnaji.

Výsledková listina, dvouhra: 1. Obalil (Šošůvka), 2. Bezděk (Zbrasla-
vec), 3. Kutil L. (Blansko), 4. Pařízek (Boskovice), 5. Bednář (Voděrady), 
6. Zouhar M. (Rájec), 7. Dvořák (Šošůvka), 8. Polívka (Boskovice), 9. 
Švancara (Zbraslavec), 10. Klečka (Voděrady), 11. Svoboda (Rájec), 12. 
Kutil Š. (Blansko), 13. Vodák (Jestřebí), 14. Dudek (Rájec), 15. Krása 
(Zbraslavec), 16. Zouhar O. (Vysočany).
Čtyřhra: 1. Bezděk, Obalil (Zbraslavec, Šošůvka), 2. Kutil L., Kutil Š. 

(Blansko), 3. Hebelka L., Vodák (Němčice, Jestřebí), 4. Klečka, Krása 
(Voděrady, Zbraslavec), 5. Zouhar M., Svoboda (Rájec), 6. Zouhar A., 
Dvořák (Šošůvka), 7. Bednář, Kyrcz (Voděrady), 8. Pařízek, Polívka (Bo-
skovice). Stanislav Šindelka

Vánoční laťka 2012
Již 16. ročník školního přeboru ve skoku vysokém se konal v před-

vánoční úterý v tělocvičně Základní školy Blansko Erbenova. Hostem 
soutěže byla olympijská medailistka a mistryně světa Šárka Kašpárková, 
která dopoledne s dětmi ve škole besedovala. V kulturním programu vy-
stoupil školní pěvecký sbor a Aerobic Team Blansko. Vyhlášeni byli také 
nejlepší sportovci školy za rok 2012.

Výsledky Vánoční laťky 2012, mladší žáci: 1. Martin Matuška 125, 
2. Max Nečas 120, 3. Daniel Prudký 115. Mladší žákyně: 1. Tereza Po-
ganyová 133, 2. Monika Ševčíková 123, 3. Katka Hulalová 115. Starší 
žáci: 1. Jiří Štěpánek 170, 2. Petr Müller 150, 3. Martin Kohůt a Vojtěch 
Váňa 150. Starší žákyně: 1. Klára Vranová 140, 2. Nela Šenková 135, 3. 
Eva Pokladníková 125. Nejlepší sportovci za rok 2012, dívky: 1. Klára 
Vranová, 2. Nela Šenková, 3. Kamila Chlupová. Chlapci: 1. Jiří Štěpá-
nek, 2. Lukáš Junec, 3. Petr Müller.  Šárka Hasová

Loňský start dětského běhu.  Foto archivLoňský start dětského běhu.  Foto archiv

O obě akce je velký zájem, v prv-
ních dnech se nahlásily desítky 
závodníků, zájemci by s registrací 
neměli příliš otálet,“ dodala Tr-
nečková.

„Běžecká příprava mi dala 
spoustu nových tréninkových 
zkušeností. Mohla jsem se setkat 
s odborníky přes trénování, výži-
vu i běžecké oblečení a to mi dalo 
výborný běžecký základ pro celý 
rok. Potkala jsem zde skvělou tré-
ninkovou partu, se kterou se, dou-

fám, setkám i příští rok,“ hodno-
tila účastnice Trénuj s námi 2012 
Markéta Tesařová.

„Jsem astmatik a vím, že běh mi 
pomáhá. To je právě jeden z dů-
vodů, proč chodím běhat často. 
A opravdu je to příklad pro rodiče 
s dětmi, které mají astma. Panuje 
představa, že děti s astmatem ne-
můžou nic dělat, bojí se, aby nedo-
staly záchvat. Ale ono je to přesně 
naopak. Ty děti by měly sportovat, 
samozřejmě v takové míře, aby to 

nebylo úplně drastické, ale tak, 
aby nějakým způsobem cvičily 
své plíce, trénovaly je. Aerobní 
pohyb tomu jenom prospívá,“ řekl 
v rozhovoru olympionik Vavřinec 
Hradilek.

Boskovické běhy se uskuteční 
1. května 2013 na Masarykově ná-
městí v Boskovicích. Jeden z pěti 
největších půlmaratonů v ČR, 
Půlmaraton Moravským krasem, 
odstartuje z náměstí Republiky 
v Blansku 31. srpna 2013.

Pro zdraví. Vždy poslední den roku si sloupš   sportovci dají pro zdraví Silvestrovský běh. Foto Pavel Novák * Turnaje. Stolní tenisté TJ Sokol Bos-
kovice na přelomu roku vyhráli několik regionálních turnajů neregistrovaných hráčů. Koncem roku v orlovně v Boskovicích a na Okrouhlé vyhrál 
Bořivoj Krejčíř. První letošní Tříkrálový turnaj v boskovické sokolovně se pak stal kořis   Romana Vašíčka, druhé místo uhájil Petr Toman (oba z TJ 
Sokol Boskovice), tře   skončil Ladislav Vlček z Brna. Foto Jaroslav Oldřich

  6.  Blanzek  9  4  0  5  1225,00  8
  7.  JEZAT  9  4  0  5  1211,00  8
  8.  Nemocnice  9  3  0  6  1180,11  6
  9.  Hasiči  9  2  1  6  1163,22  5
  10.  AKK  9  1  0  8  1155,89  2

