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Krácení dotací:
Sociální služby 
jsou v ohrožení
Radim Hruška

Boskovice, Letovice - Minis-
terstvo práce a sociálních věcí 
zveřejnilo výši dotací, které letos 
dostanou poskytovatelé sociál-
ních služeb. Pro náš region to není 
zrovna příjemné čtení. Městská 
správa sociálních služeb Bosko-
vice i letovická organizace mají 
dotaci sníženou o více než třicet 
procent. Letovičtí se dokonce, co 
se krácení dotací týče, dostali na 
pomyslnou první příčku mezi po-
dobnými organizacemi v Jihomo-
ravském kraji. 

„Centrum sociálních služeb 
dostalo od Ministerstva práce 
a sociálních věcí vyrozumění, že 
příspěvek na provoz domu s pe-
čovatelskou službou a domova 
pro seniory se ponižuje, a to vý-
razně. Proti loňskému roku asi 
o 1,4 milionu korun, což město 
není v současné době schopné 
pokrýt. Budeme psát dopis na 
ministerstvo a podnikat všechny 
kroky, abychom chybějící pro-
středky nějakým způsobem do-

stali. Pokles oproti roku 2012 je 
36,7 procenta. Tíží nás to. Samo-
zřejmě nechceme sociální zaříze-
ní likvidovat, zvláště v době, kdy 
počet potřebných výrazně roste,“ 
uvedl letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta.

Městská správa sociálních slu-
žeb Boskovice žádala o poskyt-
nutí dotace na pobytová zařízení 
Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem a terénní Pe-
čovatelskou službu v celkové 
výši 15,9 milionu korun. 

„Navzdory rostoucím nákla-
dům způsobeným zvýšením sa-
zeb daně s přidané hodnoty i me-
ziročním nárůstem cen energií, 
potravin, zboží a služeb přidělilo 
ministerstvo dotaci ve výši 8,129 
milionu korun, což představuje 
meziroční snížení podílu státních 
prostředků o osmatřicet procent 
oproti skutečnosti roku 2012, kdy 
dotace činila 12,976 milionu ko-
run,“ popsala ředitelka Městské 
správy sociálních služeb Bosko-
vice Marie Sáňková. 

 Pokračování na str. 2
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PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

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

Tradice. Také v letošním roce připravili nadšenci v řadě obcí a měst blanenského okresu masopustní průvody. Nejinak tomu bylo také v Ráječku. 
Bohatou fotoreportáž naleznete na straně 6 a na www.zrcadlo.net. Foto Luděk Kala

Blansko - Klubovna blanenské 
čajovny Ulita se stane ve středu 
20. února od 17.30 hodin dějiš-
těm fi lmového festivalu Expedič-
ní kamera. 

Půjde o celovečerní promítá-
ní fi lmů o dobrodružství, divoké 
přírodě, o extrémních zážitcích 
i sportech. Festival se koná se na 

více než 200 místech Česka a Slo-
venska.

V rámci letošního festivalu di-
váci uvidí dokumentární fi lmy 
o životě domorodých kouzelníků 
na jednom z indonéských ostro-
vů poblíž Sumatry, o bubenících 
ze západní Afriky a pokračování 
cestopisu Australana Tima Copea 

z Mongolska přes střední Asii do 
Evropy. Adrenalin jim zvedne do-
kument o dvouměsíčním sjíždění 
norských a islandských řek na 
kajacích, paraglidistická expedice 
v Himáláji, skotský freestyle tria-
lista Danny MacAskill a fi lm Petra 
Kašpara o unikátní lezecké oblasti 
v severovýchodních Čechách.

Festival bude zakončen bonu-
sovým fi lmem Príbehy tatran-
ských štítov, který v roce 2011 
natočil uznávaný dokumentarista 
Pavol Barabáš. Více informací 
naleznete na webu Sdružení Uli-
ta www.ulitablansko.cz nebo na 
webu festivalu www.expedicni-
kamera.cz.  (ama)

Expediční kamera bude letos plná exotiky

Radim Hruška

Karolín - Co mají společného 
Jeseníky a Karolín nedaleko Ráj-
ce-Jestřebí? S trochou nadsázky 
řečeno Karla Švédu. V Červeno-
horském sedle vyrůstá od loňské-
ho května památník obětem hor. 
V současné době je hotová hrubá 
stavba a v létě by měl být dokon-
čen. „Na svědomí“ ho má právě 
Karel Švéda – dlouholetý hajný 
a výrobce šindele z Karolína.

