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Marta Antonínová

Blanensko a Boskovicko - 
První kolo historicky první přímé 
volby hlavy státu je za námi. Vý-
sledky jsou známy. Většina z nás 
si vzala volební lístky a občanský 
průkaz a zašla do příslušné vo-
lební místnosti. Tam jsme dostali 
úřední obálku a za plentou jsme 
do ní vložili lístek se jménem 
vybraného kandidáta, který jsme 
pak vhodili do urny. A hotovo. 
Pak jsme už jen čekali, jak to 
všechno dopadlo. 

Volby? Spousta staros  , které běžný člověk nevidí 

Blanenští chtějí 
upravit střed 

města
Bohumil Hlaváček

Blansko - Letošní rok bude 
v Blansku ve znamení příprav na 
vyřešení budoucí podoby centra 
města. Potvrdili to nejvyšší před-
stavitelé zastupitelstva na tiskové 
konferenci. O záměru už na svém 
posledním zasedání rozhodli bla-
nenští radní. Bude tak vyřešena 
komplexně i budoucnost hotelu 
Dukla, který je již téměř rok a půl 
ve vlastnictví města poté, co si ho 
koupilo v dražbě. 

V první fázi bude vypsána 
soutěž na studii budoucí podoby 
náměstí Republiky, kde se objekt 
nachází. „Počítáme s tím, že tento 
týden tak bude ofi ciálně učiněno 
s tím, že soutěž poběží v únoru 
a březnu,“ vysvětlil místostarosta 
Blanska Jaromír Roučka. Bude se 
týkat Dukly i přilehlých prostor. 
„Celkem se jedná o zhruba de-
vět tisíc metrů čtverečných, což 
v prostorách středu města není 
rozhodně zanedbatelná plocha. 
Ta by proto mohla zajímat i po-
tenciální investory,“ uvedl.

Vedení města nezadalo žád-

né konkrétní požadavky. „Celou 
koncepci necháme čistě na od-
bornících, a poté budeme jejich 
nápady zvažovat. Určitě budeme 
chtít znát i názory občanů měs-
ta,“ upřesnil starosta Blanska Lu-
bomír Toufar. Jeho slova potvrdil 
také první místostarosta Jiří Crha. 
„Je nám jasné, že to, co se vytvo-
ří, tu nebude na chvíli, ale možná 
na stovky let. Bude to proto velmi 
zodpovědné rozhodnutí,“ dodal 
místostarosta.

Ve druhé etapě hodlá radnice 
vypsat záměr na řešení případné-
ho přijatého projektu včetně de-
veloperského zabezpečení, které 
bude upřednostňováno. „Je nám 
jasné, že z prostředků města by se 
akce těžko realizovala, navíc je 
třeba, aby se jednalo o návratnou 
investici, kterou by určitě nejlépe 
zabezpečil nějaký podnikatelský 
subjekt. Nejde jít do ztrátového 
podniku,“ podotkl starosta. Dru-
há fáze by měla skončit zhruba 
v září, ke konci roku by o řešení 
rozhodovala rada a následně ho 
schvalovalo zastupitelstvo.

 Pokračování na str. 2

Boskovice - Nemocnice Bos-
kovice podepsala v pátek 4. led-
na smlouvu se Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou. Smlouva je 
uzavřena na dobu pěti let. Na 
provoz oddělení chirurgie a or-
topedie byla uzavřena smlouva 
s pojišťovnou na tři roky. 

„V krátkodobém horizontu bu-
deme s pojišťovnou dále jednat 

o úpravě struktury a obsahu péče 
na chirurgii a ortopedii, proto je 
smlouva pro tyto obory nyní na 
tři roky s tím, že dojde k jejímu 
prodloužení. Snahou pojišťovny 
je totiž více podporovat jedno-
denní péči na lůžku, o které bu-
deme s vedením pojišťovny dále 
diskutovat. Jsem přesvědčen, že 
jednání budou opět oboustranně 

konstruktivní a jejich výsledky 
budou k prospěchu našich paci-
entů,“ popsal situaci ředitel bo-
skovické nemocnice Rostislav 
Verner. 

Podpisům předcházelo něko-
lik jednání, která se podařilo ve 
srovnání s jinými nemocnicemi, 
zdárně a poměrně rychle dovést 
k úspěšnému závěru. „Jsme rádi, 

že se nám podařilo smlouvy 
s VZP podepsat a tím smluvně 
zajistit péči pro všechny pacien-
ty. Naše nemocnice má velkou 
spádovost, neustále zlepšujeme 
služby pro pacienty, daří se nám 
modernizovat prostředí i přístro-
je,“ doplnila Jolana Vinická, ná-
městkyně pro ekonomiku a sprá-
vu.  (hrr)

Boskovická nemocnice podepsala pětiletou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

Napadlo vás, že za přípravou 
a průběhem voleb stojí tisíce „ne-
viditelných“ lidí? Od pracovníků 
ministerstva vnitra a zahraničí, 
přes Český statistický úřad, za-
městnanců krajských, městských 
a obecních řadů, po členy voleb-
ních komisí od státní po okrsko-
vé. Byli to pracovníci tiskáren, 
lidé, kteří vám do schránky při-
nesli obálku s hlasovacími lístky 
a řada dalších. 

Všimli jste si, že na objektu, 
kde se volby konaly vlála česká 
vlajka? Jak byla upravena voleb-
ní místnost? Že volební schránka 
byla zapečetěna? Obálka orazítko-
vána? To všechno a ještě další de-
sítky malých i velkých povinností 
měli na starosti členové okrsko-

vých volebních komisí. S těmi jste 
se při volbách osobně setkali. Na-
příklad v Blansku bylo třicet okrs-
kových komisí, v Adamově čtyři 
a ve Křtinách jako v řadě dalších 
menších obcí jen jedna. 
Členkou jedné z adamovských 

okrskových komisí byla poprvé 
i Hana Hložková z Rájce-Jestřebí, 
tohoto času na mateřské dovolené. 
„Chtěla jsem se aktivně zúčastnit 
první lidové volby prezidenta. Za-
jímal mne nejen průběh volby, ale 
i účast lidí a jejich bezprostřední 
reakce. Jestli to budou spíše mla-
dí nebo střední generace a další 
věci,“ řekla mladá žena, která peč-
livě sledovala předvolební diskuse 
nejen v televizi, ale i na Faceboo-
ku.  Pokračování na str. 2

V našem okrese uspěl Zeman, 
druhý skončil Dientsbier

Blanensko a Boskovicko - Již tento pátek a sobotu se uskuteční 
druhé kolo prezidentských voleb. Lidé si budou vybírat mezi Mi-
lošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Pokud by ale osud 
kandidátů postupujících do druhého kola závisel jen na blanenském 
okrese, bylo by všechno jinak. Miloš Zeman zvítězil v prvním kole 
i v našem okrese. Na druhém místě ale skončil s osmnácti procenty 
Jiří Dientsbier a třetí Jan Fischer, který získal téměř šestnáct procent. 
Karel Schwarzenberg skončil až na čtvrtém místě. 

Co se týče volební účasti, byla poměrně vysoká. Celkem se vy-
šplhala až na 66,17 procent. Lidé tak do uren vhodili 57 335 obálek, 
které obsahovaly 57 116 platných hlasů.  (hrr)

Tříkrálová sbírka
vytvořila rekord

Blansko - Více než jeden a půl 
milionu korun napočítali organi-
zátoři letošní Tříkrálové sbírky 
Oblastní charity Blansko. K do-
posud rekordní sumě dospěli po 
sečtení obsahu 378 zapečetěných 
pokladniček, do nichž přispívali 
obyvatelé našeho regionu.

Oproti minulému roku jsme do 
pokladniček vložili o více něž sto 
tisíc korun více. Zajímavé je po-
rovnat čísla v rozmezí deseti let. 
Zatímco v roce 2003 pokladničky 
obsahovaly 426 243 korun, letos 
to bylo přesně 1 502 824 korun. 
K tomu je třeba ještě přičíst sumu, 
kterou přispěli lidé prostřednic-
tvím DMS. Oblastní charita Blan-
sko děkuje všem, kteří se do sbír-
ky zapojili.  (ama) Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

SKIAREÁL - HODONÍN 
U KUNŠTÁTU

 Večerní lyžování
 Půjčovna vybavení
 Lyžařská škola
 Občerstvení
 Parkování zdarma u svahu
 Dětský vlek zdarma

Kontakt: 702 371 471 
www.skiareal-hodonin.cz

Veletrhy. V Brně proběhl 23. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO a 22. mezinárodní veletrh turis  ckých možnos   v regionech 
REGIONTOUR. Zástupci našeho regionu se prezentovali v rámci expozice Jihomoravského kraje. Region Boskovicko slavnostně pokř  l nové propa-
gační produkty. Starosta města Boskovice Jaroslav Dohnálek také představil novou knihu Boskovice - město sedmizubého hřebene. MAS Boskovic-
ko Plus zastupovali předseda Jaroslav Dohnálek (vlevo) a místopředseda Zdeněk Peša (vpravo). Ten Stanislavu Juránkovi (druhý zleva) představil 
novou sadu učebnic vlas  vědy o regionu Boskovicko. Více na str. 3 Foto Jaroslav Parma
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Policisté objasnili v loňském 

roce více případů
K K

Dodávka se 
srazila se 
sanitkou

Adamov - Zřejmě příliš rychle 
jel po zledovatělé silnici ve smě-
ru od Adamova ke Křtinám ve 
čtvrtek 17. ledna kolem půl druhé 
hodiny odpoledne  dvaadvacetiletý 
řidič s dodávkovým autem značky 
Volkswagen. Dostal smyk a vyjel 
do protisměru, kde v té době pro-
jížděla sanitka. Obě auta se srazila 
levými předními částmi. Po střetu 
nebyl nikdo zraněn, sanitka v době 
nehody nepřevážela žádné pacien-
ty. Na autech vznikla škoda ve výši 
asi šedesát tisíc korun. Dechové 
zkoušky vyloučily, že by řidiči jeli 
pod vlivem alkoholu.  (hrr)

Zloděj pobral
nářadí za 

tisíce korun
Šebrov - Do prostor truhlářské 

firmy v Šebrově se v noční hodi-
nách na středu 16. ledna vloupal 
zatím neznámý pachatel. Nejprve 
rozbil světlo nad vstupními vra-
ty, pak přestřihl kovovou mříž 
na okně, okno vypáčil a ukradl 
ruční elektrické nářadí v hodnotě 
přesahující 114 tisíc korun. Po-
škozením objektu způsobil ještě 
další škodu ve výši čtyř tisíc ko-
run.  (hrr)

Místo počítače
přišel starý 
set-top-box

Letovice - Notebook značky 
Apple si objednal na interneto-
vém portále muž z Letovic. Po-
čítač si nechal zaslat na dobírku. 
Když si však balíček v pondělí 
14. ledna vyzvedl na poště a do-
bírku zaplatil, zjistil, že místo 
notebooku je v krabici starý typ 
set-top-boxu, opotřebovaná nabí-
ječka a elektronická hra. Případ 
si tak již převzali policisté, pro-
tože muž byl prodejcem podve-
dený a vznikla mu škoda ve výši 
přesahující dva tisíce korun. 

Jak upozornila blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková, případ 
není v posledních dnech jediným 
na Blanensku. 

„Ve stejný den, tedy v pondě-
lí 14. ledna, přišel na policejní 
služebnu do Boskovic další muž, 
který si zase přes internet objed-
nal mobilní telefon IPhone 5. 
Když otevřel balíček, za který 
zaplatil včetně poštovného téměř 
třináct tisíc korun, zjistil, že mís-
to objednaného moderního pří-
stroje je v něm použitý mobilní 
telefon jiné značky,“ popsala Iva 
Šebková.  (hrr)

Někdo sebral 
od mlékomatu 
maketu telete
Letovice - Neobvyklou krá-

dež šetří policisté v Letovicích. 
Zatím neznámý pachatel se totiž 
vypravil k tamnímu automatu na 
výdej syrového kravského mlé-
ka a ukradl od něj volně stojící 
plastovou maketu telete, která 
sloužila jako reklamní poutač 
k automatu. Zloděj tak krádeží 
způsobil škodu za asi osm tisíc 
korun.  (hrr)

Chatou jakoby 
se prohnal 

uragán
Boskovice - Téměř jako kdy-

by chatou prošel uragán, tak to 
vypadalo v rekreačním objektu 
nedaleko Boskovic poté, co jej 
navštívil vandal. Ten vypáčil 
vstupní dveře a vytloukl dvě 
okna. Uvnitř chaty pak ještě roz-
štípal konferenční stolek, dvě 
židle a příborník, rozbil dvě pe-
trolejové lampy, zrcadlo i hrnky 
a ještě roztrhal čtyři peřiny. Ma-
jiteli chaty tak vznikla škoda za 
asi patnáct tisíc korun.  (hrr)

Vyřádil se 
na autě

Lipovec - Nepříjemné překva-
pení čekalo na majitele dodávko-
vého vozidla Volkswagen Trans-
portér, které bylo zaparkované 
v Lipovci. Někdo totiž udělal 
do laku kolem celého auta dvě 
rovnoběžné rýhy a ještě do laku 
zavazadlového prostoru vyryl 
vulgární výraz. Pachatel tak způ-
sobil škodu na autě za asi šedesát 
tisíc korun a je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu poškoze-
ní cizí věci.  (hrr)

Řidič byl pod 
vlivem drog

Úsobrno - Řidiče pod vlivem 
drogy za volantem odhalila po-
licejní hlídka ve středu 9. led-
na v Úsobrně. Osmadvacetiletý 
muž za volantem osobního auta 
Volkswagen Vento se podrobil 
testu na drogy, a ten odhalil, že 
má v sobě pervitin. Následně ři-
dič přiznal, že před jízdou měl 
tabletu pervitinu. Policisté mu 
tedy na místě zadrželi řidičský 
průkaz a zakázali mu pokračovat 
dál v jízdě.  (hrr)

Husté sněžení
komplikovalo 

dopravu
Blanensko a Boskovicko - 

Sněžení komplikovalo v úterý 
8. ledna dopravu na silnicích bla-
nenského okresu. Většina nehod 
se však obešla bez zranění.

V Jabloňanech například ko-
lem poledne havaroval autobus, 
který v zatáčce vyjel mimo silni-
ci a narazil do plynoměru. Plyn 
neunikl, při havárii autobusu 
nebyl nikdo zraněn. Bez zranění 
se obešla i havárie osobního auta 
Škoda Favorit nedaleko Lysic, 
kdy auto skončilo po vyjetí ze 
silnice ve stromě. Mezi Adamo-
vem a Křtinami zase dostal smyk 
řidič osobního auta Subaru a na-
razil do patníku u cesty.

Nejhůře pak zřejmě dopadla 
dopravní nehoda v Boskovicích, 
v tamní židovské čtvrti. Z kopce 
po namrzlé a zasněžené kamenné 
dlažbě tam kolem poledne sjíž-
dělo osobní auto Škoda Felicia. 
Auto však bylo neovladatelné, 
proto z něj vystoupil třiadvaceti-
letý spolujezdec a snažil se auto 
nasměrovat tak, aby nic nepoško-
dilo. Ve stejnou dobu ale v pro-
tisměru přijelo jiné osobní auto 
značky Mercedes, jehož řidič za-
stavil, aby zabránil střetu. Spo-
lujezdec ze Škody Felicie však 
podle prvotních šetření upadl na 
zem a byl přitlačen mezi obě vo-
zidla, která ještě následně narazi-
la do zaparkovaného třetího vozu 
značky Volvo. Muž byl se zraně-
ními převezen do nemocnice, na 
autech vznikla škoda ve výši asi 
čtyřicet tisíc korun.  (hrr)

Pokusil se hned
o několik krádeží

Blanensko - Jen necelé tři měsí-
ce zůstal na svobodě třiačtyřiceti-
letý muž. Během této krátké doby 
se však pokusil vloupat hned do 
několika objektů na Blanensku. 
Policisté jej zadrželi koncem mi-
nulého týdne poté, co se vloupal 
do hostince ve Svinošicích. Do-
vnitř se dostal po poničení zámku 
na vstupních dveřích a z prostoru 
za barem a z kuchyně pak pobral 
potraviny, lihoviny a cigarety za 
asi čtyřicet tisíc korun, poškoze-
ním dveří pak způsobil ještě další 
škodu za téměř čtyři tisíce korun. 
Jak se ukázalo dalším policejním 
šetřením, muž má na Blanensku 
na svědomí ještě další majetko-
vou trestnou činnost. Pokusil se 
třikrát vloupat do prodejny v obci 
Lipůvka, jednou se dokonce do-
vnitř dostal a odcizil tam zboží. 
Kromě toho se ještě jednou po-
kusil vloupat do prodejny v La-
žanech. Za podobné trestné činy 
byl už v minulosti nepodmíněně 
odsouzen, trest si odpykal, a na 
svobodě byl od října loňského 
roku.  (hrr)

Volby? Spousta starostí, které 
běžný člověk nevidí

Radim Hruška

Region - Statistiky trestné čin-
nosti za loňský rok nepotvrdily, že 
by se lidé z Blanenska a Vyškov-
ska měli více bát. Policisté na úze-
mí obou okresů šetřili o 177 méně 
trestných činů. Zatímco v roce 
2011 jim bylo ohlášeno 3118 de-
liktů, v roce 2012 jich bylo 2941.

„Pokles se promítl jak v oblasti 
obecné kriminality, tak i v majetko-
vé trestné činnosti. Například krá-
deží vloupáním bylo oproti před-
loňskému roku o 59 méně, krádeží 
prostých o 104 méně. Mírný nárůst 
policie zaznamenala pouze v rámci 
násilné kriminality, kde bylo oproti 
předchozímu roku o devět případů 

více. V roce 2011 jsme šetřili 219 
trestných činů, v roce 2012 jich 
bylo 228. Jednalo se především 
o trestné činy ublížení na zdraví, 
kdy se například porvaly podnapilé 
osoby v restauraci a podobně. Do 
této oblasti patří také případy lou-
peží, například v hernách nebo na 
benzínových čerpacích stanicích,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Zvýšilo se také procento trest-
ných činů, u kterých se podařilo 
policistům odhalit pachatele. Cel-
kem se loni podařilo objasnit 1467 
skutků, což je téměř polovina 
z ohlášených. Dařilo se odhalit jak 
pachatele majetkové trestné čin-
nosti, tak i trestnou činnost sou-

visející s drogami nebo loupežná 
přepadení benzínových čerpacích 
stanic a bankovních ústavů. Kri-
minalisté například dopadli dvaa-
padesátiletého pachatele, který se 
jen od března do poloviny červen-
ce loňského roku vloupal do více 
než 70 osobních aut a způsobil tak 
škodu za téměř 370 tisíc korun. 