2. liga: SPŠ – Eko System 1073:1149, 
Bezděková 234, Jalový 221 - Zouhar M¨. 
258, Ďugoš 235.
  1.  Koloniál  7  6  0  1  1183,86  12
  2.  Orel  8  6  0  2  1172,88  12
  3.  JMP RC  7  6  0  1  1155,29  12
  4.  EKO Systém  8  3  0  5  1144,25  6
  5.  Profi  Weld  7  3  0  4  1125,43  6
  6.  ČBE B  7  3  0  4  1096,00  6
  7.  Relax Club  7  2  0  5  1094,57  4
  8.  Jedovnice  8  2  0  6  1085,75  4
  9.  Lachtani  7  2  0  5  1060,57  4

šachy
Vánoční turnaj ve Sloupu: 1. Kopři-

va (Lipovec) 7,5, 2. Švehla, 3. Mižák (oba 
Adamov), 4. Zemánek (Jevíčko), 5. Dvo-
řáček (Boskovice), 6. Havel (Svitavy), 7. 
Habina (Lipovec) všichni 6,5, 8. Loubal 
(Adamov), 9. Gajdoš (Jevíčko), 10. Chlou-
pek (Boskovice) všichni 6,0, 11. Moc R. 
(Blansko), 12. Veselý, 13. Boháček (oba 
Boskovice), 14. Pokladník (Sloup), 15. 
Moc M. (Blansko), 16. Klíma (Rájec) 
všichni 5,5, 17. Špičák (Sloup), 18. Ševčík 
Milan (Lipovec), 19. Hubený (Boskovice), 
20. Hnilička (Rudice), 21. Palaš (Blansko), 
22. Heger (Tetčice), 23. Sedlák (Sloup), 
24. Ševčík Luboš (Lipovec), 25. Baránek, 
26. Baláž (oba Sloup) všichni 5,0.  (bh)

Cena čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka
Hlasovat lze na přiloženém kuponu na adresu redakce nebo e-mailem 

na adresu hlavacek.zrcadlo@centrum.cz. Vítěz přebere cenu na vyhláše-
ní Fotbalisty okresu 2012 v blanenském kině v pátek 18.ledna 2012.

NOMINOVANÍ FOTBALISTÉ
1 David Bednář (HFK Olomouc)
2 Radek Bezděk (Sokol Bořitov)
3 Radim Bubeníček (FK Blansko)
4 Petr Crhák (FK Blansko, FC Kunštát)
5 Jiří Janíček (FC Boskovice)
6 Tomáš Kleveta (TJ Sloup)
7 Luděk Pernica (Zbrojovka Brno)
8 Michal Šenk (FK Blansko)
9 Ondřej Španěl (FC Kunštát)
10 Jakub Tenora (SK Olympia Ráječko)
11 Jan Trtílek (FK Blansko)

Fotbalista okresu 2012
1.
2.
3.

Jméno:
Adresa:



Hledám ke koupi rodinný do-
mek v Boskovicích nebo v okolí 
Boskovic. Tel.: 722 624 829.

Koupím cihlový byt v OV s 
balkonem v Blansku. Spěchá. 
Tel.: 731 305 863.

Koupím RD v okolí Blan-
ska do 1 600 000 Kč. Tel.: 731 
305 863.

Koupím dům/chalupu se za-
hradou do 1,5 mil. v Moravském 
krasu. Dobré IDS spojení. Tel.: 
603 905 438.

Hledám byt 1+1 na Písečné 
v Blansku k dlouhodobému pro-

nájmu od 01/2013. Nezařízený. 
Tel.: 731 083 618.

Koupím a odvezu motocykl 
značky ČZ 175/477 odhlášený i 
nepojízdný a nekompletní. Tel.: 
774 174 682.

Koupím staré učebnice 
STROJE A ZAŘÍZENÍ V PE-
KÁRNÁCH pro 1., 2., 3. ročník 
SOU, vydané v 80. letech. Nutně 
potřebuji. Tel.: 546 451 305, 732 
542 768.

Koupím seno, i starší. Nabíd-
něte. Tel.: 605 542 243.

Koupím pšenici, ječmen a 
seno. Tel.: 723 830 686.

Koupím garáž na Zborovcích 
v Blansku. Tel.: 723 881 133.
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 

včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

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

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, zpravodajství: Jaroslav Oldřich 
(oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

PŮJČKY

739 443 544

Koupím zemědělské pozemky. 
Tel.: 734 150 565.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

SERIÓZNÍSERIÓZNÍ

PŮJČKYPŮJČKY
VOLEJTE ZDARMA
800 303 330
Přijímáme úvěrové poradce

www.fer-uver.czwww.fer-uver.cz

Prodej
Prodám novou líheň pro 

drůbež, 2 200 Kč, tel.: 733 
483 672.

Prodám zakrslého králíčka 
(samec) s převislýma ušima, 
stáří 1,5 roku, hnědá barva, roz-
tomilý, přítulný.

V ceně klec i s ostatním vy-
bavením. Celkem 690,-Kč. Tel.: 
724 333 339, Boskovice.

Prodám stará loukoťová 
kola - celkem 6 kusů. Vhodné 
na zahradu, pergolu, zahrad-
ní domek. Nutno vidět. Bližší 
informace podám telefonicky, 
nebo e-mailem, vážným zájem-
cům pošlu foto. Tel.: 723 967 
473, e-mail: 123pava@seznam.
cz.