„Jak nás současné zprávy z tele-

Karel Švéda staví památník obětem 
hor v Červenohorském sedle

vize a jiných sdělovacích prostřed-
ků informují, není léta či zimy, aby 
si naše hory nevybraly svou daň 

na lidských životech. Tomu také 
odpovídá množství křížů a kamen-
ných mohyl různě roztroušených 

na turistických stezkách, mnohdy 
bezejmenných a zvolna upadají-
cích v zapomnění. Ať už důvod, 
proč se domů nevrátili, byl jaký-
koliv, stojí zato si na tyto oběti 
vzpomenout a připomenout si, jak 
je důležité být pro hory připraven 
a nepodceňovat jejich moc a nevy-
počitatelnost,“ uvádí důvod stavby 
Karel Švéda, který se v Jeseníkách 
narodil a prožil několik let.

Na jeho popud vzniklo občan-
ské sdružení Společně obětem hor. 
Několik nadšenců se snaží postavit 
zmenšenou kopii vyhořelého kos-
telíku na Vřesové studánce, která 
má sloužit jako lapidárium, kde by 
na epitafech byla zveřejněna jména 
těch, kteří horám obětovali to nej-
cennější.  Pokračování na str. 2

Ve Valchově vyrostl ledopád

Kulturu v Letovicích vede 
nový ředitel - Jiří Palán

Letovice - Městské kulturní středisko Letovice má od prvního února 
letošního roku nového ředitele. Na základě výběrového řízení se jím 
stal Jiří Palán. Nahradil tak Evu Hejlovou, která v čele letovické kul-
tury působila od roku 2007, a podle vedení letovické radnice odešla na 
vlastní žádost. 

Jak uvedl letovický starosta Vladimír Stejskal, o výběrové řízení na 
nového ředitele byl velký zájem. Jiří Palán se výběrové komisi líbil 
nejvíce i proto, že má zkušenosti ze stejného postu. Působil totiž jako 
vedoucí kultury v Konici. „Od nového ředitele budeme požadovat za-
chování tradičních úspěšných akcí, které se v Letovicích již konají, ale 
také nové nápady. Konkrétní plán by měl předložit začátkem března,“ 
doplnil Vladimír Stejskal.  (hrr)

Krása. Voda a mráz vykouzlily ve Valchově zajímavý ledopád. Netra-
diční výzdoba obce je navíc vždy ráno a večer podsvícena barevnými 
světly. Více foto na www.zrcadlo.net. Foto Jindra Brožová

Lapidárium.  Foto archivLapidárium.  Foto archiv
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Iva Holomková: Na demolici 
staré školy ještě nedozrál čas

K K
Sprejeři opět

řádili
Blanensko a Boskovicko - 

V noci z pátku na sobotu 16. úno-
ra poničil zatím neznámý vandal 
hned několik objektů v blanenském 
okrese. U jedné z blanenských zá-
kladních škol posprejoval dvoje ple-
chová vrata u kotelny. Pachatel užil 
kombinaci žluté a černé barvy. Způ-
sobil tak pětitisícovou škodu. Auto-
busová zastávka v Benešově však 
dopadla ještě hůře. Červené, zelené 
a oranžové většinou nečitelné nápi-
sy pokrývaly čelní stěnu i její vnitřní 
prostory. Tam už se škoda vyšplhala 
k dvaceti tisícům korun. Policie oba 
případy šetří jako trestný čin poško-
zení cizí věci.  (hrr)