„Podařilo se také uzavřít největší 
případ nedovolené výroby omam-
ných a psychotropních látek za 
posledních deset let na Blanensku. 
Na organizaci nedovolené výroby, 
držení a prodeje omamných látek 
a jedů se podílelo devět lidí. Výro-
bu drog měli velmi dobře promyš-
lenou a organizovanou. Pravidelně 
jezdili nakupovat léky do polských 

lékáren. Z léků pak na různých 
místech vyráběli vysoce kvalitní 
pervitin,“ vysvětlila Šebková.

Dalším významným krokem 
kriminalistů v boji proti trestné 
činnosti bylo odhalení dvou pa-
chatelů, kteří za sebou měli množ-
ství případů loupežných přepadení 
benzinových čerpadel, bankov-
ních ústavů a jiných objektů, kdy 
tito ve většině případů maskovaní 
a za použití zbraní přepadávali 
obsluhující personál těchto pro-
vozoven a pod pohrůžkou použití 
zbraně požadovali vydání fi nanč-
ní hotovosti. Jedním z posledních 
případů této dvojice pachatelů 
bylo loupežné přepadení pobočky 
banky v Letovicích. 

Pokračování ze str. 1
„Líbilo se mi, že řada mladých 

rodičů přivedla do volební míst-
nosti i své děti, a tím je vlastně 
upozornila na to, že mají právo 
volit,“ uvedla Hana Hložková. 
Připomenula i okamžik, kdy 
k volbám přišla babička s vnouč-
kem a členům komise řekla: „On 
si myslel, že tu bude sedět i ten 
prezident a chtěl se na něj jít po-
dívat.“

Nejstarší voličkou v okrsku, 
v jehož komisi Hana Hložková 

seděla, byla šestadevadesátile-
tá paní. Přišla skromně, pomalu 
s hůlkou, odvolila a v tichosti 
zase odešla. Mezi mladými v 
komisi se pak rozvinula diskuse, 
kolikrát se asi tato stará paní už 
voleb zúčastnila a že i v tolika 
letech může být pro ni něco po-
prvé. Nejmladší účastník voleb 
nepřišel, ale byl přinesen ve fusa-
ku. Hrdý tatínek si nenechal od 
členek komise miminko pohlídat. 
Šel za zástěnu i s ním. Jak tam 
manipuloval s lístkem a obálkou 

s dítětem v náručí, to nikdo samo-
zřejmě neviděl, že se to miminku 
nelíbilo, bylo ale slyšet.

Vážnější chvilka nastala, když 
do volební místnosti přišla paní, 
která už asi před půlhodinou odvo-
lila. Zjistila totiž potom, že nemá 
občanský průkaz. Byla přesvěd-
čena, že jej zapomněla na pultíku 
za zástěnou. Nikdo však průkaz 
neodevzdal, nenašel se ani v koši 
s nepotřebnými lístky a obálkami. 
Mohla ho paní omylem vhodit do 
hlasovací schránky? I to se prý 

stává. Záhada se vyřešila po další 
půlhodině. Paní doma v klidu pro-
brala svou kabelku a hledaný ob-
čanský průkaz se našel. Dobře to 
dopadlo. Drobných historek váž-
nějších i veselejších byly v každé 
z komisí desítky. 

 A přišlo sobotní odpoledne. Vo-
lební místnosti se uzavřely. Komi-
se se daly do ověřování platných 
hlasů, jejich počítání a předávání 
dílčích výsledků. Pak už všem 
bylo jasné, že se za dva týdny se-
jdou znovu. Bude druhé kolo.

Pokračování ze str. 1
Hotel Dukla má momentálně 

nového provozovatele. Po koupi 
se o něj provizorně starala spo-
lečnost Služby Blansko. Prvnímu 
nájemci město zrušilo smlouvu 
poté, co se dostal do insolvence 
kvůli neplacení peněz za ener-
gie, které byly následně odpoje-
ny. „Momentálně si myslím, že 
vše funguje, jak by mělo. Nájem 
je nám řádně placen, a tentokrát 
i tak trochu dohlížíme na to, aby 
se neopakovala situace ohledně 
dodávek elektřiny, plynu a vody,“ 
potvrdil místostarosta Jiří Crha. 
Jak doplnil, řešení situace v cen-
tru města Blanska je jednou 
z hlavních priorit, kterou nelze 
v žádném případě podcenit, nao-
pak je třeba jí věnovat mimořád-
nou pozornost.

Blanenští chtějí upravit střed...

Blansko - Krištof Kintera je 
prvním výtvarníkem, který letos 
vystavuje své dílo v Galerii měs-
ta Blanska. Vernisáž jeho výsta-
vy s názvem Nervous se uskuteč-
nila minulou sobotu.

„Krištof Kintera patří mezi 
nejvýraznější umělecké osob-
nosti posledních let. Pro jeho 
tvorbu je charakteristický posun 
reality směrem k fantasknímu, 
které se nejeví jako nadbytečné, 
případně nevšední. Jeho sochy-

objekty často vznikají pomocí 
kombinování a přetváření před-
mětů každodenní potřeby (židle, 
fén, kolo, kočárek), dosahuje tak 
technicky promyšlených sou-
strojí připomínající perpetum 
mobile, vynálezy a tajemné útva-
ry žijící si svým vlastním živo-
tem. Úspěšnost Kinterových děl 
nás přesvědčuje o tom, že i věci 
nesrozumitelné a nepochopitel-
né mohou fascinovat a bavit,“ 
uvedla v pozvánce na výstavu 

Jana Písaříková. O tom se máte 
možnost přesvědčit v galerii až 
do 20. února. 

Na březen připravila galerie 
výstavu se složitým názvem JE-
LENOVIPIVONELEJ, jedná se 
o kurátorský projekt Jany Písa-
říkové a Tomáše Hodbodě. Ten 
hned v závěru téhož měsíce vy-
střídá výstava umělecké dvojice 
- Vasila Artamonova a Alexeje 
Klyuykova. Původem ruská dvo-
jice se věnuje videoperforman-

cím i tradiční malbě, ve které 
často reflektuje dějiny umění se 
zaměřením na ruskou avantgardu 
nebo kubistické umění.

V květnu se představí v Blan-
sku Jan Šrámek a Veronika Vlko-
vá a před prázdninami Barbora 
Lungová. Podzimní sezonu za-
hájí výstava Stanislava F. Mul-
lera, po něm se představí Václav 
Stratil a konec roku bude patřit 
Jiřímu Frantovi a Davidu Böh-
movi.  (ama)

Krištof Kintera zve do Galerie města Blanska

Budou bojovat 
o Zlatý erb

Brno - Jihomoravský kraj ve 
spolupráci se Sdružením Zlatý erb 
vyhlásil krajské kolo 15. ročníku 
soutěže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí 
ČR Zlatý erb. V krajských kolech 
se hodnotí tzv. povinně zveřejňo-
vané informace, kvalita úřední 
desky podle správního řádu, roz-
sah zveřejněných dalších informa-
cí, navigace a přehlednost stránky, 
výtvarné zpracování a další. V ka-
tegorii nejlepší elektronická služ-
ba je hodnocena užitečnost služby 
a nápaditost řešení.

Formulář přihlášky do soutěže 
je k dispozici na stránce soutěže 
a na portálu Města a obce online. 
Uzávěrka příjmu přihlášek je sta-
novena na čtvrtek 31. ledna v 16 
hodin.  (hrr)Hotel Dukla.  Foto Bohumil HlaváčekHotel Dukla.  Foto Bohumil Hlaváček

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich  Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová



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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Na Regiontouru se Blanensko a Boskovicko neztra  lo

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

Brno - Jihomoravský kraj je po 
Praze druhým nejvyhledávanějším 
turistickým regionem naší repub-
liky. A v rámci kraje patří zase 
k nejnavštěvovanějším Blanensko 
s Moravským krasem nebo třeba 
se zajímavými a vyhledávanými 
sakrálními památkami.

Na cestovatelském veletrhu Re-
giontour 2013 v Brně se Jihomo-
ravský kraj představil v pavilonu 
P novou expozicí, jejímž jedno-
tícím prvkem byl nový grafi cký 
manuál kraje. Na pultíku pod hla-
vičkou Moravský kras a okolí se 
nacházelo množství propagačního 

materiálu snad ze všech koutů na-
šeho regionu. Do popředí zájmu 
se dostává například takzvaná sa-
krální turistika. V nabídce nechy-
běl chrám Jména Panny Marie ve 
Křtinách nebo kostel Panny Marie 
Bolestné ve Sloupu. Blanenské 
muzeum zvalo zase mimo jiné 
k prohlídce nově připravených 
expozic - Objevitelé Moravského 
krasu, Hrady blanenského okolí 
a především Chemická laboratoř 
barona Reichenbacha, který v roce 
1833 vynalezl parafín. Ale to ne-
bylo zdaleka všechno. S Blanen-
skem a Boskovickem jste se mohli 
na veletrhu potkat na řadě dalších 
míst. Například Technické muze-

um v Brně nezapomnělo ve své 
expozici na Starou huť nedaleko 
Adamova.

Na stánku značky Regionální 
potravina jsme narazili na pre-
zentaci kozí farmy ze Šošůvky. 
„Nabízeli jsme archivní zrající sýr 
eidamového typu. Ten musí zrát 
několik měsíců. Představuje urči-
tý doplněk naší farmářské práce, 
protože v lednu a únoru kozičky 
nedojí a my čekáme na novou ge-
neraci kůzlat. Dojit se začíná až 
koncem února,“ řekla nám paní 
Eva Sedláková z farmy.

Při naší další procházce Regi-
ontouru jsme došli i ke stánku, 
v němž držitelé značky Moravský 

kras – regionální produkt, Emi-
lie Šťávová a Jiří Bareš nabízeli 
drátenické výrobky. „Jezdíme na 
Regiontour pravidelně. Přicházejí 
za námi mimo jiné organizátoři 
nejrůznějších akcí věnovaných 
nejen řemeslům, a to z celé repub-
liky. Vlastně si tady domlouváme 
kalendář na nadcházející sezonu,“ 
řekl Jiří Bareš.

Své místo na veletrhu má tradič-
ně i Správa jeskyní České repub-
liky. Tam jsme se mimo jiné od 
vedoucího Správy jeskyní Morav-
ského krasu Jiřího Hebelky dozvě-
děli, že do podzemí si loni našlo 
cestu celkem 316 485 návštěvní-
ků. Je to sice jen o sedm více než 
v roce předchozím, ale zatímco 
o něco poklesla návštěvnost Pun-
kevních jeskyní, v těch Sloupsko-
šošůvských vzrostla o více jak tři 
tisíce. „Pokud jde o zahraniční 
turisty, těch bylo nejvíce z Polska, 
Ruska a Slovenska. I další skupinu 
tvoří především evropští návštěv-
níci, z těch zámořských to byli 
hosté z Taiwanu a USA,“ řekl Jiří 
Hebelka.

Na tomto stánku poutala po-
zornost dvojice neandrtálců. Lá-
kala návštěvníka na akci Veselé 
Velikonoce s neandrtálci, která 
se uskuteční ve Sloupsko-šošův-
ských jeskyních ve dnech 30. a 31. 
března. Po celé jeskyni budou ne-
andrtálci seznamovat návštěvníky 
se svými rituály, nebudou chybět 
soutěže pro děti ani nabídka ma-
mutího steaku a dalších specialit 
neandrtálské kuchyně. „Stále větší 
oblibu si získávají zimní prohlíd-
ky při baterkách, od loňského roku 
jsme začali s prohlídkou spodního 
patra naší jeskyně. Zájem je sku-
tečně velký, proto je nutné se ne-
jen na tuto prohlídku objednat,“ 
řekla nám vedoucí jeskyní Miluše 
Hasoňová.

Na veletrhu byla představe-
na i další novinka. „Místní akční 
skupina Boskovicko plus ve spo-
lupráci s partnery z Letovicka 
a Poličska dala v loňském roce 
dohromady materiál, který není 
prvoplánově zaměřen turisticky, 
ale ve svém důsledku se „turis-
mu“ bezprostředně dotýká. Na 
jeho vzniku se podílel kolektiv 
autorů a vice než dvaadvacet škol 
regionu. Vytvořili kolekci čítanek 
prvouky a vlastivědy s názvem 
Venkov můj domov aneb Víš, kde 
žiješ? Jsou to materiály zaměřené 
na děti. Cílem je připomenout jim, 
že žijí v úžasném kraji Boskovicka 

a Poličska, kde je spousta pamě-
tihodností a turistických zajíma-
vých míst s bohatou historií. Tyto 
čítanky, které navazují na základní 
školní učivo, se dostaly do všech 
škol i knihoven zmíněného regio-
nu,“ uvedl jeden z autorů Zdeněk 
Peša, starosta Olešnice.

Na Regiontouru se představila 
také redakce Zrcadla Blanenska 
a Boskovicka, která na něm po-
křtila speciální přílohu věnovanou 
zimnímu turistickém ruchu - Zima 
v regionu, která bude zdarma 
k dispozici v informačních cen-
trech Jihomoravského a soused-
ních krajů.

Neandrtálci.  Foto Marta AntonínováNeandrtálci.  Foto Marta Antonínová

Křest přílohy Zima v regionu.  Foto Magda HruškováKřest přílohy Zima v regionu.  Foto Magda Hrušková

Dráteník.  Foto Marta AntonínováDráteník.  Foto Marta Antonínová

Jeden ze stánků.  Foto Jaroslav OldřichJeden ze stánků.  Foto Jaroslav Oldřich

Potravinářské výrobky.  Foto Jaroslav OldřichPotravinářské výrobky.  Foto Jaroslav Oldřich



Bohumil Hlaváček

Blansko - Projekt s názvem 
Zámek Blansko, jehož cílem 
bylo dokončení jeho obnovy 
a zatraktivnění objektu z hledis-
ka turistického ruchu, je u konce. 
Byl realizován za finanční pod-
pory Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihovýchod 
v rámci oblasti podpory 2.1 Roz-
voj infrastruktury pro cestovní 
ruch. Sestával se ze dvou hlav-
ních částí, kterými byly stavební 
práce a následné zřízení nových 
expozic a prezentačních prostor.

„Stavební práce probíhaly čás-
tečně ve vnitřních a venkovních 
prostorách a zahrnovaly zejména 
komplexní obnovu celé fasády 
nádvoří, obnovu dlažby a kašny 
na nádvoří včetně provedení nové 
kanalizace a opatření na odvlh-
čení zdiva dvorních fasád. Dále 
šlo přípravu vnitřních místností 
pro nové expozice ve sklepních 
prostorech a v části přízemí se-
verního křídla zámku. Prostřed-
nictvím vestavěné přepravní plo-
šiny ve věži zámku byl zajištěn 
přístup do stávajících expozic 
ve druhém nadzemním podlaží 
i osobám tělesně postiženým,“  
vypočetl starosta Blanska Lu-
bomír Toufar. Součástí projektu 
bylo též zřízení multimediálního 
centra, místnosti sloužící pro te-
matické pořady a akce přednáš-
kového typu, přičemž tato pro-
stora bude sloužit zároveň i jako 
expoziční prostor.

Jak upřesnil, po dokončení sta-
vebních prací byly ve spolupráci 
s Muzeem Blansko zařizovány 
nové expozice. „Od ledna roku 
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D    Blanenský zámek má za 

sebou náročnou rekonstrukci
Počet obyvatel mírně klesá

Blansko - Jak uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu 
Radek Gajdošík, ke čtvrtému lednu letošního roku bylo na území města 
Blanska k trvalému pobytu hlášeno 20 629 lidí. Oproti stavu ještě před 
dvěma lety je to téměř půltisícový úbytek. 

„Když jsem se díval na počty zemřelých, narozených, přistěhovaných 
a odstěhovaných, neznamená to, že by Blansko bylo méně atraktivní, 
musí to být něčím jiným,“ zamyslel se místostarosta Jiří Crha. A má 
pravdu. „Je to dáno tím, že náš odbor nemá již v popisu práce evidenci 
pobytu a pohybu všech cizinců, to sledují jiní a tak došlo k této změně,“ 
potvrdil Gajdošík, který dal k dispozici i další zajímavé údaje.

V roce 2012 žilo ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností 
54 807 lidí, narodilo se 608 dětí, přičemž jen v městě Blansku jich bylo 
207. „Počet uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřa-
du Blansko je 54, z toho před MěÚ Blansko 41 a před orgánem církve 
13. V uvedeném roce zemřelo v 204 občanů města, odstěhovalo se 332 
lidí a přistěhovalo 300. V rámci správního obvodu města se přestěhovalo 
518 lidí,“ vypočetl vedoucí odboru. Na úřední adrese je přihlášeno 619 
občanů. Z celkového počtu obyvatel Blanska je 20 039 občanů ČR, zby-
tek (590) tvoří cizinci. Na 9 978 mužů připadá 10 651 žen.  (bh)

Zámek Blansko.  Foto Bohumil HlaváčekZámek Blansko.  Foto Bohumil Hlaváček

2013 jsou tak k dispozici pro-
story věnované objevitelům Mo-
ravského krasu, hradům blanen-
ského okolí, osobnosti Karla von 

Reichenbacha prostřednictvím 
iluzorní chemické laboratoře 
a figurální litině z blanenských 
železáren.

V souvislosti s výše realizo-
vaným projektem došlo k úpravě 
prohlídkových tras a cen vstup-
ného,“ doplnil Toufar.