Nabízíme k prodeji byt 1+1 
v OV, ve 2NP panelového domu 
v Blansku, na sídlišti Sever. 
Dům prošel revitalizací. Užitná 
plocha je 48 m2. K bytu patří 
sklep a šatna na chodbě před by-
tem s možností připojení k bytu 
menší stav. úpravou. V bytě je 
zasklená lodžie. Orientace bytu 
je na jihovýchod. Cena 900 tis. 
Kč. Mobil: 605 511 210.

Prodám OA Ford Mondeo 
kombi, r. v. 1999, 1,8 TD, stříbr-
ná metalíza. Cena dohodou. Tel.: 
603 936 075

Prodám velmi pěkný byt v OV 
v Blansku 4+1, 92 m2. Byt je po 
celkové revitalizaci. Tj. zateple-
ní, nové stoupačky, nová střecha, 
lodžie, plastová okna, zděné já-
dro, nové rozvody elektriky. Cena 
dohodou. Tel.: 733 627 507.

Prodám sedačku s úložným 
prostorem rozkládací s křeslem 
a samostatné rozkládací křes-
lo. Cena dohodou. Tel.: 739 
434 782.

Prodám celoročně užívanou 
chatu v Blansku-Češkovicích. 
S pozemkem, zahradou 500 m2. 
Příjezd k pozemku. Spěchá. Tel.: 
739 300 933.

Prodám za symbolickou cenu 
zachovalý kombinovaný sporák 
MORA. Tel.: 737 452 965.

Prodám stará loukoťová kola 
- celkem 6 kusů. Vhodné na za-
hradu, pergolu, zahradní domek. 
Nutno vidět. Bližší info podám 
telefonicky, nebo e-mailem, váž-
ným zájemcům pošlu foto. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 123pava@
seznam.cz.

Prodám zánovní závěsný 
elektrický ohřívač vody Draži-
ce na 100 l, pro svislou montáž, 
TV stolek Robin 2 černý (na web. 
stránkách sconta). Cena dohodou, 
tel.: 774 041 962.

Koupě
Koupím - pšenici, ječmen a 

seno. Tel.: 723 830 686.

  REKLAMNÍ 
  PŘEDMĚTY
VELKÝ VÝBĚR  VÁNOČNÍCH 

DÁRKŮ, REKLAMNÍHO TEXTILU,
KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

Na požádání pošleme katalog zdarma
- email: rustika@rustika.cz

R E K L A M A  J E  T V Á Ř  V A Š Í  F I R M Y

www.rustika.cz    tel.: 461 326698
E-shop Svitavská 166, Jevíčko

Hodně zdraví, spokojenosti 

a tolerance v novém roce

Pronájem
Pronajmu dlouhodobě byt 

1+1 v Blansku na sídlišti Sever, 
ihned volný, solidní jednání. Tel.: 
723 828 080.

Pronajmu byt 2+1 s balkonem 
v Ostrově u Macochy /bytovka 
na Končinách/. Výše nájmu dle 
počtu osob. Cena včetně inkasa: 
1 osoba = 6 200 Kč, 2 osoby = 
6 900 Kč, 3 osoby = 7 500 Kč, 4-5 
osob = 8 000 Kč. Ihned k nastě-
hování. Možnost trvalého pobytu 
pro poskytnutí příspěvku na byd-
lení. Tel.: 724 118 682.

Dlouhodobě pronaj-
mu samostatný byt 69 
m2 v rodinném domě v 
Blansku v Havlíčkově ul. 
– 2 + předsíň + jídelna + 
kuchyň /zařízená s myč-
kou/ + koupelna s WC 
+ malá zahrádka. Cena: 
7 500 + 3 500 Kč inkaso. 
Tel.: 773 639 616.

Pronajmu dlouhodo-
bě byt 2+kk v Jedovni-
cích. Tel.: 723 830 686.

Pronajmu byt 2+1 ve 
Svitávce. Ihned volný. 
Tel.: 724 032 636.

Pronajmu byt 1 + 
kk v centru Boskovic. 
Nájemné včetně inka-
sa 5 500 Kč. Tel.: 602 
519 868.

Pronajmu garáž na Potoční 

ulici v Boskovicích, volná od 1. 
1. 2013. Tel.: 516 456 208 + zá-
znamník.

Pronajmu, případně prodám 
byt 3+1 v Kunštátě. Tel.: 731 
735 549.

V obci Vranová pronajmu 
dvoupodlažní byt v rodinném 
domě. Kompletně nově zaříze-
ný, s vlastním vchodem. Tel.: 
608 920 859.

Seznámení
Muž 55/180 rozvedený se 

rád seznámí s mladší pohlednou 
ženou, nekuřačkou, která by při 
vzájemných sympatiích a něja-

kém čase se chtěla přistěhovat. 
Žiji sám v rodinném domku na 
vesnici. Jen vážně a možno i ci-
zinka. Tel.: 776 728 244.

Rád bych se seznámil s že-
nou na stejné vlně - takovou, co 
má chuť a odvahu na partnerský 
vztah a hledá za tím účelem muže. 
SŠ, 33, tel.: 776 107 422.

Různé
Ujměte se některého ze dvou 

opuštěných kocourků a jedné 
kočičky. Domov jim hledám z 
velmi naléhavých důvodů. Sta-
rám se o několik dalších. Jsou 
zvyklí v bytě, chodí na koči-

čí záchod, ale žít by mohli i v 
domě se zahrádkou. Mobil: 604 
187 150.