Prodával
kradené nářadí

Letovice - Přilepšit si na úkor 
vlastního zaměstnavatele chtěl os-
matřicetiletý zaměstnanec fi rmy 
specializující se na kovoobrábění 
v Letovicích. Z fi rmy postupně 
odnášel náhradní speciální vrtáky, 
které pak nabízel pod cenou na 
internetu. Celkem jich prodal osm 
a svému zaměstnavateli tak způso-
bil škodu ve výši asi 120 tisíc ko-
run. Muž již byl obviněn ze zpro-
nevěry a hrozí mu tak trest odnětí 
svobody až na dva roky.  (hrr)

Novostavby 
jsou lákadlem
Blanensko a Boskovicko - Vlou-

pání hned do tří rozestavěných ro-
dinných domků šetří v těchto dnech 
policisté v regionu. Do dvou v obci 
Žernovník se dostal zloděj v noci 
na 12. února. Do prvního domu se 
dostal oknem, demontoval litino-
vou krbovou vložku, pobral nářadí 
včetně motorové pily. Pak si z domu 
vypůjčil ještě žebřík, který použil 
pro vloupání do další novostavby. 
Odtud vzal plynový kotel a opět 
stavební materiál a nářadí, navíc po-
škodil fasádu domu. Celková škoda 
se tak vyšplhala na téměř 190 tisíc 
korun. Kromě toho policisté vy-
jížděli ještě k dalšímu podobnému 
případu. V Rozseči nad Kunštátem 
zloděj vypáčil zadní vstupní dveře 
do novostavby, dostal se do chodby, 
ale tam jej zachytilo pohybové zvu-
kové čidlo. Zloděj tedy nic nevzal 
a rozestavěný dům opustil. Přesto 
poškozením dveří způsobil škodu 
za 20 tisíc korun.  (hrr)

Auta se srazila
Šebrov - Zatáčky a sníh na vo-

zovce na silnici vedoucí od Šebro-
va do Blanska byly v úterý 12. úno-
ra odpoledne příčinou dopravní ne-
hody, při které byla poškozena tři 
vozidla. Dvaačtyřicetiletá řidička 
jedoucí s osobním autem Fiat Pan-
da od Lipůvky do Blanska dostala 
v zatáčce smyk, vyjela do proti-
směru, kde narazila do protijedou-
cího osobního auta značky Toyota. 
Po nárazu z auta odletěly součásti, 
které poškodily třetí vozidlo, které 
místem projíždělo. Při nehodě byla 
lehce zraněna spolujezdkyně z fi a-
tu. Na vozidlech vznikla škoda za 
asi půl milionu korun.  (hrr)

Vjel do řeky
Šebrov - Na ojetých pneumati-

kách si vyjel v úterý 12. února krát-
ce před polednem po silnici mezi 
Blanskem a Šebrovem s osobním 
autem Volkswagen Golf sedma-
dvacetiletý řidič. Při průjezdu le-
votočivou zatáčkou nezvládl na 
zasněžené silnici své auto, dostal 
smyk, vyjel ze silnice a přední částí 
skončil v řece Svitavě. Při havárii 
nebyl nikdo zraněn, z auta do řeky 
neunikly žádné látky, které by po-
škodily životní prostředí. Ukázalo 
se, že řidič vyjel na silnici se znač-
ně ojetými předními pneumatika-
mi. Na autě vznikla škoda ve výši 
asi 50 tisíc korun. Dechová zkouš-
ka u řidiče byla negativní.  (hrr)

Auto skončilo 
na střeše

Lysice - Osobní auto Volkswagen 
Polo skončilo v úterý 12. února 

krátce před devátou hodinou na stře-
še poté, co jeho řidička nezvládla 
řízení. Sedmapadesátiletá žena jela 
od silnice I/43 směrem do Lysic. 
V pravotočivé zatáčce vyjela mimo 
komunikaci a s autem se převrátila 
na střechu. Ona i její spolujezdec 
byli lehce zraněni, na autě vznikla 
škoda asi 40 tisíc korun.  (hrr)

Opilý a nahý
se válel ve 

sněhu
Boskovice - Ani kapku studu ne-

zaznamenali policisté u devětatřice-
tiletého muže, který se v pondělí 11. 
února kolem sedmé hodiny večer 
choval neslušně na náměstí 9. květ-
na v Boskovicích. Muž se totiž neu-
stále obnažoval, s policisty odmítal 
spolupracovat nebo si lehl nahý do 
sněhu. Dechová zkouška ukázala, 
že je značně ovlivněn alkoholem, 
v dechu měl 3,2 promile.  (hrr)