Jan Kux - cestovatel a historik - slaví výročí

Naděžda Parmová

Z vykli jsme si, že Městské 
divadlo Brno uvede vždy 
koncem roku, hlavně jako 

silvestrovské představení, dobrou 
komedii nebo muzikál. Letos padla 
volba na komedii Josepha Kessel-
rinka Jezinky a bezinky aneb Arse-
nik a staré tety. Ta první část titulu 
pochází od Jana Wericha, který hru 
viděl na Broadwayi v roce 1944 
pod názvem Arzenic and Old Lace 
(Arzenik a staré krajky). Jako divák 
se velice bavil, jeho žena Zdena pak 
hru přeložila do češtiny a v roce 
1958 se hrála v divadle ABC s Na-
tašou Gollovou, Elenou Hálkovou, 
Miroslavem Horníčkem a Milošem 
Kopeckým. Druhá část názvu, ta 
úderná, už je ze současného Brna. 
Zde se, mimochodem, hra hrála jen 
jednou u Mrštíků v roce 1966.

Historie jejího vzniku je dost 
složitá, ani se nebudu snažit ji roz-
plétat. Představte si, že původně 
to bylo melodrama. Ale – „autor 
byl ohleduplně přiveden k drobné 
změně žánru“. Zůstaly dvě staré, 
přelaskavé tetičky Abby a Marta 
Brewstwrovy a jejich tři synov-
ci. Tetičky jsou charita sama, ale Zvídavé te  čky Jana Gazdíková a Zdena Herfortová Foto archiv MdB

RECENZE - Jezinky a bezinky - komedie, drama i horor
představy o pomoci bližním mají 
někdy dost svérázné. Jejich dům 
ve stylu viktoriánské Anglie je pro-
storný a jak samy říkají, chtějí po-
koje i pronajímat. Zájemci jsou, ale 
vlastně si žádný z nich pokoj ani 
neprohlédne a žádného už nevidí-
me z domu odcházet.

Role Abby Brewsterové je jako 
ušitá pro herečku Zdenu Herfor-
tovou a zdárně jí sekunduje Jana 
Gazdíková jako Marta. Nevinně 
a s úsměvem pronášejí své myšlen-
ky, nad kterými se jejich synovci 
Mortimerovi podlamují kolena. 
Ten jediný je v téhle praštěné rodi-
ně normální - až na samém konci 
se dozvíme proč. Naprosto mimo 
praktické použití je další synovec 
Teddy (Petr Štěpán), který je pře-
svědčen, že je prezident a žije jeho 
denními povinnostmi. Dopsána 
byla role třetího synovce Jonatha-
na, sériového vraha s průvodcem, 
dr. Einsteinem, který mu stále ope-
rativně mění obličej. Na Broadwayi 
tuto roli hrál představitel Franken-
steina, Boris Karloff. Zmíním ještě 
Cary Granta, který exceloval v roli 
Mortimera.

Teď už si asi říkáte, že je to pěk-
ná slátanina. Nezapomeňme, že 

je to všechno, čím divadlo může 
překvapovat - komedie, tragédie, 
horor, ale především parodie. Pa-
rodie pokleslých hororů s Drákuly 
a Frankensteiny. Byla to Werichova 
krevní skupina, a proto nepřekvapí, 
když řekl: „Málokdy jsem se tak 
zasmál, jako tehdy a řekl jsem si, 
že budu-li mít ještě někdy vliv na 
divadlo, že bych tu hru na něm rád 
viděl“. To bylo ve válečném roce 
1944 v Americe. Po návratu diva-
dlo měl, na hru vzpomněl a v roce 
1958 uvedl.

 K úspěchu hry v Brně přispívá 
výborné obsazení. Byla jsem na ve-
řejné generálce a všichni hráli jako 
o život (chvílemi o něj skoro šlo). 
Řečeno divadelním slangem, nej-
větší „kládu“ má Martin Havelka 
jako Mortimer. Spoustu textu a ná-
ročných situací. Jeho slečna Elain 
(Evelína Kachlířová) mu v nich 
občas jen překáží. Postavy strážní-
ků, pastora a komisaře dokreslují 
život poklidného městečka. Reží-
roval Petr Gazdík, krásné kostýmy 
navrhla Andrea Kučerová a Eliška 
Ondráčková, scénu Emil Konečný. 
Koncem roku se obvykle bilancuje, 
tak křestní list této inscenace má 
číslo 696!

Ceny vstupného platné od 
1. ledna 2013

Velký okruh: Hlavní expozice a současně probíha-
jící výstava v Malé výstavní síni. Doba trvání cca 90 
minut. Dospělí: 60 Kč, dě   do 6 let, doprovod OTP: 
zdarma, studen  , senioři, držitelé slev, OTP: 30 Kč, 
rodinné vstupné: 120 Kč. 

Malý okruh zámecký: Čtyři expozice a současně 

probíhající výstava v Malé výstavní síni. Doba tr-
vání cca 60 minut. Dospělí: 40 Kč, dě   do 6 let, 
doprovod OTP: zdarma, studen  , senioři, držitelé 
slev, OTP: 20 Kč, rodinné vstupné: 80 Kč.

Další možnos   výběru okruhů dle individuálního 
zájmu po dohodě.
Figurální li  na z blanenských železáren: Volná 
prohlídka bez průvodce zdarma, stejně jako zá-
mecký park.

V  těchto dnech se 
dožívá pětaše-
desáti let publi-

cista, právník, cestovatel, 
ale i spisovatel JUDr. Jan 
Kux, rodák ze Svatobořic 
u Kyjova. V posledním 
období v jeho tvorbě zcela 
dominuje fenomén českosloven-
ského legionáře na všech frontách 
první světové války. 

Nejenže v období let 2008 až 
doposud procestoval po stopách 
legionářů řadu zemí, mj. ujel či 
prošel více než pětapadesát tisíc ki-
lometrů trasami po nichž legionáři 
postupovali ve válečné vřavě, ale 
i o těchto strastiplných cestách na-
psal několik zajímavých pojednání. 
Historický kaleidoskop, Detektor 
revue nebo Listy University obrany 
v Brně, jsou časopisy, kde v různě 

dlouhých seriálech popsal 
své zkušenosti z pátrá-
ní po osudech pomníků 
postavených na památku 
padlých legionářů. 

Světlo světa spatřila již 
i knížka pod názvem Po 
stopách bojů legionářů 

v Rusku po 90 letech. V tomto časo-
vém rozpětí uspořádal i řadu výstav, 
které osvětlovaly zejména význam 
bitvy u Zborova. Výstava byla in-
stalována například ve vojenské 
střední škole v Moravské Třebové 
či na Universitě obrany v Brně, 
v muzeu ve Vyškově a v řadě škol 
v Jihomoravském kraji. Zpravidla 
při příležitosti vernisáží těchto vý-
stav nebo i poté následovala jeho 
beseda k této nepochybně zajímavé 
kapitole našich novodobých dějin. 
Se zájmem ho vyslechli i studenti 

v Pardubicích, Uherské Hradišti, 
Chlumci nad Cidlinou či v Osové 
Bítýšce a jinde. Jako historik do-
káže zajímavě a poutavě zúročit 
všechny nasbírané vědomosti, které 
v rámci projektu Ministerstva obra-
ny ČR  Legie 100, dokáže předat 
mladým posluchačům. 

I když je dnes již v důchodu, do-
káže pracovat i s válečnými vete-
rány, o kterých píše medailony, vě-
nuje se i dále kmenovému tématu, 
jímž je Internační tábor Svatoboři-
ce či stále zpracovává téma, dnes 
téměř zapomenuté, Banderovci na 
Moravě. A jak sám říká „ Konečně 
mám trochu času věnovat se i své 
druhé profesi, jíž je historie, ne, že 
bych na právnickou profesi v dů-
chodu zanevřel, ale těch lidských 
trápení už jsem slyšel dost,“ dodal 
s nostalgií. 

Za jeho mimořádnou nejen pub-
licistickou činnost byl v roce 2010 
oceněn Cenou Jihomoravského 
kraje, je nositelem titulu Český 
patriot 2009 a drží cenu za časo-
piseckou tvorbu v roce 2010, kte-
rou uděluje Klub autorů literatury 
faktu Praha v rámci obce spisova-
telů. Cenu získal za seriál o jeho 
cestách „za legionáři“ po bojištích 
v Evropě. Pátrání po frontách, na 
kterých naši legionáři ať už první 
nebo druhé světové války bojovali 
však ještě nekončí. Do jeho práce, 
ať už pedagogické, scénáristické, 
badatelské či publicistické, ale 
i funkcionářské v práci pro ČsOL 
či ČSBS, mu přejeme vytrvalost 
a stálé zdraví, abychom si mohli 
přečíst další zajímavosti nejen ze 
života legionářů na Sibiři. 

  Ludvík Horčica

V dětském domově připravují 
turistického průvodce

Boskovice - Boskovicko pro děti, děti pro Boskovicko - to je název 
projektu, který zpracovala a od října 2012 realizuje skupina dětí z Dět-
ského domova v Boskovicích pod vedením Bc. Radky Mikulové. Cílem 
projektu je vydání turistického průvodce, který bude předán dětem do 
dalších dětských domovů v České republice. V  průvodci budou zmapo-
vány turistické zajímavosti Boskovic a blízkého okolí.

Při výletech za shromažďováním informací a fotodokumentace ne-
zbytné pro vydání průvodce jsou chlapci vybaveni i pomůckami na úklid 
odpadků na turistických trasách, kterými procházejí. 

Tato akce je podpořena z projektu Bav se a pomáhej s Orifl ame rea-
lizovaného Spolu dětem o.p.s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové 
a společností Orifl ame. Zástupci uvedené společnosti kontrolují průběž-
ně plnění projektu. Při prosincové návštěvě v Boskovicích byli s aktivi-
tami i přístupem dětí velmi spokojeni.  Jarmila Štůlová, 

 ředitelka Dětského domova v Boskovicích

Vyhlásí nejlepší sportovce
Blansko - Ve čtvrtek 31. ledna proběhne v salonku Restaurace Sýpka 

vyhlášení nejlepších sportovců města Blansko za rok 2012. Na udělení 
ocenění bylo sportovními subjekty působícími na území města i jednot-
livci z řad příznivců sportu nominováno devatenáct jednotlivců, šest 
kolektivů, pět trenérských osobností a dvě sportovní osobnosti, které 
nejlépe v roce 2012 propagovaly město Blansko. 

Z návrhů porota složená z členů sportovní komise vybrala k ocenění 
deset jednotlivců, tři sportovní kolektivy, tři trenérské osobnosti a jednu 
sportovní osobnost. Začátek slavnostního vyhlášení je v 16 hodin.  (bh)

 Foto archiv Foto archiv
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Radim Hruška

Letovice - Vedení Letovic se 
vážně zabývá situací v tamní 
Nádražní ulici. Ta se v poslední 
době stává nadále neudržitel-
nou. V okolí vlakového nádraží 
ji totiž doslova ucpávají desítky 
zaparkovaných aut, jejichž maji-
telé se potřebují „přiblížit“ k ve-
řejné dopravě. 

Podle starosty města Vladimí-
ra Stejskala je Nádražní doslova 
obložena auty. „Lidé dojíždějící 
do zaměstnání vlakem z okol-
ních obcí či měst, často nevy-
užívají autobusové spoje, ale 
k nádraží přijedou vlastním au-
tem. To poté nechávají odstave-
né v těsné blízkosti. Nastává ale 
problém, protože na jedné straně 
ulice stojí čekající autobusy a na 

druhé zaparkovaná auta. Projet 
se pak dá jen jedním pruhem,“ 
popsal stav Stejskal. Podle něj už 
na nedostatek míst k stání zarea-
govaly dráhy, které uvolnili část 
areálu nádraží. Ta ale náporu aut 
nestačí.

Vedení města se proto obrátilo 
na Jihomoravský kraj, který by 
měl pomoci s řešením problému. 
Na světě už je také projekt, který 
počítá s novými parkovacími mís-
ty i novým kruhovým objezdem. 

Všechno ale závisí na fi nančních 
prostředcích, bez kraje totiž není 
město schopno akci za miliony 
korun uskutečnit.

Jak vysvětlil letovický mís-
tostarosta Jiří Palbuchta, u nádra-
ží by mělo vzniknout nové kapa-

citní parkoviště pro osobní vozy 
i odstavná plocha pro autobusy. 
V místě křížení Nádražní ulice 
s komunikací směřující do místní 
části Letovic Meziříčka by měl 
navíc vyrůst nový kruhový ob-

jezd. Toto řešení je, podle zástup-
ců radnice, nutné kvůli otáčení 
autobusů. Podle projektu by měla 
akce vyjít na zhruba pětačtyřicet 
milionů korun. 

„Podařilo se  nám předběžně 
zajistit vhodný pozemek, jehož 
majitel je s námi ochotný spolu-
pracovat. Nyní nás čeká vyjedná-
vání na kraji, kde se budeme sna-
žit přesvědčit kompetentní osoby 
o důležitosti projektu,“ řekl Pal-
buchta.

Vznik nových odstavných ploch 
u vlakového nádraží do budoucna 
pomůže také vymístit autobuso-
vou dopravu z letovického Masa-
rykova náměstí. Na tom je závislá 
také rekonstrukce jeho západní 
části. Vedení města tam chce zrušit 
některé zastávky a upravit nepře-
hlednou křižovatku.

Letovič   chtějí řešit parkování 
u vlakového nádraží

Nádražní ulice je ve všední dny 
doslova v obležení aut, což výrazně 
komplikuje dopravu.

 Vladimír Stejskal, starosta Letovic

Z  

Jan Kux

Blanensko a Boskovicko - De-
sátého ledna 1943 byl zahájen 
sovětský útok na vojska wehr-
machtu u Stalingradu. Okupanti 
tam v následující dnech do konce 
ledna utrpěli dosud největší po-
rážku na svém tažení Evropou. 
Pod tlakem Sovětské rudé armá-
dy se musel vzdát i jejich maršál 
Paulus. Vítěznou bitvou zároveň 
nastal i obrat ve frontových bo-
jích a doslova i přelom ve druhé 
světové válce. 

Posledního ledna odjela i naše 
nově zformovaná československá 
jednotka z Buzuluku k památ-
nému prvnímu boji u Sokolova. 
V Protektorátu Čechy a Morava 
byl zaveden přídělový potravinový 
systém, protože potravin se v zá-
zemí front nedostávalo, poté jsou 
Němci vydávány lístky na obuv 
i ošacení, byla zavedena nucená 
práce obyvatelstva, konfi skovaly 
se zvony na německou zbrojní vý-
robu, okupovaná země se zmítala 
v plíživé germanizaci. K. H. Frank 
dokonce vydává písemně koneč-
né řešení české otázky, která by 
při její realizaci znamenala konec 
našeho národa. Němci připravují 
i plány na vysídlení českých oby-
vatel z určitých lokalit v zemích 
protektorátu. Ceny v obchodech 
trvale rostou. 

Nelze se tedy ani divit, že bylo 
obyvatelstvo nespokojeno a stále 
stresováno. Na Blanensku musí 
dělníci například v ČKD monto-
vat součásti pancéřových vozidel 
či odpalovacích ramp pro němec-
kou válečnou mašinérii…, ale je 
to i doba, kdy se znovu po kruté 
heydrichiádě opět daří obnovo-
vat zdecimovaný domácí odboj. 
Blanensko a Boskovicko se stává 
mekkou odboje, kde působí hned 
několik výrazných partyzánských 
či odbojových skupin. Například 
Národní hnutí za osvobození vlas-
ti operovalo též od Jevíčka po 
Moravskou Třebovou. Pojmem se 

staly mj. i obce Drnovice, Vanovi-
ce, Drválovice, Suchý, Benešov, 
Nýrov, Osiky, Třebětín, Žďárná, 
Valchov, Ludíkov, Olešnice a řada 
dalších, jejichž občané pomáhali 
řadě sovětských partyzánů ať už 
z leteckých výsadků či těch, kteří 
zde zůstali bojovat proti okupan-
tům po útěcích ze zajateckých tá-
borů v Německu. Pojmy, kterými 
se odboj zapsal do válečných dějin, 
jsou partyzáni skupiny Generál 
Svoboda, Jermak, Tyrš, Juraj, Vela, 
Třetí úderná rota, Obrana národa, 
komunistický odboj a další. 

Novým fenoménem, se kterým 
si zpočátku hnutí odporu nejen 
v této oblasti, nevědělo rady, bylo 
nasazování konfi dentů do řad hnu-
tí odporu proti Němcům. Řídila je 
nejvýznamnější složka gestapa, 
kterou bylo IV. oddělení – exekuti-

va. Jeho součástí byl hlavní protiv-
ník partyzánů - zpravodajský refe-
rát, který vedl evidenci konfi dentů 
a centralizoval zprávy o protifa-
šistickém odbojovém hnutí. Právě 
do období let 1943-1944 padlo 
do rukou gestapa nejvíce zraze-
ných vlastenců. I na Blanensku 
a Boskovicku sehráli zrádci a ko-
laboranti spolupracující za jidáš-
ský peníz s okupační mocí velmi 
bídnou a krutou roli. O zatýkacích 
akcích, které zpravidla končily 
popravou našich nejodvážnějších 
spoluobčanů, by se dala napsat 
celá kniha. Paradoxem současné 
doby je, že se třeba televizí vyhle-
dávají novodobí hrdinové a tak ně-
jak se zapomnělo, že to suplování 
vůbec není třeba, protože tito vá-
leční bojovníci stále ještě žijí mezi 
námi. Jsou to váleční veteráni, 

kteří si nepochybně zaslouží naši 
úctu nejen za vybojování naší ná-
rodní svobody, ale i za statečnost, 
kterou projevili v době, kdy jim 
denně hrozilo udavačství, zatčení, 
kruté trýznění a mučivé výslechy, 
koncentráky a popraviště! V lednu 
tohoto roku se několik z nich doží-
vá významných životních jubileí, 
a tak alespoň touto vzpomínkou 
chceme vzdát hold jejich stateč-
nosti a životnímu postoji, který si 
dodnes uchovali. Nejvyššího věku 
se dožila Hedvika Pavloňová, 
která byla účastníkem domácího 
hnutí odporu a poté politickou vě-
zenkyní. Poznala všechny krutosti 
války přes výslechy na brněnském 
Cejlu až po skrývání se před ge-
stapem do konce války. Válečnou 
veteránkou je i Jiřina Hloušková, 
která je nositelkou osvědčení pod-
le z. č. 255/1946 Sb. z. za pomoc 
partyzánům. Dnes plukovník ve 
výslužbě Stanislav Kolář působil 
v partyzánském oddílu Jermak 
ve Vanovicích spolu s Josefem 
Krejčířem. Má rovněž osvědče-
ní válečného veterána za národní 
osvobození. 