Daruji světlou komodu se 
dvěma zásuvkami, dvěma po-
suvnými dvířky, tmavý peřináč, 
leštěný konferenční stolek, dvě 
křesílka. Mobil: 737 452 965.

Hledám před zimou domov 
pro opuštěného, krásného, bílo-
hnědého kocourka. Je vhodný 
do domu se zahrádkou. Tel.: 737 
452 965.

Nabízím doučování anglič-
tiny (začátečníci, pokročilí, ZŠ, 
SŠ). Tel.: 606 766 055, e-mail: 
anglictina987@seznam.cz.

Více na www.wellnesskurim.czVíce na www.wellnesskurim.cz
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 8. lednaúterý 8. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Sídliště Zborovce v 10 hod.: Tříkrálový čaj.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Přípitek v novém roce.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Kříž c  .

středa 9. lednastředa 9. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Diskotéka Demzadem v 16 hod.: Tříkrálová diskotéka pro 
nejmenší.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Perličky, novoroční koncert.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Národní parky Arizony, Utahu a Kalifornie, 
beseda.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Sběr a využi   léčivých 
bylin, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

čtvrtek 10. lednačtvrtek 10. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně v 9 hod.: Zahájení plavání rodičů s dětmi 1-4 
roky.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Pokračovací taneční.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: Pravidelná schůzka Klubu mla-
dých důchodců.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

pátek 11. lednapátek 11. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Rusty Nail, koncert.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Volejbalový ples.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Novoroční koncert KPH – Gala 
pro Gogola.

KINAKINA
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)

sobota 12. lednasobota 12. ledna
AKCEAKCE

Benešov – Sokolovna ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Keramická sobota.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Orelský ples, hraje Živel.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Poslechovka Daniela Ondráška.
Bořitov – Sokolovna ve 20 hod.: Sokolský ples, hraje Akcent.
Drnovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Letovice – Restaurace na koupališ   ve 14 hod.: Tradiční maškarní kar-
neval.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Sloup – Kulturní dům ve 20 hod.: Sousedský bál, hraje Apeiron Brno.
Velké Opatovice – Orlovna ve 20 hod.: Přátelský večírek, hraje Trex Bro-
dek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

neděle 13. lednaneděle 13. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost křtu Páně v Jordánu.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: S Mar  ni do nového roku.
Boskovice – Orlovna ve 14 hod.: Poutnictví v dnešní době – cyklopouť 
do Říma. 
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Divadlo ŠUŠ – Barbucha, před-
stavení pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Kozí příběh se sýrem.
Blansko v 17.30 hod. Frankenweenie: Domácí mazlíček. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta. (3D)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Kamarád kapříků.
Boskovice v 16 a 20 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

pondělí 14. lednapondělí 14. ledna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Frankenweenie: Domácí mazlíček. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Láska v hrobě.
Šebetov v 19.30 hod. Bastardi 3.

úterý 15. lednaúterý 15. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Škola lásky v rodině, odborná beseda 
s psycholožkou.
Boskovice – Videosál kina Panorama v 15.30 hod.: Irena Hasoňová – Fi-
nanční gramotnost, přednáška.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Maminčina dílnička s Luc-
kou Hlouškovou.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Některé souvislos   procesu vyrovnává-
ní se s minulos   s dneškem, beseda.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Nebeská pošta – vánoční představení 
ZUŠ Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Frankenweenie: Domácí mazlíček. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Atlas mraků.

středa 16. lednastředa 16. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Jack Off enbach – praotec muzikálu, hu-
dební beseda.

Blansko – Ulita v 19 hod.: Monty, koncert.
Boskovice – Modrý salonek sokolovny v 18 hod.: Pěstování kanadských 
borůvek a netradičních ovocných druhů, přednáška.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Cyklus cestovatelských 
přednášek, Jaroslav Parma - Řím.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Hon.
Boskovice v 19.30 hod. Co kdybychom žili společně?

čtvrtek 17. lednačtvrtek 17. ledna
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T. G. M. v 8 hod.: Den otevřených dveří.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: O červené karkulce, představení pro 
dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Carmen. (3D)
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Co kdybychom žili 
společně?
Boskovice v 17 hod. Snížek, bílý kožíšek.
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

pátek 18. lednapátek 18. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 18 hod.: Fotbalista roku 2012 okresu Blansko.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Freefall night.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Farní ples.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples SOŠ a SOU André Ci-
troëna.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples Bivojanky a HC Barachov.
Sloup – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples ZŠ Sloup, hraje Prorock.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Pohoda.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Snížek, bílý kožíšek.
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

sobota 19. lednasobota 19. ledna
AKCEAKCE

Benešov – Sokolovna ve 20 hod.: Sousedský ples.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Odlévání ze sádry – sádra jak ji 
neznáte.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: Skautský ples Corrida.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Myslivecký bál.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Basssheriff  night.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Autosu Kunštát.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Cetkovice.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Sousedský ples, hraje Vel-
vet.
Vážany – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples.
Velenov – Kulturní dům ve 20 hod.: Tradiční hasičský ples, hraje Velvet.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Carmen. (3D)
Boskovice v 15 hod. Snížek, bílý kožíšek.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Gaetano Doni-
ze   /Marie Stuartovna.

neděle 20. lednaneděle 20. ledna
AKCEAKCE

Jedovnice – Kino v 17 hod.: Třikrát s Vlas  milem, autorské představení 
jedovnických ochotníků.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Snížek, bílý kožíšek.
Blansko ve 20 hod. Carmen. (3D)
Boskovice v 17 hod. Snížek, bílý kožíšek.
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

pondělí 21. lednapondělí 21. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kouzlíme s barvami – ponožkové kočky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Carmen. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

Z  
Provoněná vánoční Vídeň

Vůně svíček, vanilky, čokolády, punče, svařeného vína a všudypřítom-
ného jehličí stromků. To vše pak večer podtrhuje nádherné osvětlení. Tak 
takovou sváteční atmosféru si užívala zájezdní výprava, kterou uspořá-
dal spolek žen ze Suchého, a to v neděli 16. prosince. 