Půjčené lyže
už nevrátil

Olešnice - Lyže s vázáním, lyžař-
ské boty a hůlky v hodnotě téměř 
20 tisíc korun si vypůjčil v pátek 
8. února ve ski areálu v Olešnici os-
matřicetiletý muž. Zřejmě se mu ale 
zalíbily a dobře si na nich zalyžoval, 
takže se rozhodl, že je do půjčovny 
už nevrátí. Svým jednáním se do-
pustil trestného činu krádeže.  (hrr)

U silnice ležel 
mrtvý muž

Babolky - Mrtvého sedmdesáti-
letého muže nalezli v sobotu 9. úno-
ra kolem šesté hodiny ranní lidé 
nedaleko silnice vedoucí z Babolek 
směrem k Letovicím. Zatímco tělo 
muže se nacházelo několik desítek 
metrů od komunikace, v její těsné 
blízkosti ležely jeho boty a svítilna. 
Policisté v současné době na místě 
zjišťují, co se přesně stalo. Nevylu-
čují ani možnost, že muže, který se 
pohyboval po silnici, srazilo v noci 
projíždějící auto.  (hrr)

Žena falšovala
své doklady

Boskovicko - Využívat neopráv-
něně výhod pro zdravotně postiže-
né se nevyplatilo třiačtyřicetileté 
ženě z Boskovicka. Jejímu průkazu 
ZTP končila platnost v polovině 
loňského roku. Žena se ale rozhod-
la, že si datum ukončení platnosti 
přepíše, a prodlouží jeho platnost 
až do roku 2015. Dlouho se však 
z výhod neradovala. Když průkaz 
předložila ve vlaku a domáhala se 
zlevněného jízdného, všiml si ne-
souladu pracovník drah. Případ tak 
skončil na policii.  (hrr)

Vlaky zastavily 
na stejné koleji

Adamov - Jen asi šedesát metrů 
od sebe zastavily v pondělí 4. úno-
ra kolem poledne dva vlaky na 
vlakovém nádraží v Adamově. Na 
kolej, kde již stál osobní vlak je-
doucí z Brna do Skalice nad Svita-
vou, vjel ještě mezinárodní rychlík 
jedoucí ve stejném směru. Zastavil 
však včas, proto na místě nedošlo 
ani k žádnému zranění, ani k po-
škození vlaků.  (hrr)

Do herny se
vydal s pistolí
Blansko - Do herny v jednom 

z blanenských sídlišť se vydal pro 
peníze neznámý pachatel. Muž 
se nejprve schoval na záchodech. 
Toalety opustil maskovaný kuklou 
kolem čtvrt na pět ráno. Na chod-
bě herny jej však vyrušila obsluha 
společně se zákazníkem. Pachatel 
tedy pod pohrůžkou útokem pis-
tolí požadoval vydání fi nanční ho-
tovosti. Tu však nedostal a chtěl z 
herny odejít. Zákazník mu to však 
nechtěl dovolit, proto na něj lupič 
vystřelil ze zbraně, kterou držel. 
Pak z místa činu utekl a rozbil při-
tom skleněné dveře. Zloděj kromě 
poškození dveří nezpůsobil žádnou 
další škodu.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Spešov - O dění 
ve Spešově v uply-
nulém roce i letos 
jsme si popovídali 
s jeho starostkou 
Ivou Holomkovou.

Jaký byl rok 
2012?

Hodně pracov-
ní, a myslím, že 
i úspěšný. Všech-
ny plánované akce 
jsme zvládli, některé i dříve než 
jsme předpokládali. Především 
jsme téměř dokončili rekonstruk-
ci centra obce. Udělala se velká 
regenerace zeleně, dokončili jsme 
opravu chodníků. Vše v našem 
typickém barevném tónu, tedy 
žlutomodrém. Přibyly také dětské 
prvky. 