Všem přeji za Československou 
obec legionářskou stálé pevné 
zdraví. V krátké vzpomínce na 
leden před sedmdesáti léty nelze 
popsat vše, co je z tehdejší doby 
nutné připomenout, aby se na tuto 
dobu poroby národa nezapomí-
nalo. Nepochybně i vzpomenutí 
veteráni by si zasloužili „více řád-
ků“, protože jen tak by mladá ge-
nerace, které právě tyto dějiny ve 
škole chybí, poznala fakta o před-
chozí válečné době a životě jejich 
předků. Jezdím s přednáškami 
nejen s tématem o válce právě po 
školách a dobře vím o čem tu píši. 
Absence výuky historie se proje-
vuje v neznalostech nejen na zá-
kladních, ale i středních školách. 
Pro mnohé školy a jejich žáky jsou 
neznalosti už o roce 1989 běžné 
a 2. sv. válka? To je pro tyto po-
sluchače snad doba ledová … ale 
to není jejich chyba! 

Co bylo v lednu před sedmdesá   
léty aneb Hrdinství bez příkras

Těžko uvěřit aneb Trochu jiná 
gratulace

V těchto dnech oslaví významné životní jubileum výtvarnice a učitelka 
Eva Juračková. Představit Evu Juračkovou (rozenou Molkovou) je leh-
ké a těžké zároveň. Jednoduché nejspíš proto, že již řadu let patří mezi 
etablované výtvarné umělce s jasným přesahem blanenského regionu. 
Složitost spočívá v tom, že se nechci opakovat. A napsat naprosto nový, 
rádoby objevný medailon (natož ke krásným kulatinám), který by hodno-
til její dosavadní umělecký vývoj a všeobecný kontext, ve kterém tvořila 
a tvoří, mně prostě nejde. Jak z této šlamastiky ven? Mohl bych si pomoci 
snůškou „fi lozofi ckých sentencí“, tvářit se zasvěceně a prezentovat se 
jako všemu rozumějící intelektuál. Takhle však ani náhodou! Přiblížit 
Evu tímto způsobem nechci, neumím to a myslím si, že se to vůči ní ani 
nehodí. Já si dovolím trochu jiný pohled. I když jiný…? Vše souvisí se 
vším…

Rád bych se zmínil o TOM, jak na mě Eva Juračková působí jako 
člověk. Nutno uvést, že ji blíže neznám příliš dlouho. Pár let jsme spolu 
kantořili na blanenském gymnáziu, nyní jsme našli nový druh spolupráce 
v knihovně. Jméno Juračková mně však nebylo přinejmenším od stře-
doškolských studií neznámé. Umělecký klan Juračků pozitivně ovlivnil 
několik uměnímilovných generací a tradice naštěstí pokračuje dál. Ju-
račková EVA k šíření dobrého jména rodiny významně přispívá. 

A jsem u toho lidství. Je omšelou, byť mnohokrát potvrzenou prav-
dou, že život nepřináší jenom hezké chvíle. Arnošt Lustig dobře věděl, 
proč říkal, že život není to, co chceme, ale to, co máme, a často i to, co 
nechceme. Poznal to určitě každý z nás, pocítila to docela silně i sama 
Eva. A snad právě proto je většina mých pracovních i jiných setkání s ní 
„občerstvujících“. Hezky se s ní povídá, skoro o všem. Nemusím si dá-
vat pozor na každé slovo, každou formulaci. Je o čem si povídat! Cítím 
z ní velkou dávku empatie, nezištnosti a snahu dělat pro druhé a „být 
s lidmi“. 

Mohl bych pokračovat dál, ale úmyslně nebudu. Myslím, že jsem řekl, 
nebo aspoň naznačil, vše, co jsem o svém dojmu z Evy Juračkové říct 
chtěl. I když… Chyba! Zapomněl jsem uvést, že se to všechno odráží 
v její profesi, jejích obrázcích a jejím, dnes naprosto vytrácejícím se, 
lidství. Já TO tam vidím! Pavel Přikryl

Pomník ve Žďárné.  Foto Jan KuxPomník ve Žďárné.  Foto Jan Kux

Navýšili poplatky za svoz 
komunálního odpadu

Blansko - V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 
2013 v Blansku k několika zásadním změnám. Poslaneckou sněmovnou 
bylo schváleno navýšení poplatku za každého občana do maximální výše 
1000 korun. Město Blansko tuto možnost nevyužilo a navýšilo poplatek 
pouze o 48 korun na 540 korun. I nadále bude město zhruba jednu třetinu 
nákladů na odvoz odpadů doplácet. Bylo rovněž schváleno, že poplatky 
budou platit i cizinci, kteří žijí na území města déle než 90 dnů. Jednotli-
ví cizinci, kteří pobývají na území města, se tak musí přihlásit k platbě za 
komunální odpad. Formuláře jsou na stránkách www.blansko.cz nebo je 
možno si je vyzvednout na podatelnách městakého úřadu. Město osloví 
cizineckou policii s požadavkem poskytnutí seznamu těchto cizinců dle 
zákonného zmocnění. V případě, že se tito cizinci nepřihlásí, může jim 
být poplatek navýšen až na trojnásobek stanovené výše.

Bylo rovněž schváleno, že od začátku roku bude poplatek za komunál-
ní odpad platit každá fyzická osoba, která má na území města ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Dosud se tato povinnost 

týkala pouze majitelů chat. Vzhledem ke zpoplatnění bytů a rodinných 
domů bylo městským zastupitelstvem zrušeno osvobození placení po-
platku za chaty pro blanenské občany.  (zpr, bh)

Zápis do blanenských škol 
bude 5. února

Blansko - Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní 
rok 2013/14 bude na všech blanenských základních školách proveden 
v úterý 5. února v době od 14 do 17 hodin. Náhradní termín je další den, 
tj. ve středu 6. února v době od 14.30 do 16 hodin. K zápisu ke školní do-
cházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 
srpna 2013 šestého roku věku. Vztahuje se na státní občany ČR a na ob-
čany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají 
déle než 90 dnů. Dále pak na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a účastní-
ky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zápis dětí do Základní školy 
speciální, Blansko, Žižkova 27 se uskuteční rovněž 5. února v době od 
12 do 16 hodin.  (zpr)

Stonožka na „Zelené“ 
pomohla malé Michalce

Zase uběhl další rok, během kterého Stonožka pomáhala všude tam, 
kde je to třeba. Ani my jsme nazaháleli a zapojili se do díla. V minulém 
školním roce jsme pilně malovali obrázky do soutěže Po stopách Kon-
stantina a Metoděje k výročí jejich příchodu na Moravu a v červnu je 
odeslali do Prahy, kde jsou vystaveny v klášteře sv. Anežky.

Od září jsme namalovali další desítky vánočních přání, která se zane-
dlouho rozletí do celého světa, aby vydělala peníze pro potřeby nemoc-
ných a válkou postižených dětí.

V týdnu od 12. do 16. listopadu v naší škole proběhl už 20. Stonožkový 
týden, kdy jsme si vyzdobili třídy a chodby barevnými stonožkami a bě-
hem něhož jsme mohli přispět jakoukoli částkou do společné stonožkové 
kasičky, o kterou pečovali žáci 7. ročníku.

Tentokrát byla naše sbírka určena konkrétnímu člověku. Ptáte se 
komu? Stonožka už dvanáct let spolupracuje s Armádou České republiky 
a naši vojáci pomáhají, kde jen mohou. Teď bohužel neštěstí potkalo jed-
noho vojáka. V lednu 2007 se mu narodila krásná holčička MICHALKA. 
První rok a půl z ní měla rodina velikou radost, ale pak se ukázalo, že 
něco není vpořádku. Po řadě vyšetření byla stanovena diagnóza: meta-
chromatická leukodystrofi e.

Je to genetická nemoc, na kterou zatím není účinný lék. Rodiče mohou 
jen podávat léky pro zmírnění bolesti a doufat…

Michalka by potřebovala speciální matraci, aby se její stav alespoň 
trošičku zlepšil. Takže my teď máme jedinečnou možnost jí tuto matraci 
pomoci získat. Paní Běla Jensen a Michalčini rodiče si váží každého dár-
ce, kterému není lhostejný osud druhých. Na to jsme po celý týden mysle-
li a podařilo se nám, i přes to, že mnohé rodiny se potýkají s fi nančními 
problémy, získat 6 500 korun, které byly odeslány na konto hnutí. 

Všem stonožkovým dětem, učitelům, ale i rodičům patří velký dík, pro-
tože tady slova nestačí, důležité jsou činy!!!

Jana Svobodová a všichni stonožkoví kamarádi 
ze ZŠ Boskovice, nám. 9. května
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 22. lednaúterý 22. ledna

AKCEAKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Okrasné rostliny v zahradách, 
přednáška Josefa Janků ze Šmelcovny Boskovice.
Boskovice – Videosál Katolického domu v 15.30 hod.: Iva Musilová – Ja-
majka, cestovatelská beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Mistr. 
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Rodina je základ státu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Carmen. (3D)

středa 23. lednastředa 23. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit v 17.30 hod.: Tvoření bižuterie.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Novinky v pěstování jádrového a drob-
ného ovoce, přednáší Ing. Dušan Nesrsta, ÚK ZÚZ ZS Želešice, Jubilejní 
cyklus přednášek ZO ČZS.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Koncert Wabi Daňka - A život 
běží dál s ochutnávkou Ďáblova stáda.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Beseda s paní MUDr. 
D. Královcovou, ředitelkou Nemocnice Milosrdných bratří.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Mistr.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Carmen.

čtvrtek 24. lednačtvrtek 24. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit v 18 hod.: Autogramiáda a workshop k nové 
knize 2013 Hvězdná brána, autora Miloše Matuly.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lincoln.
Boskovice v 17 hod. O myšce a medvědovi.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Hon.

pátek 25. lednapátek 25. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Koncert skupiny KK Band.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Beznadějný případ + host, punk rock.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples Vyšší odborné školy 
a Střední školy Boskovice.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Lidový ples.
Jedovnice – Sál Chaloupky ve 20 hod.: Ženáčský ples.
Olešnice – Malý sál na půdě radnice v 19 hod.: Přednáška o pobytu 
Mar  na Jízdného a Radky Jízdné na Novém Zélandě.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 hod.: Ples SRPŠ, hraje Naostro.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. O myšce a medvědovi.
Boskovice v 19.30 hod. Nadějné vyhlídky.

sobota 26. lednasobota 26. ledna
AKCEAKCE

Benešov – Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples.
Blansko – Centrum Spirit v 10 hod.: Práce s kyvadlem pro pokročilé.
Blansko – Křesťanské centrum v 15 hod.: Vnitřní uzdravení, vysvobo-
zení ze závislos  .
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: An  magne  cs + support, punk.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples města a KZMB.
Cetkovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Obecní zabíjačkové hody, mož-
nost posezení a zakoupení zabíjačkových specialit.
Drnovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples.
Kořenec – Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní bál.
Kř  ny – Zámecká restaurace v 16-20 hod.: Historicky první hudební 
podvečer s rádiem Čas ve stylu country. Ochutnávka mexické kuchyně, 
vstup zdarma.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 12. Zemědělský ples.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples farnos  , hraje Bystřická ka-
pela.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský bál, hraje Ak-
cent.
Sloup – Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples, hraje Magnum.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní ples.
Vážany – Kulturní dům: Dětský karneval.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lincoln.
Boskovice v 17 hod. O myšce a medvědovi.
Boskovice v 19.30 hod. Nadějné vyhlídky.

neděle 27. lednaneděle 27. ledna
AKCEAKCE

Jedovnice – Kino v 17 hod.: Třikrát s Vlas  milem, autorské představení 
souboru Vlas  mil Jedovnice.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. O myšce a medvědovi.
Blansko ve 20 hod. Lincoln.
Boskovice v 17 hod. O myšce a medvědovi.
Boskovice v 19.30 hod. Nadějné vyhlídky.

pondělí 28. lednapondělí 28. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Kino: Jiří Hrma: Bali – Ostrov bohů a démonů, cestovatelská 
beseda.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Lincoln.
Blansko ve 20 hod. Nespoutaný Django.

úterý 29. lednaúterý 29. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Pravidelné setkání členů klubu.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.45 hod.: Mýdlová dílnička.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nespoutaný Django.
Boskovice v 19.30 hod. Lincoln.

středa 30. lednastředa 30. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Ulita v 19 hod.: Historie vojenského újezdu Březina.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Večer otázek a odpovědí, co chcete 
vědět o pěstování ovoce, zeleniny a okrasných dřevin, na Vaše dotazy 
budou odpovídat: Jan Šrámek – ÚK ZÚZ Lysice, Josef Janků – Arboretum 
Šmelcovna, Jan Janík – Pěs  telství Jantar, Ing. Josef Kostelecký – lektor 
Územní rady ČZS, Jubilejní cyklus přednášek ZO ČZS.
Letovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Zimní zábavné odpoledne Nové-
ho sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nespoutaný Django.
Boskovice v 19.30 hod. Lincoln.

čtvrtek 31. lednačtvrtek 31. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace Sýpka v 16 hod.: Vyhlášení nejlepšího sportovce 
města Blanska.
Blansko – Katolický dům v 16 hod.: Dětská diskotéka.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Nic nás nerozdělí.
Boskovice v 15 a 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Sunset Boulevard.

pátek 1. únorapátek 1. února
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Sousedský bál ve stylu 30. let, 
hlavním hostem bude Světlana Nálepková, zahraje skupina Kreyn, cim-

bálová muzika Drahan a pro zájemce bude připravena diskotéka Pavla 
Borka.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Josef Bednář – Fotografi e, verni-
sáž. Výstavu uvede akad. mal. Jiří Brtnický.
Lysice – Sokolovna ve 20 hod.: Divadelní ples, hraje Prorock.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Nic nás nerozdělí.

sobota 2. únorasobota 2. února
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: Ples Junáka.
Kořenec - Golfový areál v 9 hod.: Kořenecká lyže, běžkařské závody.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Nic nás nerozdělí.

neděle 3. únoraneděle 3. února
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům ve 14 hod.: Dětský karneval.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Nic nás nerozdělí.

pondělí 4. únorapondělí 4. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Šikulky, výtvarná dílna, v 10.30 hod.: 
Mimináček, setkávání maminek s kojenci od dvou měsíců s odborníky.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Paralelní světy. (3D)



SPORT CLUB Ráječko pořádá
BĚŽECKÝ ZÁVOD

Ráječkovská desítka
19. ročník

sobota 2. února 2013
 více na www.scrajecko.czSPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

V blanenském kině byly v pátek vyhlášeny výsledky okresní fotbalové ankety za loňský rok

Na trůn usedli Jan Tr  lek a Kateřina Zoubková
Bohumil Hlaváček

Blansko - Stalo se již pěknou 
tradicí, že výkonný výbor OFS 
Blansko vyhlašuje anketu, ve 
které kluby rozhodnou o ocenění 
těch nejlepších za uplynulý rok, 
aby pak výsledky vyhlásil na slav-
nostním večeru. Úroveň této akce 
se stabilizovala na velmi vysoké 
úrovni, mimořádně se povedla 
i ta letošní. Konala se podruhé 
za sebou v sále Městského kina 
Blansko. Účast oceňovaných byla 
stoprocentní, nechyběli významní 
hosté ani fotbalová veřejnost, kte-
rá hlediště sálu téměř zaplnila. 

Moderátorem ceremoniálu byl 
sportovní komentátor Petr Ku-
básek, výrazně ho ale zastiňoval 
známý šoumen Petr Švancara, 
kapitán brněnské Zbrojovky, kte-
rý bavil všechny přítomné svými 
improvizovanými výroky i kous-
ky. Zkoušel i driblink s míčem, na 
nožičky byli ale lepší ocenění žáci 
Radim Ševčík i Lukáš Vorlický, 
za což sklidili obrovský aplaus. 
V programu se vystřídali baletka, 
cvičenky aerobiku, zpěváci Adéla 
Grimová a Jan Fanta, došlo i na 
divadelní scénku, která odhalila 
tajemství Křetínského tašky. Mno-
honásobný mistr světa v biketrialu 
Václav Kolář dokázal, že se nebojí 
předvádět krkolomné kousky i na 
jevišti, jeho okolí, schodech či 
na stole a přeskočit ležícího zpě-
váka je pro něj hračka.

V rámci vlastního vyhlašování 
ankety se přítomní nejprve dozvě-
děli jména fotbalistů od jedenácté-
ho po čtvrté místo. Cenu čtenářů 

Zrcadla Blanenska a Boskovicka 
poté převzal nestárnoucí Tomáš 
Kleveta, jehož fanoušci překva-
pivě postavili i nad ligové plejery 
Luďka Pernicu a Davida Bedná-
ře. Jako první vítěz své kategorie 
přebrala cenu pro osobnost roku 
2012 dlouholetá funkcionářská 
duše blanenské kopané, kterou 
Břetislav Strážnický bezesporu 
je. Dojetí ho přemohlo natolik, 

že u mikrofonu toho moc ze sebe 
nedostal. Mužem číslo jedna s píš-
ťalkou byl vyhlášen Miroslav 
Nejezchleb z Rájce, pomyslná tre-
nérská královská koruna připadla 
zcela podle zásluh kunštátskému 
Petru Loukotovi. 

Následovaly mládežnické ka-
tegorie. Mezi dorostenci dostal 
nejvíce hlasů brankář FK Blan-
sko Filip Němec, jemuž cenu 

předal vlastní otec Jiří. Podoby 
otce a syna si nemohl nikdo ne-
všimnout. Blanenský malý Mes-
si Radim Ševčík získal cenu pro 
nejlepšího žáka, mezi přípravkáři 
nikdo nepředstihl favorizovaného 
Lukáše Vorlického. Tomu připra-
vili pozorní pořadatelé dojemnou 
chvilku předáním nádherného 
dortu k jeho jedenáctým narozeni-
nám, které ten den slavil. 

Na pomyslný bronzový stupí-
nek mezi fotbalisty vystoupil třetí 
Martin Sehnal, v současnosti hra-
jící za Olympii Ráječko, o příčku 
výš skončil rychlík Michal Šenk. 
Ten ale u mikrofonu zklamal své 
blanenské fanoušky prohlášením 
o svém odchodu do třetiligových 
Rosic na jarní sezónu. Po efektním 
tanci se psem již následně došlo 
k vrcholu večera.