Díky skvělé průvodkyni paní Polanské jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavostí z historie a současnosti tohoto města i celého Rakouska. V pro-
gramu nechyběl Schonbrunn, Hofburg, katedrála svatého Štěpána a 
samozřejmě radnice před kterou je to nejlepší tržiště. Kdo chtěl, zavítal 
ještě na adventní koncert, kde koledoval také sbor z Mikulova. Jiní zase 
navštívili dětské tvoření. To přímo v prostorách radnice si hrají děti na 
cukráře. Tady se snaží za pomoci asistentek vyrobit vlastní vánoční cuk-
roví. Mumraj lidí různých světových jazyků, nákup čokoládových Mozar-
tových koulí, Vánočních ozdob a jiných suvenýrů se mísí s vůní pečených 
kaštanů za zvuku cinkání tramvaje plné andělů. Tak to je neopakovatelný 
zážitek, který nám nabídla vánoční Vídeň.  Vladimír Ševčík

Vánoční dílny v  8. třídě
Středa 19. prosince byla v lipovecké škole ve znamení vánočních dílen 

– ve všech třídách se tvořilo z různých materiálů, vytvářely se nejrůznější 
výrobky a vánoční dárečky pro nejbližší. Každá třída měla svůj program 
- některé se spojily a vyráběly dohromady, jiné tvořily samostatně. Tak 
tomu bylo i u osmáků, kteří měli na tento den dva úkoly. Nejprve si žáci 
osmé třídy přichystali občerstvení na páteční vánoční besídku – nepe-
čené cukroví. Tiramisu a bílé a hnědé rafaelo se jim opravdu povedlo 
a vypadalo velice lákavě už při přípravě samotné. Pak následoval hlavní 
úkol dne – tvorba barevných lahviček. Žáci měli za úkol přinesený ma-
teriál ( koření, luštěniny, těstoviny,káva, korálky, barevný písek a sůl, 
mušličky apod.) zajímavě vložit a navrstvit do připravených lahviček 
a skleniček a dílo zakončit navázáním ozdobné látky na víčko. Jejich 
výrobky byly nad očekávání zajímavé a krásné, moc se jim všem povedly 
a snad potěší i maminky a babičky, které je určitě najdou pod vánočním 
stromečkem. Jak se dětem lahvičky povedly, můžete posoudit z přiložené 
fotografi e.  Mgr. Hana Buchtová, třídní učitelka 8. třídy ZŠ Lipovec

Vlastivědno – ekologické 
vyučování v Jedovnicích

Ve středu 5. prosince dopoledne žáci čtvrtého ročníku ZŠ Jedovnice 
odjeli na výstavu fotografi í na zámek do Křtin, nazvanou Národní parky 
ČR.

Ve škole jsme žákům rozdaly pracovní listy s úkoly a rozdělily je do 
skupin. Děti si vzaly s sebou hudební nástroje a vlastnoručně vyrobená 
přáníčka.

Na zámku se nás ujala slečna průvodkyně, která nás seznámila s téma-
tikou výstavy. Děti se dověděly spoustu zajímavostí a novinek, a poté za-
čaly plnit zadané úkoly. Na závěr zahrály a zazpívaly koledy, poděkovaly 
za vánoční stromek, který nám v úterý přivezl pan ing. Budík a popřály 
příjemné prožití vánočních svátků. Tuto část s námi strávil pan ing. Jiří 
Šilhánek, Ph.D. ze ŠLP Křtiny.

Potom jsme šli do kostela, kde děti plnily další část úkolů. Zde jsme 
se potkali s Mons. P. Janem Peňázem, zazpívali si koledu a poslechli 
zvonohru.

Plni dojmů jsme se vrátili do školy, kde jsme si povídali o nových po-
znatcích a příjemných zážitcích. 

Cesta autobusem byla uhrazena z výtěžku letošního Vinného bálu.
 PaedDr. Helena Smejkalová a Mgr. Blanka Svobodová

Víčka pro Klárku
V současné době probíhá velké množství různých charitativních akcí 

na pomoc nemocným dospělým nebo dětem či různým organizacím. Také 
naše ZŠ a MŠ Lipovec se zapojila do jedné z nich – rozhodli jsme se 
sběrem PET uzávěrů od lahví pomoci těžce nemocné 20-ti měsíční Klár-
ce ze Zlínska. Tato holčička je již od narození těžce nemocná a ze zisku 
z prodeje víček jí rodiče zaplatí rehabilitační pomůcky, které jsou velice 
drahé a Klárka je nutně potřebuje. 