Hodně se mluvilo a psalo o 
vaší nové rozhledně…

Ta byla hitem loňského roku. 

Stala se místem, kde se potkávají 
cyklotrasy, odpočinkovou zónou, 

kam si lidé zajdou 
posedět s výhledem 
na krajinu. Chytla se 
až překvapivě dobře. 
Musím říct, že jsem 
tam viděla jít spous-
tu výletníků, seniorů 
na vycházky. Jsem 
ráda, že si rozhledna 
získala oblibu. Při-
spěla také nemalou 
měrou k tomu, že 
jsem s uplynulým 

rokem v obci spokojena.

Letošní rozpočet už máte 
schválený?

Ne, pravidelně to děláme až 
na březnovém zasedání zastupi-
telstva. Zatím máme rozpočtové 
provizorium. Osvědčilo se nám 
to. Budeme už mít přesně spočí-
táno, co si můžeme dovolit a co 
ne. Vždy se snažíme sehnat pře-
dem dotace, a podle nich sestavit 
rozpočet. Daří se nám to. Letos 

bychom rádi například dokonči-
li už všechny chodníky. Celkově 
tak bude Spešov propojen novými 
opravenými komunikacemi. Rádi 
bychom udělali dvě odpočinková 
místa v duchu místní tradice tesař-
ství, jak je tomu na rozhledně.

V čem konkrétně?
Vzniknou ze dvou otesaných 

lip, jejichž zbytky zůstaly na pro-
stranství. Dětský strom a taková 
časová osa. U nich budou také la-
vičky sloužící k odpočinku.

Ke Spešovu patří neodmysli-
telně koupaliště…

Společně s nájemkyní se hodlá-
me pustit do jeho rekonstrukce. Jí 
se podařilo získat dotaci na opravu 
budovy a malého bazénu, my hod-
láme něco investovat do velkého. 
Areál by měl být modernizován.

Čeká vás ještě nějaká inves-
tiční akce?

Rádi bychom se pustili do opra-
vy hasičské zbrojnice, i když těžko 

sháníme dotační tituly. Je to jedna 
z obecních budov, která ještě není 
pěkná. Rádi bychom jí proto dali 
lepší kabát.

Vypadá to tak, že poté už bude 
u vás vše hotovo…

To samozřejmě ne, bude stále 
co vylepšovat. Musíme už koneč-
ně řešit problém zavřené školy, 
která je v havarijním stavu. Bu-
deme ji muset zbořit, statici totiž 
nic jiného nepřipouštějí. Objekt 
je ve středu obce, budeme proto 
oslovovat developery, dovedeme 
si tam představit třeba nějaký by-
tový dům či bydlení pro seniory. 
Na demolici ale budeme potře-
bovat hodně fi nancí. Nyní není 
zrovna příhodná doba, myslím, že 
budeme muset ještě nějakou dobu 
počkat. Kdybychom se do toho 
pustili hned, znamenalo by to stop 
všem ostatním investičním akcím. 
Chceme posílit aktivity mladých, 
kteří by rádi začali s výstavbou. To 
je směr Spešova, kterým by obec 
měla jít dál. Zatím se nám daří.

Pokračování ze str. 1
Jak doplnila, v rozporu s de-

klarovanými principy rovného 
přístupu ke všem poskytovatelům, 
byla v kraji opakovaně poskytnuta 
výrazně vyšší podpora krajským 
zařízením oproti obecním nebo 
neziskovým organizacím. Vedení 
města, jako zřizovatel, se snaží 
o dokrytí chybějících prostředků. 

„S Letovicemi jsme takříkajíc 
na jedné lodi. S tamním staros-
tou jsme domluveni na společné 
schůzce. Obě města také atakují 
Jihomoravský kraj i Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. S tím, jak 
se peníze rozdělily, nejsme abso-
lutně spokojeni. Udělám všechno 
proto, abychom dosáhli na pro-
středky jako v minulém roce. Ne-

mám zprávy, proč došlo ke snížení, 
ani žádné podrobnější informace. 
Budu oslovovat všechny krajské 
zastupitele z regionu a zároveň 
se všemožnými prostředky snažit 
o nápravu této věci. V tuto chvíli 
není mnoho možností, ale nějaké 
rozhodně jsou,“ řekl boskovický 
starosta Jaroslav Dohnálek.