Poslanec Michal Babák uvedl 
nejdříve na trůn královnu zelených 
trávníků, kterou se za rok 2012 sta-
la Kateřina Zoubková z FK Kun-
štát. Té se to povedlo již podruhé 
v historii. Loni nejlepší blanenský 
dorostenec Jan Trtílek potvrdil 

svůj talent překvapivým vítězstvím 
v kategorii mužů, když ocenění mu 
předali blanenský místostarosta Jiří 
Crha a Petr Švancara. 

Za přípravou celé akce byl tým 
pořadatelů, velké uznání patří ze-
jména Lubomíru Rekovi z Kul-
turního střediska města Blanska 
a jeho spolupracovníkům, stejně 
jako všem vystupujícím. Příjem-
ným faktem bylo, že se dostavili 
i všichni ocenění, mnohdy se svý-
mi blízkými či kamarády z jejich 
oddílů. Cestu do kina si našli 
i mnozí fotbaloví příznivci, kteří 
tak dokázali, jak moc jim milova-
ný sport přirostl k srdci. 

 Fotoreportáž na str. 10

FOTBALISTA OKRESU BLANSKO 2012
1. Jan Tr  lek (FK Blansko)

2. Michal Šenk (FK Blansko)
3. Mar  n Sehnal (SK Olympia Ráječko)

4. Ondřej Španěl (FK Kunštát)
5. Antonín Preč (FC Boskovice, FK Kunštát)

6. Jan Sehnal (SK Olympia Ráječko)
7. Radim Bubeníček (FK Blansko)

8. Petr Crhák (FK Blansko, FK Kunštát)
9. Tomáš Kleveta (TJ Sloup)
10. Jan Doležel (FK Blansko)

11. Jakub Tenora (SK Olympia Ráječko)

Nejlepší fotbalistka: Kateřina Zoubková (FK Kunštát)
Nejlepší dorostenec: Filip Němec (FK Blansko)

Nejlepší žák: Radim Ševčík (FK Blansko)
Nejlepší hráč přípravky: Lukáš Vorlický (FC Boskovice)

Nejlepší trenér: Petr Loukota (FK Kunštát)
Nejlepší rozhodčí: Miroslav Nejezchleb

Osobnost roku: Bře  slav Strážnický (FK Blansko)

Blansko - Podle hlasování klubů se vítězi ankety o nejlepšího fot-
balistu a fotbalistku okresu Blansko za rok 2012 stali Jan Trtílek z FK 
Blansko a Kateřina Zoubková z FK Kunštát. První rozhovor nám po-
skytli ještě sedíce na trůnu na jevišti blanenského kina. Přednost dostala 
půvabná dáma.

Kateřina Zoubková střílí branky
Na trůn jsi usedla již podruhé…
To musím trochu opravit. Již jednou jsem vyhrála, ale trůn tam tehdy 

ještě pořadatelé neměli. Ale je to velmi příjemné na něm sedět. I když si 
nejsem tak jistá, zda jsem si to tak úplně zasloužila. Je to ale cena od lidí, 
takže si toho musí člověk vážit.

Dalo by se na něm sedět celý život?
Trošku to tlačí do zad. Není to moc pohodlné, ale pocit je to krásný.

Kopalo to v roce 2012 královně dobře?
Mám trošku okno, moc si nepamatuju jaro. Určitě si nemyslím, že 

bych musela být na prvním místě. 

Mezi tři nejlepší by jsi se zařadila?
Člověk se nemůže takto hodnotit. Nedokážu to říct.

Na jakém postu hraješ?

V útoku. V okresním přeboru jsou soupeři lehčí, gólů tam padá víc. Ob-
čas nějaký hattrick, většinou se trefím v každém zápase. Od toho v tom 
útoku jsem. Branky mne dávat baví, ale občas si zahraju i na stoperovi, 
abych dala vpředu prostor jiným a viděla věci z trochu jiného úhlu.

Jak vidíš ženský fotbal ve srovnání s mužským?
Myslím, že bych si v chlapském fotbale ani neškrtla. Je to jinde fyzic-

ky, psychicky, po technické stránce, prostě vůbec. Na olympiádě jsem 
nějaké ženské zápasy viděla, ale tam je to o individualitách. Některé 
hráčky mají výbornou techniku, ty top možná i lepší než někteří chlapi.

Za rok na trůnu na shledanou?
Myslím, že ne. Doufám, že dostanou prostor i jiné holky, třeba některé 

mladší by si to už zasloužily.

Jan Tr  lek by rád postoupil 
s Blanskem do vyšší soutěže

Loni nejlepší dorostenec, letos muž. Nevídané. Kam se dá dál po-
sunout?

Myslím, že určitě je kam. Třeba s blanenským týmem. Má určitě na 
vyšší soutěž, věřím, že se to povede. Momentálně pro divizi děláme 
vše.

Musí následovat otázka, zda máš opravdu zaječí úmysly, jak se 
povídá…

Nezapírám, že nabídku ze Svitav mám. Je to tak padesát na pa-
desát. Vypadá to ale, že zůstanu v Blansku. Nic ještě není jisté, 
rozhodnout by se mělo tento týden. Rozhodně bych byl rád u bla-
nenského postupu. Měl bych z toho velkou radost a chtěl bych se 
na tom přičinit.

Kateřina se dívala svým pohledem na mužský fotbal. Jak vidíš ty 
ten ženský?

Abych řekl pravdu, příliš často ho nesleduji. Co jsem ale viděl na 
olympiádě, po technické stránce to bylo na úrovni mužské kopané. 
Nevím, jak ale hra vypadá v nižších soutěžích, nedokážu proto srov-
návat.

Když jsi se objevil v nominované jedenáctce, na jaké místo jsi se 
cítil?

Určitě ne na první. Byl bych spokojen s umístěním do sedmého místa. 
Já sám bych na první místo dal Michala Šenka. Počítal jsem s tím, že zde 
bude sedět místo mne. 

Michal je tak trochu tvůj dvorní nahrávač… 
Je to pravda, zásoboval mne hodně, určitě nejméně na polovinu mých 

branek. Je škoda, že se rozhodl odejít. Samozřejmě mu to ale přeju, že 
dostane šanci ve vyšší soutěži. Když se ale rozhodne vrátit, budeme jed-
noznačně rádi.  (bh)

Král a královna roku 2012 poskytli první rozhovory na trůnu pro vítěze

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Minulou sobo-
tu se konala ve 
Fotbalové hos-
půdce v Blan-
sku volební 
valná hromada 
OFS Blansko. 
Místo odstupujícího Petra Mis-
tra se jeho novým předsedou stal 
Vladimír Kristýn z Lipůvky, který 
byl na tuto funkci jediným kandi-
dátem. 

Těší tě, že jsi byl zvolen ve stej-
ný den, kdy se konala poprvé pří-
má volba prezidenta republiky?

Těší a současně zavazuje.

V čem vidíš svoje hlavní úko-
ly?

V prvé řadě je třeba zkvalitnit 
práci s mládeží a posílit společen-
ské postavení našeho sportu na 
okrese. Vydobýt zpátky pozice, 
aby si lidé opět uvědomili, že fot-
bal je důvěryhodná činnost, která 
si zaslouží jejich pozornost a pod-
poru.

Jaké připravuješ konkrétní 
kroky?

Je všeobecně známo, že ne-
fungovala komise mládeže, její 
činnost byla suplována sekretáři 
Jiřím Sychrou a v poslední době 

Milošem Jarůškem. Je třeba ji 
znovu obsadit, aby začala kvalit-
ně metodicky pracovat. Připraven 
pomoci je Jirka Vorlický, i když 
předsedou se stát nechce. Myslím, 
že je to vhodná osoba, jednat budu 
i s dalšími. 

Co rozhodčí a delegáti?
Problém je ten, že třeba delegá-

tů je málo. Zatím byli posílání jen 
na takzvaná riziková utkání, tedy 
derby, boje o postup či sestup nebo 
duely oddílů, o kterých se ví, že 
se zrovna nemusí. Pokud se týká 
rozhodčích, budu dbát na lepší 
propojení výkonného výboru s ko-
misí rozhodčích., aby došlo k větší 
vzájemné důvěře.

Chystáte nějaký nábor v této 
oblasti?

Výkonný výbor, v němž jsem 
byl dosud jako místopředseda, o 
tom už mnohokrát jednal. U de-
legátů se nabírat ve velkém nedá, 
musí to být osoba, která se ve 
fotbale pohybuje dlouho a poží-
vá všeobecnou důvěru a autoritu. 
U rozhodčích bych rád oslovil 
ty, kteří šli pískat na jiné okresy, 
aby se vrátili, myslím, že je na to 
vhodná doba. 

Budeme se také snažit o to, aby 
mladí, kteří na to mají, postupo-
vali výš. Talentovaní mezi nimi 
rozhodně jsou. Třeba Hlubinka se 
Stryou mladším mají velkou per-
spektivu.

Novým předsedou OFS Blansko byl 
zvolen Vladimír Kristýn

Jan Tr  lek a Kateřina Zoubková.  Foto Bohumil HlaváčekJan Tr  lek a Kateřina Zoubková.  Foto Bohumil Hlaváček

Vítěz. Cenu čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka za rok 2012 zís-
kal Tomáš Kleveta z TJ Sloup.  Foto Pavel Novák
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S  
1. liga žen: TJ ČKD Blansko A 

– SKST Vlašim B 6:4, Jirůšková 
3,5, Ševčíková 2,5.

Velmi důležité vítězství nad 
sousedem v tabulce zařídila hlavně 
Marie Jirůšková, která ani jednou 
nezaváhala. Skvělým výkonem se 
k ní přidala i Veronika Ševčíková. 
Děvčatům tak ve velmi vyrovna-
né tabulce patří sedmá příčka, dva 
body za čtvrtou zajišťující play-
off, ale současně bod od desátého, 
která znamená sestupové starosti.
  1.  Bohnice  12  10  1  1  0  79:41  33
  2.  Hodonín B  12  10  1  1  0  81:39  33
  3.  Nusle  12  7  0  5  0  63:57  26
  4.  Hradec  12  6  1  5  0  64:56  25
  5.  Slavoj  12  5  3  4  0  61:59  25
  6.  Vlašim B  12  4  3  5  0  64:56  23
  7.  Blansko  12  5  1  6  0  61:59  23
  8.  MS Brno  12  5  1  6  0  57:63  23
  9.  Plzeň  12  4  3  5  0  57:63  23
  10.  El Nino  12  3  4  5  0  57:63  22
  11.  Děčín  12  2  1  9  0  40:80  17
  12.  Dobré B  12  0  3  7  2  36:84  13

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– MS Brno B 10:7, Dudík 4, Při-
kryl A. 3, Čák 2,5, Kvíčala D. 0,5. 

Blansko hostilo jednoho ze 
svých největších konkurentů v boji 
o play-off. Vstup do utkání se do-
mácím vůbec nevydařil. Před velmi 
solidně zaplněným hledištěm nej-
dříve prohrál pár číslo jedna Dudík-
Přikryl úvodní čtyřhru, naštěstí na 
1:1 srovnali Čák s Kvíčalou. Když 
ale svá úvodní utkání prohráli Čák, 
Přikryl i Kvíčala, dostali se hosté 
do vedení 1:4 a s ambicemi na bo-
dový zisk to v tuto chvíli nevypa-
dalo příliš dobře. Naštěstí se do své 
loňské formy začíná vracet opora 
blanenského týmu Luboš Dudík, 
který si ve svém prvním utkání po-
radil s velmi nepříjemným Fábem 
a zavelel tak k obratu. Ve skvělých 
výkonech pokračoval již v celém 
průběhu utkání a ani jednou neza-
váhal. Po úvodní těsné porážce se 
zvedl i Aleš Přikryl, který také již 
soupeři žádné body nepustil. Když 
další dva body přidal i Pavel Čák, 
zrodilo se velmi důležité vítězství.
  1.  Hodonín  12  9  3  0  0  117:71  33
  2.  Hradec  12  7  3  2  0  112:76  29
  3.  Blansko  12  8  1  3  0  104:81  29
  4.  Jeseník  12  7  2  3  0  110:79  28
  5.  MS Brno B  12  6  3  3  0  104:82  27
  6.  Opava  12  6  1  5  0  96:83  25
  7.  Vsetín  12  5  3  4  0  97:104  25
  8.  Čechovice  12  5  1  6  0  92:97  23
  9.  Prostějov  12  5  0  7  0  89:98  22
  10.  Přerov  12  4  1  7  0  88:101  21
  11.  Holice  12  1  0  11  0  46:118  14
  12.  Tišnov  12  0  0  12  0  55:120  12

2. liga ženy: Sokol Brno I A – 
TJ ČKD Blansko B 4:6, Trávníč-
ková 3,5, Slezáková 2,5. 

  1.  Havířov B  12  11  0  1  0  91:29  34
  2.  Jihlava  12  9  2  1  0  83:36  32
  3.  Čejč  12  8  3  1  0  80:40  31
  4.  Neředín  12  8  1  3  0  85:35  29
  5.  Dubňany B  12  8  0  4  0  72:48  28
  6.  Líšeň  12  6  3  3  0  73:47  27
  7.  Sokol I  12  3  1  8  0  43:76  19
  8.  Frýdlant B  12  3  1  8  0  42:78  19
  9.  Dubňany C  12  3  1  8  0  44:76  19
  10.  Ostrava  12  2  1  9  0  31:89  17
  11.  Břeclav B  12  2  1  9  0  40:80  17
  12.  Blansko B  12  1  2  9  0  35:85  16

Divize muži: MS Brno D – TJ 
ČKD Blansko B 10:4, Mikula 3, 
Kutil L. 1.
  1.  Strážnice  12  10  1  1  0  115:51  43
  2.  MS Brno D  12  10  1  1  0  114:58  43
  3.  Hustopeče B  13  8  0  5  0  100:85  37
  4.  Slatina  12  7  2  3  0  109:78  35
  5.  Oltec  13  7  0  6  0  100:94  34
  6.  Hodonín  12  6  1  5  0  96:89  31
  7.  Sokol I B  12  6  1  5  0  89:76  31
  8.  Hlubočany  12  4  1  7  0  63:106  25
  9.  Znojmo B  12  3  1  8  0  73:105  22
  10.  Blansko B  12  3  0  9  0  75:105  21
  11.  Dubňany  12  3  0  9  0  65:105  21
  12.  M. Krumlov  12  2  0  10  0  63:110  18

KS I: TJ Sokol Moravské Prusy 
– STK Zbraslavec A 10:7, Bezděk, 
Křepela R. 3, Těžký 1.

První utkání v novém roce stol-
ním tenistům Zbraslavce nevyšlo. 
V Moravských Prusech nezvládli 
začátek a bodovou ztrátu už ne-
dotáhli. Domácí vedli 5:1 a pak 
dokonce 8:2. Jediné dva body 
získali Luboš Bezděk a Radim 
Křepela. Až poté se hosté více ro-
zehráli. Ve zbývajících dvou ko-
lech dvouher už obě opory Zbra-
slavce jasně zvítězili, ale přidal se 
k nim pouze jednou výhrou Pavel 
Těžký, a to na odvrácení porážky 
nestačilo. 
  1.  Kobylí  12  11  1  0  0  119:58  46
  2.  Silůvky  12  9  1  2  0  109:61  40
  3.  Slatina B  12  8  3  1  0  114:70  39
  4.  Bystrc  12  8  0  4  0  106:87  36
  5.  Hodonín B  12  7  1  4  0  94:84  34
  6.  Zbraslavec  12  5  2  5  0  100:91  29
  7.  Lanžhot B  12  4  2  6  0  91:89  26
  8.  Ivančice  12  3  3  6  0  83:100  24
  9.  Mor. Prusy  12  3  2  7  0  72:107  23
  10.  Komořany  12  2  3  7  0  76:105  21
  11.  Tišnov C  12  3  0  9  0  74:105  21
  12.  M. Krumlov B  12  0  0  12  0  39:120  12

KS II: TJ ČKD Blansko C – 
CEMO Mokrá 9:9, Kvíčala J. 4,5, 
Kutil L. 3,5, Polívka 1. Orel Bosko-
vice – SK Kuřim 7:10, nehl.  (bh)
  1.  MS Brno E  12  12  0  0  0  120:43  48
  2.  Sokol I C  12  10  0  2  0  110:62  42
  3.  Holásky  12  9  1  2  0  112:58  40
  4.  Mokrá  12  7  1  4  0  98:91  34
  5.  Otnice  12  7  1  4  0  102:73  34
  6.  Slatina C  12  6  1  5  0  85:89  31
  7.  Blansko C  12  4  2  6  0  86:98  26
  8.  Hostěradice  12  4  1  7  0  78:103  25
  9.  Kuřim  12  4  0  8  0  75:101  24
  10.  Silůvky B  12  3  0  9  0  67:98  21
  11.  Boskovice  12  1  1  10  0  69:114  16
  12.  Komořany B  12  1  0  11  0  44:116  15

basketbal
LIVEBOX OP I: TJ Sokol BC Bosko-

vice – BCS Husovice B 88:71. TJ Jiskra 
Kyjov - ASK Blansko 81:52.  
  1.  Husovice A  14  12  2  1086:925  26
  2.  Vysočina B  14  9  5  1035:913  23
  3.  Kyjov  12  11  1  874:755  23
  4.  Boskovice  14  8  6  1072:1003  22
  5.  Tesla  14  8  6  950:895  22
  6.  Žabovřesky B  14  8  6  989:946  22
  7.  Bílovice  14  7  7  1106:1122  21
  8.  Žďár B  14  6  8  955:1008  20
  9.  Husovice B  14  5  9  1052:1120  19
  10.  Černovice  12  5  7  841:849  17
  11.  Znojmo  14  2  12  925:1052  16
  12.  Blansko  14  1  13  807:1104  15