Akci jsme na naší škole zahájili začátkem října a probíhala do začátku 
prosince. I přes tuto krátkou dobu naši žáci přinesli tolik víček od PET 
lahví, že zaplnily pět velkých pytlů. Uzávěry nosili žáci jednotlivě, ale 
například pátá třída se zapojila kompletně celá, za což jí i paní třídní 
učitelce Pekárkové patří poděkování. Začátkem minulého týdne jsme 
pytle nechali odvézt a doufáme, že touto dobou již našly svého adresáta. 

Chtěla bych moc poděkovat touto cestou všem dětem, které se akce 
zúčastnily a přinesly jakékoliv množství vršků. Největší odměnou jim ale 
bude určitě pocit, že pomohly dobré věci.

 Mgr. Hana Buchtová, ZŘŠ ZŠ a MŠ Lipovec

Ocenění ženám ze Suchého
Blížící se konec roku je rovněž časem bilancování. A úspěšný rok mají 

za sebou také ženy z místního spolku na Suchém. Výčet jejich aktivit 
je sice úctyhodný ale čtenáře by jistě brzy unavil. Potom by si možná 
zamumlal něco vtom smyslu, že jsou asi nějak jiné popřípadě správně 
praštěné nebo snad výjimečné. A možná, že ano. Nechtějí totiž jen tak 
sedět doma u televize ale mají pořád něco na práci. Stále něco plánují a 
organizují, no zkrátka taková veselá kopa normálních ženských. Místní 
organizace ČSŽ na Suchém sdružuje 54 členek všech věkových kategorií 
a patří v obci mezi hybatele dění. Navíc vytváří tolik potřebnou alternati-
vu až k ryze mužským organizacím, které v obci jsou. Bylo by, jistě škoda 
kdyby mezi mnohými událostmi zapadla zpráva o tom, že v letošním roce 
za tuto jejich neúnavnou činorodost jim krajské vedení udělilo ocenění 
a to na svém oblastním sjezdu. Plánů pro nastávající rok 2013 mají tyto 
holky do nepohody dost. To znamená, že my muži ale hlavně děti a vlast-
ně i všichni ostatní se máme zase na co těšit.  Vladimír Ševčík
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Mnohému znamení přinesou 
pozitivní změnu. Tento rok 
nás také nabádá, abychom 
se oprostili od strachu a více 
si věřili. To nám má přinést 
číslo 13. Má nás naučit lás-
ce, a to nejenom k nám, ale 
i k bližním a Zemi. Tento rok 
24. 1. 2013 vstupujeme i do 
Čínského znamení Hada. 
Had je chytrost, inteligence, 
ale i zájem o dobro a lásku. 
Podívejme se tedy jednotlivě, 
jak to bude přesně vypadat.

Beran
Vždy aktivní Beran může po-

čítat v novém roce s ještě rušněj-
šími, aktivnějšími periodami než 
obyčejně. Celkově na něj čeká po 
všech stánkách úspěšný rok, ale 
úspěchy mu v žádné oblasti nebu-
dou padat jen tak do klína. Musí 
toho pro ně hodně udělat, nejen 
prací, ale musí uzavřít i spoustu 
kompromisů. Kromě toho by měl 
věnovat podstatně více pozornos-
ti než jindy svým blízkým, neboť 
to budou skutečně potřebovat! 
Největší obtíže může pro Berana 
v novém roce znamenat to, že ob-
čas bude muset snížit své nároky, 
svá očekávání a méně času bude 
schopen věnovat sám sobě.

Býk
Narození v tomto znamení neu-

končí rok 2012 nijak příliš úspěš-
ně. V poslední třetině roku mohou 
s velkou šancí počítat jak s du-
ševními, tak fyzickými zkouška-
mi, které na ně budou vyměřeny. 
Kvůli tomu pro ně začne nový rok 
poněkud depresivně, dokonce je 
může zastihnout v oslabení. Neo-
bávejte se však, toto období bude 
trvat v roce 2013 pouze krátce! 
Organizmus Býků je silný, rychle 
se regenerují a tak se na zdravou, 
správnou cestu musí vrátit pou-
ze v hlavě. Události je inspirují 
k tomu, aby se pokusili o změny 
v rodinných i pracovních podmín-
kách, aby zlepšili svou situaci ve 
všeobecnosti a s velkou pravděpo-
dobností se jim to i podaří. Stojíte 
před obrovskými změnami, které 
budou překvapující, ale pro Vás 
úspěšné. Je možné, že budete na-
cházet radost v nějaké kreativní 
činnosti nebo se dokonce může 
stát, že i svou pracovní náplň změ-
níte v tomto směru.

Blíženci
Pro Blížence bude rok 2013 ro-

kem praktické realizace. Všechno 
to, kvůli čemu v roce 2012 praco-
vali, co si naplánovali, o čem snili 
, se v novém roce s velkou pravdě-
podobností uskuteční. Obchodní 
úspěchy, kterých dosáhnete budou 
záviděníhodné nejen z materiální 
stránky, ale i proto, že je dosáh-

nete poctivou cestou, bez jakéko-
liv temné spekulace. Několikrát 
se dostanete na rozcestí, ale osud 
Vás vždy nasměruje do správného 
směru ještě předtím, než Vy sami 
přinesete rozhodnutí. Koncem 
roku budete mít jasno nejen v ak-
tuálních záležitostech, ale i Vaše 
hlavní životní cíle dostanou mno-
hem ostřejší kontury, než tomu 
bylo kdykoliv předtím. 