OP U15: TJ Sokol Podolí – BBK Blan-
sko 42:98 a 44:124. 
  1.  Blansko  16  13  3  1332:906  29
  2.  Žďár  14  8  6  1036:852  22
  3.  SAM BŠM  12  8  4  838:766  20
  4.  Žabovřesky  12  4  8  738:906  16
  5.  Podolí  14  1  13  719:1233  15

fl orbal
Jihomoravská liga muži: Atlas ČKD 

Blansko – FBK Panthers Ratíškovice 3:6. 
FK Orel Telnice – FBO Orel Boskovice 2:3. 
FBC Sokol Ivanovice – TJ Sokol Adamov 
2:5. SK Florbal Sivice – Atlas ČKD Blan-
sko 11:0. TJ Sokol Adamov – Gullivers 
Sokol Brno I B 0:4. FBO Orel Boskovice 
– FBC Sokol Ivanovice 1:2.
  1.  Gullivers B  16  12  2  2  87:45  38
  2.  Boskovice  16  11  3  2  67:41  36
  3.  Telnice  14  11  2  1  81:43  35
  4.  Sivice  14  9  2  3  82:43  29
  5.  Kuřim  14  8  3  3  85:44  27
  6.  Psycho B  16  6  1  9  89:93  19
  7.  Adamov  14  6  1  7  47:68  19
  8.  Lanžhot  14  5  3  6  57:63  18
  9.  Ivanovice  16  5  1  10  63:83  16
  10.  Židenice B  14  4  2  8  61:80  14
  11.  Bulldogs C  16  4  1  11  57:85  13
  12.  Ratíškovice  14  2  1  11  41:83  7
  13.  Blansko  14  1  2  11  48:94  5

hokej
OP Blansko: Letovice – Blansko 3:8 

(0:1, 1:3, 2:4), Mlýnek 2, Davídek - Svr-
bík 2, Mikulášek, Antonín, Pokorný, 
Dobiášek, Hoffman, Zindulka. Adamov – 
Březina 5:6 SN (3:3, 0:1, 2:1), Kolenáč 2, 
Toufar, Kejř, Juřena - Chudý, Papajoanu 2, 
Hradil, Kousalík. Černá Hora – TJ Rájec-
Jestřebí 5:11 (2:2, 3:0, 0:9), Zechmeister 
3, Reich, Jakubec - Kuběna Jan 5, Ode-
hnal, Šváb 2, Kuběna Jar., Bílý. TJ Sloup 
– HC Lysice 7:1 (1:0, 4:0, 2:1), Musil P. 
3, Sehnal, Machač, Zouhar, Manoušek – 
Prudek. Březina – Letovice 12:2 (1:1, 7:0, 
4:1), Ondráček, Drahovzal R. 3, Foral 2, 
Kousalík, Hradil, Fiala, Horák - Koudel-
ka, Navrátil. Dynamiters B – Černá Hora 
7:3 (0:1, 2:1, 5:1), Kopeček 4, Stejskal 
Pav. 2, Berka – Ocetek 2, Kupka. Rájec-
Jestřebí – Adamov 5:2 (2:1, 1:0, 2:1), 
Bílý, Kuběna Jar 2, Lemon – Kolenáč, 
Toufar. Sloup – HC Blansko 2:13 (0:6, 
2:3, 0:4), Zouhar, Kubica – Ševčík Patrik 
4, Hoffmann, Klíma 2, Snopek, Maňou-
šek, Šenkýř, Pokladník, Antonín T.

OP Žďár: Hrušky – Boskovice B 2:5 
(0:1, 0:4, 2:0), Hrbáček 2, Hasoň, Konečný, 
Krejčí.

kuželky
1. liga ženy: TJ Neratovice – TJ ČKD 

Blansko 2:6 (3098:3233), Nevřivová 521, 
Musilová D. 537, Musilová Z. (Daňková) 
535, Ševčíková 550, Kalová 586, Lahodo-
vá 504. TJ ČKD Blansko – KK Zábřeh 2:6 
(3174:3189), Ševčíková 569, Musilová Z. 
512, Nevřivová 521, Kalová 547, Daňková 
517, Musilová D. 508. 
  1.  Blansko  13  11  0  2  71,0:33,0  22
  2.  Slavia  13  10  0  3  66,0:38,0  20
  3.  Přerov  13  9  0  4  57,0:47,0  18
  4.  Náchod  13  8  0  5  55,0:49,0  16
  5.  Duchcov  13  6  2  5  56,0:48,0  14
  6.  Jičín  13  6  0  7  52,0:52,0  12
  7.  Konstruktiva  13  6  0  7  48,0:56,0  12
  8.  Zábřeh  13  5  1  7  49,0:55,0  11
  9.  Val. Meziříčí  13  5  0  8  52,0:52,0  10
  10.  Husovice  13  5  0  8  47,0:57,0  10
  11.  Neratovice  13  3  0  10  37,0:67,0  6
  12.  Č. Třebová  13  2  1  10  34,0:70,0  5

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Rostex Vyškov 4:4 (3300:3280), Němec 
602, Hlavinka (Kotlán) 464, Flek J. 539, 
Havíř 562, Honc 536, Procházka 597. TJ 
Prostějov 6:2 (3209:3190), Honc 554, Ně-
mec 561, Hlavinka 551, Procházka 512, 
Flek J. 494, Havíř 518. 
  1.  Zábřeh  13  9  2  2  68,5:35,5  20
  2.  MS Brno B  13  9  1  3  71,5:32,5  19
  3.  Blansko  13  8  3  2  59,5:44,5  19
  4.  Rosice  13  8  2  3  59,0:45,0  18
  5.  Vyškov  13  7  2  4  60,0:44,0  16
  6.  Opava  13  7  1  5  58,5:45,5  15
  7.  Olomouc  13  6  3  4  54,0:50,0  15

  8.  Hořice  13  5  3  5  53,0:51,0  13
  9.  Č. Třebová  13  4  1  8  42,5:61,5  9
  10.  Prostějov  13  3  0  10  36,5:67,5  6
  11.  MS Brno A  13  2  0  11  29,0:75,0  4
  12.  Šumperk  13  1  0  12  32,0:72,0  2

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Sokol Mistřín 6.2 (3234:3156), Kotlán 509, 
Musil 521, Novotný 562, Kolařík 555, Flek 
R. 541, Šplíchal 546. TJ Sparta Kutná Hora 
– TJ ČKD Blansko B 5:3 (3188:3166), Mu-
sil 488, Kotlán 516, Novotný 555, Pliska 
499, Flek R. 533, Kolařík 575.
  1.  Vracov  13  12  0  1  76,0:28,0  24
  2.  Husovice B  13  9  1  3  66,0:38,0  19
  3.  Jihlava  13  8  0  5  61,0:43,0  16
  4.  Dubňany  13  8  0  5  56,5:47,5  16
  5.  Kutná Hora  13  6  1  6  49,0:55,0  13
  6.  Blansko B  13  6  1  6  48,0:56,0  13
  7.  Mistřín  13  6  0  7  52,5:51,5  12
  8.  Dačice B  13  6  0  7  45,5:58,5  12
  9.  Třebíč  13  6  0  7  45,0:59,0  12
  10.  Ivančice  13  4  1  8  44,0:60,0  9
  11.  Ratíškovice  13  4  0  9  46,0:58,0  8
  12.  Poděbrady  13  1  0  12  34,5:69,5  2

Okresní podniková liga, extraliga: 
RI Okna – Kadeřnictví ES 1318:1225, 
Petlach 289, Škaroupka 278 - Král 268, 
Žitník 261. VVR A – ČBE A 1204:1175, 
Flek 254, Urbánek 242 - Pola 252, Šváb 
249. Kuželkáři VB Leasing – KSK 
1269:1263, Zouhar 268, Nezval 262 
- Valášek P. 263, Neubauer 262. VMS – 
ITAB 1227:1235, Gruber 272, Kyzlink 
261 - Musil 275, Maška a Nesvadba oba 
253. ITAB – VVR 1266:1237, Pazde-
ra 261, Maška 256 - Flek 267, Kocman 
261. Kadeřnictví ES – VMS 1252:1247, 
Žitník 258, Němec 257 - Gruber 264, 
Starý 262. KSK – RI Okna 1257:1272, 
Neubauer 289, Valášek 259 - Kučera 278, 
Petlach 276. ČBE A – A je to 1246:1283, 
Šváb 277, Špidla 256 - Pařil 295, Šmer-
da 263. Kuželkáři VB Leasing – VVR B 
1241:1201, Nezval 270, Brychta a Novot-
ný oba 254 - Kakáč 269, Černoch 244.
  1.  A je to  10  9  0  1  1305,70  18
  2.  VVR A  10  8  0  2  1270,50  16
  3.  ITAB  11  7  0  4  1266,00  14
  4.  RI Okna  11  6  0  5  1291,64  12
  5.  VB Leasing  10  6  0  4  1271,80  12
  6.  KSK  11  4  0  7  1258,64  8
  7.  ČBE A  11  4  0  7  1228,45  8
  8.  VVR B  10  3  0  7  1247,60  6
  9.  VMS  11  3  0  8  1237,64  6
  10.  Kadeřnictví  11  3  0  8  1225,27  6

1. liga: Stavba krbů – AKK 1243:1096, 
Kratochvíl 263, Mokrý 251 - Barša 264, 
Kunc 247.
  1.  Catering  9  8  0  1  1269,33  16
  2.  Turbo Technics  9  7  0  2  1239,33  14
  3.  Stavba krbů  10  6  0  4  1234,70  12
  4.  BODOS  9  6  0  3  1206,78  12
  5.  Rapid  9  4  1  4  1238,89  9
  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  10  1  0  9  1149,90  2

2. liga: Relax Club – JMP 1038:1129, 
Bartošík 231, Černý 216 - Podrabský 255, 
Dostál 235. Lachtani – Koloniál 1012:1223, 
Šmída 221, Málek 217 - Kočí 262, Šlajch 
251. SPŠ – JMP 1093:1214, Bezděková 
256, Večerka 240 - Navrátil 259, Petlach 
a Dostál oba 253. Relax Club – Koloni-
ál 1040:1174, Černý 235, Polák R. 227 
- Zouhar 252, Šlajch 246. Lachtani – Orel 
1034:1161, Bernard 239, Šmída 219 - Hé-
nek 267, Hasoň Jiří 240. 
  1.  Koloniál  9  8  0  1  1187,11  16
  2.  JMP  9  8  0  1  1158,89  16
  3.  Orel  9  7  0  2  1171,56  14
  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.  Jedovnice  9  2  0  7  1086,56  4
  8.  Relax Club  9  2  0  7  1082,22  4
  9.  Lachtani  9  2  0  7  1052,22  4

stolní tenis
RP I: Boskovice B – Křetín 11:7, Zbra-

slavec B – Voděrady 16:2, Křetín B – Žďár-
ná 3:15, Vysočany – Rohozec odl., Svitávka 
– Šošůvka 6:12, Rájec – Kunštát 14:4. 
  1.  Zbraslavec B  10  10  0  0  0  130:50  40
  2.  Boskovice B  10  7  1  2  0  113:67  32
  3.  Žďárná  10  7  1  2  0  107:73  32
  4.  Voděrady  10  7  0  3  0  110:70  31
  5.  Šošůvka  10  6  2  2  0  109:71  30
  6.  Vysočany  9  3  1  5  0  64:98  19
  7.  Rájec  10  3  0  7  0  89:91  19
  8.  Rohozec  8  3  1  4  0  66:78  18
  9.  Křetín  9  2  2  5  0  67:95  17
  10.  Křetín B  10  2  1  7  0  68:112  17
  11.  Svitávka  9  1  2  6  0  63:99  14
  12.  Kunštát  9  0  1  8  0  40:122  10

RP II: Jestřebí – Zbraslavec C 14:4, Ve-
selice – Adamov 17:1, Šošůvka B – Žďárná 
B 12:6, Bořitov – Rudice nehl., Olešnice 
– Blansko D 15:3, Voděrady B – Bosko-
vice C 7:11, Zbraslavec C – Boskovice C 

Z  odl. Blansko D – Voděrady B 9:9, Rudice 
– Olešnice 5:13, Žďárná B – Bořitov 1:17, 
Adamov – Šošůvka B 6:12, Jestřebí – Ve-
selice 10:8. 
  1.  Jestřebí  10  10  0  0  0  127:53  40
  2.  Bořitov  10  6  1  3  0  101:79  29
  3.  Adamov  10  6  1  3  0  87:93  29
  4.  Olešnice  10  6  0  4  0  104:76  28
  5.  Veselice  10  6  0  4  0  107:73  28
  6.  Boskovice C  9  6  0  3  0  97:65  27
  7.  Zbraslavec C  9  6  0  3  0  89:73  27
  8.  Blansko D  10  3  2  5  0  81:99  21
  9.  Šošůvka B  10  3  2  5  0  79:101  21
  10.  Voděrady B  10  1  4  5  0  83:97  17
  11.  Rudice  10  1  0  9  0  64:116  13
  12.  Žďárná B  10  0  0  10  0  43:137  10

RP III: Borotín – Rájec B 8:10, Leto-
vice – Němčice 6:12, Rohozec B – Křetín 
C 5:13, Kunštát B – Petrovice 9:9, Bru-
mov – Vanovice 11:7, Svitávka B – Vyso-
čany B 8:10, Rájec B – Vysočany B 13:5, 
Vanovice – Svitávka B 14:4, Petrovice – 
Brumov 6:12, Křetín C – Kunštát B nehl. 
Němčice – Rohozec B 17:1, Borotín – Le-
tovice odl.
  1.  Němčice  10  8  2  0  0  130:50  36
  2.  Brumov  10  7  2  1  0  113:67  33
  3.  Křetín C  9  7  0  2  0  96:66  30
  4.  Rájec B  10  5  2  3  0  99:81  27
  5.  Letovice  9  5  2  2  0  97:65  26
  6.  Vanovice  10  5  1  4  0  96:84  26
  7.  Petrovice  10  4  2  4  0  88:92  24
  8.  Borotín  9  3  1  5  0  84:78  19
  9.  Vysočany B  10  2  1  7  0  60:120  17
  10.  Rohozec B  10  2  1  7  0  68:112  17
  11.  Kunštát B  9  1  2  6  0  63:99  14
  12.  Svitávka B  10  1  0  9  0  50:130  13

RP IV: Vanovice B – Vysočany C 8:10, 
Rohozec C – Rájec C 12:6, Zbraslavec D 
– Okrouhlá 7:11, Petrovice B – Veselice B 
10:8, Křetín D – Šošůvka C 6:12, Němčice 
B – Kuničky 8:10, Vysočany C – Kuničky 
10:8, Šošůvka C – Němčice B 8:10, Veseli-
ce B – Křetín D odl., Okrouhlá – Petrovice 
B 14:4, Rájec C – Zbraslavec D 11:7, Vano-
vice B – Rohozec C 11:7. 
  1.  Petrovice B  10  8  1  1  0  120:60  35
  2.  Okrouhlá  10  7  0  3  0  110:70  31
  3.  Šošůvka C  10  6  2  2  0  104:76  30
  4.  Vysočany C  10  6  0  4  0  93:87  28
  5.  Němčice B  10  6  0  4  0  96:84  28
  6.  Kuničky  10  5  1  4  0  87:93  26
  7.  Veselice B  9  5  1  3  0  91:71  25
  8.  Rájec C  10  3  1  6  0  82:98  20
  9.  Vanovice B  10  3  0  7  0  77:103  19
  10.  Rohozec C  10  2  1  7  0  65:115  17
  11.  Zbraslavec D  10  2  0  8  0  74:106  16
  12.  Křetín D  9  2  1  6  0  63:99  16

RS I: Voděrady C – Zbraslavec E 11:7, 
Petrovice C – Lhota Rapotina 12:6, Vysoča-
ny D – Žďárná C 6:12, Rájec D – Velenov 
1:17, Olešnice B – Letovice B 11:7, Bořitov 
B – Kunštát C 12:6, Zbraslavec E – Kunštát 
C 6:12, Letovice B – Bořitov B 7:11, Vele-
nov – Olešnice B 4:14, Žďárná C – Rájec 
D 18:0, Lhota Rapotina – Vysočany D 7:11, 
Voděrady C – Petrovice C 6:12.
  1.  Žďárná C  10  10  0  0  0  136:44  40
  2.  Olešnice B  10  7  2  1  0  116:64  33
  3.  Petrovice C  10  7  2  1  0  104:76  33
  4.  Bořitov B  10  7  1  2  0  113:67  32
  5.  Velenov  10  7  0  3  0  116:64  31
  6.  Vysočany D  10  5  0  5  0  81:99  25
  7.  Voděrady C  10  4  1  5  0  88:92  23
  8.  Letovice B  10  3  0  7  0  76:104  19
  9.  Lh. Rapotina  10  3  0  7  0  75:105  19
  10.  Kunštát C  10  2  2  6  0  79:101  18
  11.  Zbraslavec E  10  1  0  9  0  51:129  13
  12.  Rájec D  10  0  0  10  0  45:135  10

RS II: Kunštát D – Orel Blansko 4:14, 
Šošůvka D – Vísky 10:8, Velenov B – 
Okrouhlá B 7:11, Křetín E – Bořitov C 
0:18, Olešnice C – Petrovice D 6:12, Bo-
skovice D – Kunice 16:2, Lhota Rapotina 
B – Jasinov 3:15, Orel Blansko – Jasinov 
14:4, Kunice – Lhota Rapotina B 15:3, Pe-
trovice D – Boskovice D 4:14, Bořitov C 
– Olešnice C 17:1, Okrouhlá B – Křetín E 
18:0, Vísky – Velenov B 12:6, Kunštát D – 
Šošůvka D 8:10.
  1.  Boskovice D  12  11  0  1  0  171:45  45
  2.  Orel  12  10  2  0  0  153:63  44
  3.  Okrouhlá B  12  10  1  1  0  155:61  43
  4.  Vísky  12  8  1  3  0  132:84  37
  5.  Šošůvka D  12  7  2  3  0  121:95  35
  6.  Bořitov C  12  7  1  4  0  142:74  34
  7.  Velenov B  12  7  0  5  0  134:82  33
  8.  Petrovice D  12  6  1  5  0  106:110  31
  9.  Kunštát D  12  5  0  7  0  110:106  27
  10.  Jasinov  12  3  0  9  0  80:136  21
  11.  Kunice  12  3  0  9  0  59:157  21
  12.  Lh.Rapotina B  12  2  0  9  1  56:160  17
  13.  Olešnice C  12  1  0  11  0  55:161  15
  14.  Křetín E  12  0  0  12  0  38:178  12

šachy
2. liga: Adamov – Zlín B 5:3, Handl, 

Masák, Richterová 1, Sekanina, Loubal, 
Píše, Mižák.
  1.  Lokomotiva  7  5  1  1  40  16
  2.  Staré Město B  7  5  1  1  32  16
  3.  Hustopeče  7  4  2  1  35  14
  4.  Zlín B  7  4  1  2  33  13
  5.  Duras B  7  3  3  1  31  12
  6.  MS Brno  7  4  0  3  28  12

  7.  Adamov  7  3  0  4  23  9
  8.  Kuřim  7  2  2  3  26  8
  9.  Veselí  7  2  1  4  22  7
  10.  Prušánky  7  1  2  4  20  4
  11.  Napajedla  7  1  1  5  23  4
  12.  Staré Město C  7  0  2  5  19  2

KP I: Lipovec – Ořechov 5:3, Chládek 
Vl., Chládek V., Fojtík, Komprda 1, Seka-
nina, Handl 0,5.
  1.  Bystrc  5  5  0  0  23,5  10  15
  2.  Lokomotiva B  5  4  0  1  24,5  17  12
  3.  Lipovec  5  4  0  1  24,0  16  12
  4.  Lokomotiva C  5  3  0  2  22,0  14  9
  5.  Ořechov  5  2  1  2  22,5  14  7
  6.  Tetčice  5  2  1  2  20,5  14  7
  7.  Duras C  5  2  1  2  18,5  13  7
  8.  Znojmo  5  2  0  3  18,0  11  6
  9.  Vyškov  5  1  2  2  19,0  9  5
  10.  ŠK 64  5  1  1  3  17,0  4  4
  11.  Hodonín  5  0  2  3  16,0  8 2
  12.  Lokomotiva D  5  0  0  5  14,5  8  0 

KP II: Lipovec C – Adamov 7:1, Fla-
šar R., Machek, Hloušek, Krejčí P., Ševčík 
Lub., Ševčík Jos. 1, Ševčík D., Flašar R. 0,5 
– Bednář, Gruber 0,5. Lipovec B – Kuřim 
B 1:7, Kunc, Nečas 0,5. Vyškov C – Rudice 
3,5:4,5, Rada, Matuška, Crhonek 1, Polách, 
Hnilička, Nejezchleb 0,5. Blansko – Sloup 
2,5:5,5, Saida, Moc M. 1, Polách 0,5 – Po-
kladník, Špičák, Sedlák, Drochytka, Ně-
mec 1, Veselý 0,5. Vyškov B – Boskovice 
3,5:4,5, Ševčík Leoš, Boháček, Hubený, 
Chloupek 1, Walletzký 0,5. Boskovice – Li-
povec C 5:3, Ševčík Leoš, Boháček, Veselý 
1, Petr, Dvořáček, Hubený, Chloupek 0,5 – 
Chládek Vl. 1, Mráz, Ševčík D., Hloušek, 
Krejčí P. 0,5. Sloup – Lipovec B 4:4, Po-
kladník, Veselý, Sedlák 1, Baránek, Baláž 
0,5 – Ševčík Milan, Šíbl, Krejčí F. 1, Kunc, 
Kratochvíl 0,5. Rudice – Vyškov B 5,5:2,5, 
Polách, Klinkovský, Poláček 1, Rada, Hni-
lička, Nejezchleb, Matuška, Crhonek 0,5. 
Tišnov – Blansko 4,5:3,5, Moc M. 1, Saida, 
Hroza, Polách, Palaš, Kovář 0,5. Adamov – 
Jevíčko 2,5:5,5, Ležák 1, Šmehlík, Novot-
ný, Mikuš 0,5.
  1.  Rudice  7  6  1  0  35,0  21  19
  2.  Kuřim B  7  5  1  1  36,0  26  16
  3.  Lipovec C  7  5  1  1  34,5  23  16
  4.  Boskovice  7  5  0  2  33,0  25  15
  5.  Sloup  7  3  3  1  30,5  25  12
  6.  Jevíčko  7  3  1  3  28,5  15  10
  7.  Tišnov  7  2  3  2  26,0  14  9
  8.  Vyškov B  7  2  2  3  27,0  14  8
  9.  Vyškov C  7  2  1  4  26,0  14  7
  10.  Blansko  7  1  1  5  24,5  16  4
  11.  Lipovec B  7  0  2  5  19,0  9  2
  12.  Adamov B  7  0  0  7  16,0  7  0 

OP: Lipůvka –Lipovec D 3:5, Poláček 
1, Fiala, Moc M., Slezák, Bílek 0,5 – Vav-
řínek, Ševčík Lub., Ševčík Milan 1, Ševčík 
Miloš, Krejčí P., Ševčík Jos., Kratochvíl M. 
0,5. Rudice B – Lipovec E 6:2, Dvořáček, 
Toulec, Ševčík Mart., Brus, Klinkovský 1, 
Nejezchleb, Crhonek 0,5 – Ševčík Jiří 1, 
Petržela, Sedlák 0,5. Jedovnice – Sloup B 
2:6, Plch st., Plch ml. 1 – Baláž, Sedlák, He-
lebrand, Mikulášek, Procházka I., Dostál 1. 
Adamov C – Boskovice B 4,5:3,5. Masák, 
Ležák, Mařík, Klimeš 1, Kratochvíla 0,5 – 
Petr, Walletzký, Probošt 1, Kocina 0,5. 
  1.  Rudice B  4  3  1  0  22,0  15  10
  2.  Lipuvka  4  3  0  1  21,5  18  9
  3.  Lipovec D  3  3  0  0  18,5  14  9
  4.  Sloup B  4  2  0  2  15,5  12  6
  5.  Adamov C  3  2  0  1  11,0  8  6
  6.  Boskovice B  4  1  1  2  17,0  14  4
  7.  Lipovec E  4  0  1  3  8,0  3  3
  8.  Rovečné  3  0  1  2  7,5  4  1
  9.  Jedovnice  3  0  0  3  7,0  6  0 

 
volejbal

1. liga juniorky: Boskovice – Břeclav 
2:3 (19, 19, -16, -23, -11) a 1:3 (-27, -20, 
12, -23).
  1.  Junior  20  20  0  0  60:11  58
  2.  Třebíč  20  14  6  0  49:22  44
  3.  Šlapanice  20  14  6  0  48:22  41
  4.  Znojmo  20  6  13  1  26:47  18
  5.  Břeclav  20  5  15  0  20:53  13
  6.  Boskovice  20  1  19  0  10:58  5 

KP kadetky: Boskovice – Vyškov 3:1 
(-17, 23, 24, 21) a 1:3 (-19, -14, 26, -19).  
DDM Kuřim – Boskovice 0:3 (-5, -17, -19) 
a 0:3 (-8, -15, -17).   
  1.  Vyškov  4  3  1  0  10:4  9
  2.  Boskovice  4  3  1  0  10:4  9
  3.  DDM Brno  2  1  1  0  4:4  3
  4.  DDM Kuřim  4  1  3  0  4:10  3
  5.  Kr. Pole B  2  0  2  0  0:6  0

KP muži: TSR Letovice – VK MS Brno 
3:0 (23, 15, 23) a 3:0 (17, 20, 17). Volejbal 
Vyškov – TSR Letovice 3:2 (22, -17, -23, 
14, 7) a 1:3 (23, -25, -15, -20).   
  1.  LI Brno  22  19  3  0  61:19  57
  2.  Žabovřesky  22  19  3  0  60:20  55
  3.  Vyškov  22  16  6  0  52:27  45
  4.  Letovice  22  13  9  0  49:36  40
  5.  Poštorná  22  11  11  0  41:43  33
  6.  MS Brno  22  11  11  0  42:46  33
  7.  Dědice  22  8  14  0  32:49  23
  8.  Sokol  22  6  16  0  35:52  22
  9.  Tišnov  22  5  17  0  24:56  15
  10.  Šlapanice B  22  2  20  0  14:62  7

 (bh)

Trénuj s námi, 
vyzývá tým Běhu za 

sedmizubým hřebenem
Boskovice - Startovné do závodu zdarma, zasvěcené rady zkušeného 

kouče, tréninky v posilovně či na oválu. Osvědčený přípravný projekt 
pořadatelů Boskovických běhů a Půlmaratonu Moravským krasem 2013, 
Trénuj s námi, přináší i ve třetím ročníku mnoho výhod. Tříměsíční bě-
žecký kurz startuje 5. února, a hodí se tak pro všechny, kteří chtějí odči-
nit nesplněné novoroční předsevzetí. Koordinátor projektu Petr Bartošek 
navíc říká: „Zapojte se do přípravy, ať vás prvního května nemrzí, že 
Sedmizubý hřebenem nemůžete běžet taky.“

Dvanáctitýdenní program zahrnuje přesný tréninkový plán a pravidel-
né společné výběhy. Běhání se účastníci budou věnovat v Boskovicích 
každé úterý a čtvrtek, neděle bude patřit cvičení v posilovně. O regene-
raci se postará šest návštěv wellness části boskovických lázní. Vstupné 
na sportoviště pokryje registrační příspěvek, který vychází na 495 korun 
měsíčně. A stejně jako v minulém ročníku je naplánované víkendové 
soustředění, ze kterého vám loni Zrcadlo přineslo reportáž.

„Přijďte změnit svůj pohled na běhání a děsivé vzpomínky na školní 
patnáctistovku si vymažte z hlavy,“ nabádá tisková mluvčí Boskovic-
kých běhů Hana Trnečková, která v tělocviku propadala, avšak běžecký 
projekt jí pomohl až k úspěšnému zdolání Běhu za sedmizubým hřebe-
nem i maratonu. „Přípravu jsme sice přizpůsobili naprostým začáteční-
kům, ale máme skvělý tréninkový plán i pro zběhlé rekreační běžce,“ 
dodává. Šance přihlásit se do Trénuj s námi potrvá už jen jeden týden, 
registrace se uzavírá 30. ledna. Přihlášku a rozpis tréninků naleznete na 
www.sportujsnami.cz.  (ht)

Stále v čele. Přes nečekanou domácí porážku od Zábřehu zůstaly kuželkářky TJ ČKD i po 13. kole v čele nejvyšší soutěže s dvoubodovým náskokem 
před Slavií, která zaváhala pro změnu v minulém kole. Foto Bohumil Hlaváček * Důležitá výhra. Také Václav Chládek (vpravo) se bodem zasloužil 
o vítězství šachistů Lipovce v duelu s Ořechovem, kterým Garde udělalo důležitý krok k vysněnému postupu do ligy.  Foto Bohumil Hlaváček

Nejen sportovní veřejnost se smutkem přijala in-
formaci, že 17. ledna 2013 odešel do pomyslného 

fotbalového nebe ve věku 48 let

pan Miloš Hlaváček,
bývalý špičkový hráč mnoha celků, zejména pak 
ČKD Blansko a Boskovic. S blanenským mužstvem 

v osmdesátých letech mimo jiné vybojoval historický postup do divize. 
Po skončení aktivní kariéry působil jako obětavý trenér mládeže v Bo-
skovicích. 

Poslední rozloučení s panem Milošem Hlaváčkem proběhne 25. ledna 
2013 od 14 hodin v obřadní síni v Boskovicích. Čest jeho památce!

Z  M  H



vu, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám zánovní závěsný elek-
trický ohřívač vody Dražice na 
100 l, pro svislou montáž, TV sto-
lek Robin 2 černý (na web. strán-
kách sconta). Cena dohodou, tel.: 
774 041 962.

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 bytem s možností 
připojení k bytu menší stav. úpra-
vou. V bytě je zasklená lodžie. Ori-
entace bytu je na jihovýchod. Cena 
870 000 Kč. Mobil: 605 511 210.

Koupě
Koupím cihlový byt v OV s 
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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
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BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

PŮJČKY

739 443 544

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

Prodej
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 jádro, 
nové rozvody elektriky. Cena do-
hodou. Tel.: 733 627 507.

Prodám sedačku s úložným 
prostorem rozkládací s křeslem a 
samostatné rozkládací křeslo. 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 zahradu, 
pergolu, zahradní domek. Nutno 
vidět. Bližší info podám telefonic-
ky, nebo e-mailem, vážným zájem-
cům pošlu foto. Tel.: 723 967 473, 
e-mail: 123pava@seznam.cz.

Prodám novou líheň pro drůbež, 
2 200 Kč, tel.: 733 483 672.

Prodám kanystry plastové i ple-
chové na 20 l. Tel.: 724 061 011.

Prodám ledničku zn. Zanussi 
142 litrů/z toho 18 litrů mrazák -18 
C/ ,stáří 5 let, perfektní stav, cena 1 
900 Kč. Tel.: 732 679 574.

Prodám velmi pěkný manažer-
ský notebook, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám mobil NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, fotoapa-
rát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 100 % sta-

Úvěry účelové,neúčelové,
hypotéky,přeúvěrování.

Až 500  s. bez příjmů 
a bez zajištění.

Tel.: 723 617 213

VZPOMÍNKA

Dne 18. ledna 2013 jsme vzpomněli 
třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček 

pan ZDENĚK BURIAN z Lysic.

S láskou v srdci stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami

Hledám odborného zástupce, 
magistru i laborantku do lékárny 
v Boskovicích. Tel.: 724 061 011.

              
 

        YMNÁZIUM BLANSKO 
                                        Seifertova 13, 678 01 Blansko 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
čtvrtek 31.1.2013 v době od 12.00 do 17.00 hodin pro rodiče a 

žáky 5. a 9. tříd ZŠ 
 Informace o studiu 
 Informace o přijímacích zkouškách 
 Prohlídka areálu gymnázia 
 Možnost návštěvy v ukázkových hodinách 
žáků primy v předmětech ČJ, AJ, M  
a ve sportovních hrách 

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190
               

balkonem v Blansku. Spěchá. Tel.: 
731 305 863.

Koupím RD v okolí Blanska 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 proná-
jmu 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 STRO-
JE A ZAŘÍZENÍ V PEKÁRNÁCH 
pro 1., 2., 3. ročník SOU, vydané 
v 80. letech. Nutně potřebuji. Tel.: 
546 451 305, 732 542 768.

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

Koupím seno, i starší. Nabídně-
te. Tel.: 605 542 243.

Koupím pšenici, ječ-
men a seno. Tel.: 723 
830 686.

Koupím garáž na Zbo-
rovcích v Blansku. Tel.: 
723 881 133.

Urgentně hledám RD 
se zahradou. Dům může 
být kdekoliv na Blanen-
sku, podmínkou je pouze 
vlaková zastávka v obci. 
Prodala jsem dům a do 
dvou měsíců si musím 
něco najít. Pracuji ve 
zdravotnictví, nemohu být 
u telefonu, proto prosím 
pouze sms nejlépe po 18. 
hod. na tel.: 720 358 721 
nebo email blechovac@
seznam.cz.

Koupím pěkný byt po rekon-
strukci 2-3+1 v Blansku. Tel.: 
732 381 285.

Pronájem
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 nastěhování. 
Možnost trvalého pobytu pro po-
skytnutí příspěvku na bydlení. Tel.: 
724 118 682.

Dlouhodobě pronajmu samo-
statný byt 69 m2 v rodinném domě 
v Blansku v Havlíčkově ul. – 2 + 
předsíň + jídelna + kuchyň /zaří-
zená s myčkou/ + koupelna s WC 
+ malá zahrádka. Cena: 7 500 + 3 
500 Kč inkaso. Tel.: 773 639 616.

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

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

Pronajmu garáž na Potoční 
ulici v Boskovicích, volná od 1. 1. 
2013. Tel.: 516 456 208 + záznam-
ník.

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

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

Pronajmu byt 2+1 v Blansku, 
vl. plyn. topení, plastová okna, 
Mahenova ul., od 1. 2 2013. Tel.: 
604 434 119.

Pronajmu větší byt 1+1 v Blan-
sku, volný od 03/2013. Kontakt 
737 900 946.

Jsme mladý pracující pár s 

dítětem, nekuřáci, bez domácích 
mazlíčků a hledáme pronájem bytu 
3+1 ve Velkých Opatovicích za ro-
zumnou cenu. Tel.: 776 107 422.

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

Nabízíme dlouhodobý proná-
jem slunného bytu 2 + 1 v Bosko-
vicích, byt je po částečné rekon-
strukci (nové el. rozvody, podlahy, 
omítky, koupelna se sprch. koutem, 
kuchyň, topení). Celková rozloha 
je 64 m2, byt má i balkon + sklepní 
prostor, nachází se ve 2. NP, sou-
částí je také kuchyňská linka včet-
ně myčky nádobí a vlastní plynové 
topení. Byt se nachází cca 10 minut 
chůze od centra, má v okolí léka-
ře, lékárnu, školku, školu, obchod 
i MHD. Byt bude volný začátkem 
března 2013. V případě zájmu vo-
lejte prosím na tel. 777 901 661.

Nabízíme dlouhodobý proná-
jem prostorného, zrekonstruova-
ného bytu 3 + 1 v Boskovicích (ve 
skutečnosti ½ domu), o celkové 
rozloze cca 100 m2 + sklep a asi 50 
m2 půdních prostor. Byt se nachází 
v 1. NP a jeho součástí je: předsíň 
se zabudovanou skříní, toaleta, 
technická místnost + turbokotel, 
koupelna se sprchovým koutem 
a masážní vanou, pokoj, kuchy-
ně včetně linky a myčky nádobí, 
komora, obývací pokoj s krbem, 
ložnice s vestavěnou skříní a po-
stelí, sklepní prostor, půdní prostor. 
Byt je nadstandardně vybaven, má 
nové plynové ústřední vytápění + 
možnost topení v krbu, nová plas-
tová okna, nové elektrické rozvo-
dy. Je velmi prostorný, světlý a jen 
pár minut od centra Boskovic. Byt 
bude volný začátkem března 2013. 
V případě zájmu volejte prosím na 
tel. 777 901 661.

Seznámení
Muž 55/180 rozvedený se rád 

seznámí s mladší pohlednou ženou, 
nekuřačkou, která by při vzájem-
ných sympatiích a nějakém čase 
se chtěla přistěhovat. Žiji sám v 
rodinném domku na vesnici. Jen 
vážně a možno i cizinka. Tel.: 
776 728 244.

Rád bych se seznámil s ženou 
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
Nabízím doučování anglič-

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

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.

Hledám studentku/paní na 
úklid RD v Blansku cca 2 hod 
týdně. Kontakt: 775 054 450.

Hledám práci řidiče dodáv-
ky, osobního auta. Ř. P. skupiny 
B vlastním. 22 let bez nehody, 
prosím nabídněte. E-mail: ra-
doslavolsan@seznam.cz, tel.: 
723 194 802.