Rak

Předcházející dva roky byly pro 
Raka obdobím plným práce, obdo-
bím plným úsilí, avšak navzdory 
tomu se mu zdálo, že za toto vše se 
mu nedostává zasloužené odměny. 
V protikladu s tím, bude pro Raka 
rok 2013 obdobím „sklizně”, vět-
šina dřívějších útrap a zkoušek až 
v tomto roce nabude svého smys-
lu. Přesto, že budete mít úspěchy, 
občas propadnete mírné melan-
cholii, někdy dokonce i depresi, 
což u Vás koncem léta způsobí ur-
čitý výpadek z práce. Nepoddávej-
te se tolik obavám! Čeká na Vás 

HOROSKOP – V roce 2013 nás čekají 
krásné konstelace hvězd

spousta nových možností, nové 
známosti, nové cesty a bude Vám 
k prospěchu, podaří-li se Vám je 
všechny využít. 

Lev
Pro toto znamení zvěrokruhu 

je charakteristické, že z ničeho 
nedělá žádnou velkou vědu, ale 
namísto toho tvrdě pracuje, bo-
juje a proto vždy téměř okamži-
tě získá to, co potřebuje. V roce 
2013 začnete mít občas nečekaně 
a v podstatě neodůvodněně pří-
liš velké obavy, několikrát silně 
znejistíte v souvislosti s Vaší bu-
doucností. Způsobí to pravděpo-
dobně těžké období, které máte 
právě za sebou, ale v novém roce 
se nemusíte ničeho bát, rok 2013 
se bude totiž pro Lvy vyvíjet mi-
mořádně příznivě. Dá se říci, že 
úspěchy si téměř nebude muset 
vybojovat, všechno půjde samo 
od sebe v tom nejlepším směru. 
Mezitím se spoustu věcí naučíte, 
budete se vyvíjet a postavíte so-
lidní základy i pro úspěchy ná-
sledujících let. 

Panna
Obyčejně rozvážná a prozíravá 

Panna se v příštím roce dostane do 
obrátek. V podstatě nebude mít ani 
na výběr, neboť rok 2013 bude pro 
ni natolik rušný. Naštěstí všechny 
úkoly a změny Vám budou k vůli, 
s radostí si z nich budete vybírat 
a vůbec Vám nebude vadit, že na 
odpočinek Vám téměř nezůsta-
ne čas. Finanční problémy, které 
s sebou po léta vlečete, se zdají 
být vyřešenými. Možná, že se jich 
nezbavíte už v tomto roce, ale bu-
dete mít šanci položit pevné zákla-
dy podmínek materiální jistoty pro 
další léta. 

Váhy
V roce 2013 bude mít psychika 

v životě narozených ve znamení 
Vah největší důraz. Konečně se 
jim snad podaří osvobodit se a - to 
s konečnou platností – od věčné-
ho pocitu vyhovět každému a od 
stálého nedostatku sebevědomí, 
s čím dosud vážně bojovali. Na-
jednou jakoby si uvědomili jaké 
hodnoty představují, ale naštěstí 
se nestanou nadutými nebo so-
beckými, budou si i nadále všímat 
problémů ostatních. Stačí jedno 
slovo, jeden pohled a okamžitě 
porozumějí, co člověk vedle nich 
potřebuje, a to pro ně otevře nové 
životní obzory jak v soukromém 
životě, tak v profesionálním vývo-
ji. Proto bude rok 2013 pro Váhy 
rokem společenských a sociálních 
vztahů a styků.

Štír
Rok 2012 důkladně zatřásl Ští-

ry, proto většina z nich zahájí nový 
rok poněkud sklesle. Změny se 
však nevyhnou ani jim, i když se 
může stát, že ze začátku budou mít 
obavy pustit se do něčeho nového. 
Nemají však k tomu žádný důvod, 
stojí totiž před nimi samé pozitivní 
události, a to jak v materiální a fi -
nanční oblasti, tak na pracovišti. 

V druhé polovině roku konečně 
i oni sami uznají, že přese všech-
ny noviny, jejich život se ve všech 
oblastech dostává do příjemných 
kolejí!

Střelec
Špatnou zprávou je to, že v roce 

2013 nebude všechno růžové. 
Na Střelce čeká několik vážných 
zkoušek. K dobrým zprávám však 
patří to, že ze všech těchto útrap se 
dostanou úspěšně ven, navíc pou-
ze vlastní silou! I z toho je vidět, 
že rok 2013 pro ně bude rokem 
posílení. Spousta narozených ve 
znamení Střelce bojuje s nějakým 
zlozvykem a nemyslíme tím jen 
na škodlivé návyky, ale například 
i na už dlouho hýčkané křivdy. 
Tento rok bude neobyčejně vhod-
ný k tomu, aby se těchto zlozvyků 
zbavili a do konce roku si inovo-
vali celou svou osobnost.

Kozoroh
Na Kozorohy čeká rok plný 

mejdanů, zúčastní se spousty 
společenských událostí a udělají 
si čas na odpočinek častěji, než 
tomu bylo kdykoliv dříve. Bylo by 
však chybou si myslet, že v roce 
2013 se budou moci pouze nevá-
zaně bavit. Před Kozorohy stojí 
skutečně velké množství úkolů 
a i během relaxace a zábavy se 
pro ně naskytnou nové možnosti, 
získají nové poznatky, vědomosti. 
Narození v tomto znamení mají 
před sebou pestrý, obsahově boha-
tý rok, nejvíce se toho však naučí 
o sobě, respektive o lidstvu. Mno-
hokrát jim přijde vhod jejich slav-
ná tolerance.