GYMNÁZIUM BOSKOVICEVe školním roce 2013/2014 otevíráme dva obory: pro žáky po ukončení deváté třídy čtyřletý 
obor GYMNÁZIUM a pro žáky po ukončení páté třídy osmiletý obor GYMNÁZIUM. Do primy osmiletého gymnázia přijímáme 30 žáků a do prvního ročníku čtyřletého gymnázia 60 žáků.Pokud uvažujete o studiu na naší škole, zveme Vás srdečně k návštěvě školy a těšíme se na osobní setkání na Dni otevřených dveří 8. 2. 2013 od 
8.00 do 16.00 hodin. Všem zájemcům poskytneme podrobnější informace o studiu, umožníme prohlídku multimediálních poslucháren, učeben a laboratoří, auly, ateliéru, hudebny, počítačových učeben, sportovního areálu apod.

tel.: 516 802 210, tel.: 516 802 210, 
ředitel: 516 802 216ředitel: 516 802 216

www.gymbos.cwww.gymbos.czz
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Boskovice, Blansko - Po vánoč-
ní pauze už krajská hokejová liga 
Jižní Moravy a Zlínska běží opět 
naplno. Soutěž je stále velice vy-
rovnaná. Oba celky z našeho regi-
onu pokračují i nadále ve výkonech 
se střídavou tendencí. Boskovice 
bodovaly naplno, naopak Dynami-
ters nedokázali na ledě v Uherském 
Ostrohu dát ani jednu branku.

Boskovice – Plumlov 4:3 (2:0, 
2:2, 0:1), Kroupa 2, Novotný, Jan-
da. 

Skóre otevřel v 8. minutě Krou-
pa po nahrávce Hökla. Po dvou 
minutách to bylo již 2:0, když po 
závaru puk doklepl do sítě Novot-
ný. Minerva nadále tlačila, další 
branky se ale v první třetině nedo-
čkala. V 27. minutě se naopak tre-
fi li Plumlovští a snížili. Ke konci 

30. minuty opět Boskovice Jandou 
odskočily. Hosté znovu odpovědě-
li, do konce druhé části to ale bylo 
díky tečované Kroupově střele 4:2. 
Plumlov dal opět kontaktní gól ve 
49. minutě a ve zbytku utkání sa-
hal po vyrovnání. Marně, domácí 
již zisk tří bodů uhájili.

Uherský Ostroh – Blansko 
2:0. Podrobnosti nehlášeny.  (bh)
  1.  Brumov  17  11  2  0  4  91:75  37 
  2.  Velká Bíteš  18  9  3  2  4  83:59  35 
  3.  Šternberk  19  10  1  3  5  95:74  35 
  4.  Warrior  18  11  0  1  6  77:64  34 
  5.  Uh. Brod  18  10  1  2  5  85:79  34 
  6.  Kroměříž  19  9  1  1  8  109:87  30 
  7.  Uh. Ostroh  18  7  3  3  5  61:51  30 
  8.  V. Meziříčí  19  8  1  4  6  88:81  30 
  9.  Boskovice  19  6  5  1  7  78:66  29  
  10.  Blansko  19  8  1  2  8  66:72  28  
  11.  Plumlov  17  5  2  0  10  77:72  19  
  12.  Uh. Hradiště  19  1  3  3  12  56:119  12  
  13.  Břeclav B  18  1  0  1  16  63:130  4

Boskovice bodovaly 
s Plumlovem

Hustopečské džbánky 
putovaly do Boskovic

Hustopeče - O víkendu se bohužel poprvé za posledních deset let 
nepodařilo blanenským plavcům přivést pohár z hlavního závodu 20. 
ročníku Hustopečského džbánku. 

Závodů v Hustopečích se zúčastnilo osm jihomoravských oddílů. 
Hlavním závodem byla tradičně padesátka a stovka prsa. Prsařské opo-
ry blanenského družstva buď chyběly pro nemoc, nebo se zařadily do 
kategorie dorostu, kde se džbánky nerozdávaly. Čest okresních plavců 
zachraňovali boskovičtí talenti v kategorii mladšího žactva Filip Tlamka 
a Jakub Beneš, kteří získali za vítězství na stovce a padesátce prsa po-
hár ve formě keramického džbánku. V dalších disciplínách a štafetách si 
však Blanenští reputaci napravili, neboť vybojovali celkem osmadvacet 
medailí a z toho bylo sedm zlatých. Vítězství si připsala i mužská štafeta 
na 4 x 50 m kraul ve složení Odehnal, Chemčuk, Nejezchleb, Přikryl. 
Děvčata Bachratá, Pokorná P., Pokorná B., Zamazalová doplavala těsně 
za domácími závodnicemi na druhém místě. Boskovické družstvo získa-
lo také úctyhodný počet medailí. Z třiadvaceti cenných kovů bylo sedm 
zlatých. Nejlepším a také nejmladším plavcem Blanenských byl osmile-
tý Marek Švarc, který si vyplaval dvě zlata. Z Boskovických pak vynikl 
jedenáctiletý Filip Tlamka se třemi zlatými medailemi. Z nejcennějších 
kovů se ještě radovali Blanenští Bára Pokorná, Pavel Odehnal, Štěpán 
Pokorný, Milan Kučera, Adam Přikryl a z Boskovických Pavla Formán-
ková, Zuzana Vorlová, a Pavel Sivera.  (vv)

Brno, Blansko - Poprvé pod 
taktovkou trenéra Jiřího Hajské-
ho se představili fotbalisté Blan-
ska v přípravném utkání v Brně 
proti Kuřimi. Přes značně kombi-
novanou sestavu se jim podařilo 
zvítězit.

Blansko – Kuřim 2:1 (1:1). 
Branky: 33. Majer, 62. Pokor-
ný - 12. Kuldan. Blansko: Juran 
- Gromský, Maška, Bubeníček, 
Beneš - Antal, Zouhar, Pokorný, 
Nečas - Matuška, Majer. Střídal: 
Vašák. Trenér: Jiří Hajský.

Kouč se musel obejít bez Šen-
ka, který se již přes svůj mateřský 
klub Kotvrdovice domluvil na 
angažmá v Rosicích a několika 
dalších hráčů, kteří jsou nemocní 
či zranění. Vedení klubu potvrdi-
lo, že zaječí úmysly mají i někte-
ří další, stále se ale s nimi jedná 
o další spolupráci.

Zápas začal zostra, oba týmy se 

dostaly do šance, proměnil ji ale 
až ve 12. minutě kuřimský Kul-
dan. Ve 33. minutě vyrovnal pěk-
nou střelou Majer. Ve skórování 
pak zabránil nedávno blanenské-
mu Jandovi Juran. 

Ve druhé půli bylo lepší Blan-
sko. Pokus Nečase ještě zlikvi-
doval brankář Kučera, na trestný 
kop Pokorného ale byl již krát-
ký. Kuřimští dirigovaní Liborem 
Němcem se pak dostali do něko-
lika dalších šancí, všechny však 
zlikvidoval výborný Juran.

Jak řekl pro web klubu trenér 
Jiří Hajský, utkání hodnotil klad-
ně. „V prvním poločase jsme se 
snažili hrát víc na kratší kombina-
ce ve zhuštěném prostoru, což na 
tomto terénu nešlo. Ve druhém už 
jsme se terénu lépe přizpůsobili 
a bylo to znát. Celkově výsledek 
odpovídá dění na hřišti,“ uvedl 
Jiří Hajský.  (bh, zpr)

Blansko porazilo Kuřim

Vítěz. Foto Bohumil HlaváčekVítěz. Foto Bohumil Hlaváček

Radim Ševčík a Petr Švancara. Foto Bohumil HlaváčekRadim Ševčík a Petr Švancara. Foto Bohumil Hlaváček

Narozeniny Lukáše Vorlického. Foto Bohumil HlaváčekNarozeniny Lukáše Vorlického. Foto Bohumil Hlaváček

Otec a syn Němcovi. Foto Bohumil HlaváčekOtec a syn Němcovi. Foto Bohumil Hlaváček Divadelní scénka. Foto Bohumil HlaváčekDivadelní scénka. Foto Bohumil Hlaváček

Osobnost roku. Foto Bohumil HlaváčekOsobnost roku. Foto Bohumil Hlaváček Tanec se psem. Foto Bohumil HlaváčekTanec se psem. Foto Bohumil Hlaváček
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Hvězdy se rozhodly udě-
lat oproti minulému roku 
změnu a pověřují úkolem 
vašeho moudrého strážce 
Saturna. Váš zodpovědný 
vládce už dlouhou dobu 
vybrušuje váš postoj k pra-
covním záležitostem do do-
konalosti. V roce 2013 má 
ale dohlédnout na to, abys-
te se zaměřili i na své sny. 
Nejmocnější planeta Pluto 
úřaduje ve vašem zname-
ní a cítí se pevně v „kram-
lecích“ na to, aby jako váš 

spojenec držela nad vámi 
ochrannou ruku. Je to rok 
vašeho velkého přerodu 
osobnosti, co se týká vní-
mání vašich přání. Pluto 
volá, abyste se stali vším, 
čím chcete být!Planeta Neptun se na vás v roce 2013 svůdně usmívá a vábí vaše saturnské srdce k většímu snění a fantazii tak, abyste byli schopni přepínat z jedné úrovně myšlení na dru-hou. Váš „Guru“ Saturn nic ne-namítá, koneckonců má za úkol to sám podporovat, ale zároveň si hlídá, abyste neztratili úplně kontakt s realitou. Pokud jsou 

ale vaše sny re-álné, hledejte způsob, jak je naplnit. Vy, zro-zenci 3.dekády ( 1 1 . 1 . - 2 0 . 1 . ) , neživte myšlen-ku co by bylo, kdyby, pracujte na svých tou-hách i když se vám bude zdát, že je cesta k nim hodně složitá. Zkuste být více spontánní, samozřejmě to neznamená, že máte zapo-mínat na své povinnosti. Milí Kozorozi, nyní máte možnost provádět neuvěřitelné změ-ny ve svém životě i v životech těch, na kterých vám záleží. Již od ledna disponujete trpělivos-tí a intuitivní moudrostí, což je úžasná kombinace, navíc se do-kážete i v krizových situacích chovat vynikajícím způsobem. To všechno vám otevírá cestu k získání moci a zlepšení vaší ekonomické situace a vy přece chcete dosáhnout výraznějšího úspěchu - na vrcholku hory se cítíte nejlépe, je to vaše přiro-zenost! Vaše vládnoucí planeta Saturn je ve velmi harmonic-kém aspektu s veselým Jupite-rem, což ukazuje, že jste schop-ni expandovat, a to je velké plus. Záškodník Uran však vy-strkuje růžky a snaží se někte-ré věci narušit, budete muset pravděpodobně najít způsob, 

jak sladit vaše profesní cíle a rodinu. Konste-lace prozrazují, že významnou oporou vám může v této si-tuaci být váš nejlepší přítel, oceníte, jak dů-ležitá je v životě opravdová přá-telská vazba. Pokud navíc na domácí půdě zapůsobíte svou vlídností, in-teligencí a odlehčujícím moud-rým humorem, dopracujete se nonšalantně do kompromisu! 
Láska a sexRok 2013 je pro vás velmi důležité období pro vztahy a život v manželství. Láska je vaší kartou roku! Planetární konstelace vypovídají o napl-nění vztahů, nicméně Jupiter přináší výzvu a signalizuje, že drobné potíže se přece jen vy-skytnou. Rozhodujícím časem pro lásku se stává již začátek roku, v této době byste měli dát najevo, co v životě chcete. Váš protějšek bude inklino-vat k mnohým argumentům a bude se snažit prosazovat spíše své vlastní názory, důle-žité je, abyste se naučili ovládat svou špatnou náladu a máte vyhráno! Váš partnerský vztah 

nebo manželství získá nakonec mnohem významnější a inten-zivnější podtext. Pokud žijete nesezdáni, budete přemýšlet o legalizaci svazku. Vy, kteří jste nezadaní, se můžete rov-něž dopracovat k významnému navázání vztahu. Venuše před-znamenává důležité události i když ví, že vás není snadné získat. Vaše sexuální touha je sice silná a nikdy polovičatá, přesto si nelibujete v krátkodo-bých milostných aférách. Musí-te být přesvědčení, že objekt vašeho zájmu je ten pravý. Pro vás, zrozenci 1.dekády (22.12.-31.12.), je v tomto směru velmi důležitý měsíc březen. Léto je naopak pro všechny dekády vašeho znamení trochu varují-cí, protože se vám může naku-pit více obletujících protějšků najednou! Milí Kozorozi, sa-mozřejmě si poradíte, jste totiž ti, kdo mají rádi svůj život pod kontrolou.
Šťastný měsíc: únor, květen, listopad
Nepříznivý měsíc: červen, srpen, září
Práce a penízeJste spolehliví, svědomití a také nejpracovitější zname-ní zvěrokruhu, takže se pla-netární frekventanti vesmíru usnesli, že vám přidají dárek navíc. Nadělují vám neobyčej-

KOZOROH 22. 12. - 20. 1 – Tento rok je 
pro vás nesmírně produktivní

nou obratnost při výstupu po stupíncích žebříčku, který vede k úspěchu a uznání. Hlavně věřte svým schopnostem, brzy zaznamenáte, že se vám v pod-nikání bude skvěle dařit! Díky planetě Mars získáte už v úno-ru velkou energii a objevíte první impuls toho, co opravdu chcete. Ti, kteří jste zaměstná-ni v menších podnicích, učiňte nyní krok vpřed a vyzkoušej-te si nové způsoby práce. Ne-nasytný Jupiter vás může ve druhé polovině roku příliš za-hltit a především vy, zrozenci 3.dekády (11.1.-20.1.), dejte pozor na přetížení, naplánujte si svůj kalendář a zapojte do svého života některé relaxač-ní činnosti, abyste si vytvořili rovnováhu. Ve finanční oblasti u vás v tomto roce díky vlivu Saturna nedochází k žádným závažným extrémům, ze kte-rých byste měli mít důvod k nervozitě. Máte tendenci se zabývat investicemi do nemovi-tostí, což přispěje k vaší finanč-ní zabezpečenosti. Spoléhejte na svůj rozum a praktičnost a pamatujte na radu, že kdo se neodváží, nemůže vyhrát!
Šťastný měsíc: únor, květen, říjen
Nepříznivý měsíc: červen, srpen, září

Domov a rodina

Rodina a vaši nejbližší jsou pro vás posvátným územím, kterého se nesmí nikdo ani kři-vým slovem dotknout, jediný, kdo má právo něco namítat, jste vy sami. I v tomto roce se cítíte být zavázáni láskou svým milovaným a to bez ohledu na jejich chyby a hříchy. Vaše od-danost je skutečně výjimečná! O to větší znepokojení vám však může způsobit jakákoliv změna nebo chaos v rodin-ných záležitostech. Vliv pla-nety Uran napovídá, že přece jen může přijít potřeba nějaké obměny ve vašem dosavadním domácím stylu. Váš dům nebo byt se může začít jevit jako ne-vyhovující a vy budete nuceni přemýšlet o tom, že bydliště změníte. Tato představa vás děsí, ale nakonec vám, i když po delší době, přinese toto roz-hodnutí uspokojení. V domác-nosti mohou také začít stávko-vat elektrická či elektronická zařízení a v neposlední řadě nejsou vyloučeny ani menší problémy s dětmi. Možná vám, hlavně zrozencům 1.dekády (22.12.-31.12.), připadá, že se v tomto období nějak začínají bouřit a prosazovat si své já, Saturn však díky vašemu přá-telskému postoji zajistí znovu stabilitu.
Šťastný měsíc: leden, kvě-ten, listopad
Nepříznivý měsíc: červenec, září, prosinec

ZdravíJste zrozenci zemského zna-mení, tudíž jste spojeni se vším, co má pevnou strukturu a tvar. Z hlediska částí organis-mu jsou k vám mimo jiné přiřa-zovány kosti a klouby. V tomto roce byste si tuto oblast těla měli ohlídat, abyste předešli potížím s klouby, zejména rev-matismu kolen. Jako prevence jsou vhodné přípravky obsahu-jící důležité enzymy, nebojte se poradit s lékařem. V letních měsících dbejte na vyváženou životosprávu, aby nedošlo k nedostatku přísu-nu železa a následné anemii, o čemž vypovídá Jupiter s Mar-sem ze znamení Raka. Zvýšené riziko je zejména u vás, kteří jste vegetariáni, neboť jak je známo, hlavním zdrojem žele-za je maso. Následkem tohoto problé-mu se pak může přidat i vleklá únava, což nepříznivě zapůsobí na vaši psychiku. Všem těmto problémům se vyhnete, pokud nezanedbáte zdravou stravu. Velmi vám také prospěje pro-hřátí organismu, dopřejte si pobyt u moře, udělá vám to dobře a hlavně to prospěje va-šim kloubům.
Šťastný měsíc: květen, lis-topad
Nepříznivý měsíc: červenec, srpen

Nejpříznivější 
oblast vašeho 
života pro rok 

2013V období roku 2013 máte obrovskou šanci splnit si svůj sen v oblasti profese nebo partnerského vztahu, tyto ob-lasti mohou nabýt osudového významu! 
Váš kámen pro zdraví 

v roce 2013: HEMATIT - je doporučován při revmatismu a anémii, zlep-šuje metabolismus železa.
Amulet pro štěstí a lásku 

pro rok 2013: symbol KŘÍŽ V KRUHUpřívěsek MINCE (staré i no-vodobé)

„Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ „Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ 
„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“
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Poukaz na akci 1+1 zdarma 

Při zakoupení vstupenky na divadelní představení 

Láska a párečky a po předložení tohoto poukazu  

dostanete druhou vstupenku zdarma. 

D iv a d e ln í  p ře d st a ve n í  L á s ka  a  p á r ečk y  

Poukaz nelze směnit za peníze 

Info k představení: 
Datum konání:  28.2.2013 
Čas konání:  19:30 hod. 
Místo konání:  Dělnický dům BK 
Cena vstupenky:  280,- Kč 

Lze uplatnit v Informační kanceláři Blanka 

Akce platí do vyprodání! 

Kontakt na 
inzerci:

777 008 399

inzerce@zrcadlo.net

www.zrcadlo.net
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