Vodnář
Po nudě předcházejících let 

bude pro Vodnáře rok 2013 neu-
věřitelné aktivní, plný kreativní 
činnosti. Někdy na ně bude čekat 
tolik úkolů, že by se nejraději roz-
čtvrtili a ani sami nebudou chápat, 
kde se v nich bere síla to všechno 
zvládnout. A sílu budou mít, což 
není tak neobvyklé, neboť ener-
gii nám dodávají právě úspěchy. 
A úspěchů budou mít v tomto roce 
požehnaně! Z téměř nezvladatel-
ného zoufalství se Vodnářům hned 
na začátku roku podaří vylétnout 
do výšek a celý následující rok bu-
dou pouze projevovat vděčnost za 
to, co se s nimi děje.

Ryby
V roce 2013 bude pro Ryby 

velkým úkolem zařadit do svého 
života trpělivost. Nebude to snad-
né, čeká na ně totiž spousta prá-
ce, spousta situací, kdy se budou 
muset rozhodnout a rádi by tyto 
chvíle urychlili. Budou mít okolo 
sebe jak pomocníky, tak packaly, 
rozhodnutí však nesmí přinášet 
v emoci nebo v popuzení. Na roz-
díl od předcházejících let můžete 
být sebevědomější, nezávislejší 
a konečně si můžete dovolit i snít. 
Během roku lze očekávat i něko-
likrát rozchod, odloučení, výměnu 
(ne bezpodmínečně v partnerském 
vztahu).

Znamení zvěrokruhu je 
odvozeno od polohy Slunce na 
Zvěrokruhu ke konkrétnímu 
datu a času. Zvěrokruh (zodiak) 
je myšlený pás, ve kterém se 
při pohledu ze Země pohybují 
všechny ve středověku zná-
mé plenety Sluneční soustavy. 
Označení „zvěrokruh“ má pů-
vod v řeckola  nském zodiakus. 
To nesouvisí ani tak se slovním 
základem zvíře, jako spíše zoé - 
oduševnělá bytost.
Zodiak se poprvé objevil ve 
starověkké Mezopotámii. Po-
čet znamení kolísal zřejmě pod 
vlivem kalendářů používaných 
k zemědělským účelům. Asi ko-

lem roku 400 př. n. l. byl počet 
znamení omezen na 12. Prvním 
znamením byl Beran přidružený 
prvnímu měsíci bybylonského 
roku (začínal jarní rovnoden-
nos  ).

BERAN  21. 3. - 20. 4.
BÝK 21. 4. - 21. 5.
BLÍŽENCI 22. 5. - 21. 6.
RAK 22. 6. - 22. 7.
LEV 23. 7. - 22. 8.
PANNA 23. 8. - 22. 9.
VÁHY 23. 9. - 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. - 22. 11.
STŘELEC 23. 11. - 21. 12.
KOZOROH 22. 12. - 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. - 20. 2.
RYBY 21. 2. - 20. 3.



úterý 8. ledna 2013 SPORT12
Sportovní rok 2012 ve fotografiích

Dominik Špaček. Blanenský plavec má za sebou skvělý rok, v jehož druhé polovině přestoupil do brněnské 
Komety. Na letním a zimním mistrovství ČR staršího žactva byl šestkrát první a třikrát tře  . Momentálně je 
držitelem čtyř platných českých rekordů.  Foto Věra Vencelová

Romana Tomášková. Mladičká motocyklová závodkyně Romana Tomášková ze Svaté Kateřiny řádila i v uply-
nulém roce na automotodromech.  Foto archiv

Mistryně. Zdeňka Ševčíková (vlevo) a Lenka Kalová se staly kuželkářský-
mi mistryněmi republiky v soutěži dvojic a velkou měrou se zasloužily 
o tře   místo TJ ČKD Blansko v první lize žen.  Foto Lukáš Hlavinka

Překážkářka. Jana Sotáková skončila na tře  m místě na 100 m překážek 
na republikovém šampionátu žen, mezi juniorkami nenašla přemožitelku 
a startovala i na MS juniorů v Barceloně.  Foto archiv

Vicemistr světa. Životní rok prožil blanenský biketrialista Václav Kolář, 
druhý v seriálu MS v kategorii Elite.  Foto Radim Kakáč

Blanenský Golem. Mladí jezdci Moravce Radim Kovář a Adam Sekanina 
ovládli Blanenského Golema.  Foto Bohumil Hlaváček

Podzimní král. Fotbalisté FK Blansko skončili na jaře v krajském pře-
boru těsně druzí, momentálně přezimují na čele tabulky téže soutěže.
 Foto Bohumil Hlaváček

Výborná Silvie. Přechod na dálkové tratě blanenské plavkyni Silvii Rybá-
řové mimořádně svědčí.  Foto archiv

Suverén. Jan Kohut ovládl suverénně letošní okresní běžeckou ligu. 
 Foto adam.s

Přeborníci. Po drama  cké bitvě se Sloupem se stali okresními fotbalový-
mi přeborníky hráči blanenského béčka. Foto Pavel Novák

Rekord. Na start Půlmaratonu Moravským krasem se postavil rekordní 
počet běžců.  Foto Bohumil Hlaváček

Borci. Fotbalisté Kunštátu vyhráli I.B třídu a skvěle si vedou i ve vyšší 
soutěži.  Foto archiv


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07B
	zrc08
	zrc09B
	zrc10
	zrc11
	zrc12B