Boskovická radnice přispívá na 

provoz sociálních zařízení ročně 
asi čtyřmi miliony korun. Další 
peníze pak posílá na investiční 
akce. V letošním roce bylo napří-
klad plánované fi nancování nové-
ho výtahu. „Uvidíme, jak všechno 
dopadne. Zabezpečit provoz je 
ovšem prioritní, proto možná bu-
deme muset investice odložit,“ 
dodal Dohnálek.

Krácení dotací: Sociální služby jsou v ohrožení

Karel Švéda staví památník obětem 
hor v Červenohorském sedle

Pokračování ze str. 1
„Původně měl kostelík stát na 

Kralickém sněžníku, ale nedo-
hodli jsme se s majitelem pozem-
ku. Nakonec jsme ale našli možná 
i vhodnější místo v kamenolomu 
v Červenohorském sedle, což je 
součást hlavního hřebene Jese-
níků. Je to místo poměrně dost 
navštěvované i v zimě, protože 
v sousedství je lyžařský svah. 
V současné době je postavená 
hrubá stavba, která je zazimo-
vaná. Čekáme na jaro, abychom 
mohli udělat vnitřní vybavení. 
Kostelík z modřínového a smrko-
vého dřeva se musí navíc znovu 
začistit, ofrézovat, vyhladit. Spo-
dek až po vrch oken je modříno-
vý, zbytek smrkový. Na podlaze 
je zatím písek, ale to chceme vy-
lepšit. Uvidíme, kolik se podaří 
sehnat peněz,“ popisuje Švéda. 

I když je stavba náročná, ješ-
tě těžší je pátrání po totožnosti 
lidí, kteří v Jeseníkách zahynuli. 
„Jako vodítko slouží seznam Hor-
ské služby Jeseníků. Znám jména 

obětí a obce, ze kterých pocháze-
li. Obeslal jsem proto obecní úřa-
dy. Ty ale kvůli utajení osobních 
údajů nesmí nic sdělit. Nechci 
sám udělat cedulky a instalovat 
je v kostelíku. Cílem je, aby si 
plakety vyrobily přímo jejich ro-
diny a uvedly na ně vlastní texty. 
Jediné omezení, které máme, je 

velikost formátu A4. Nechat udě-
lat stejné cedule a napsat všechno 
stejným písmem, by nebylo ono. 
Takhle bude lapidárium pestřej-
ší,“ plánuje Švéda.

Občanskému sdružení na stav-
bu přispěl Olomoucký kraj. Další 
potřebné prostředky se snaží dát 
dohromady prostřednictvím veřej-

né sbírky. Zájemci mohou peníze 
posílat na účet 241695739/0300. 

„Obracíme se proto na každé-
ho, kdo by byl ochoten alespoň 
menší finanční částkou přispět 
na materiál stavby. Tu bychom 
chtěli veřejnosti zpřístupnit čty-
řiadvacátého srpna letošního 
roku. Další podrobnosti včetně 
průběhu výstavby naleznete na 
internetových stránkách lapida-
rium-sedlo.webnode.cz,“ dodává 
Karel Švéda.

Nyní sedmdesátiletý Karel 
Švéda pracoval jako hajný i jako 
profesionální ochránce přírody 
v Jeseníkách. Osud mu ale do 
cesty postavil dřevěné šindele. 
Jejich výrobou se zabývá více 
než dvacet let. Jeho stavby mů-
žete vidět na četných místech 
našeho regionu, stejně jako v re-
publice i v zahraničí. První za-
kázkou bylo pokrývání historic-
kého žondru v Sebranicích, kde 
šindele Karla Švédy plní svoji 
funkci doposud. Karel Švéda (první zprava).  Foto archivKarel Švéda (první zprava).  Foto archiv

Nejen pro dě  . Kulturní zařízení města Boskovice uspořádala v zámeckém skleníku již tře   ročník populární výstavy Stroje v pohybu slavné dánské 
stavebnice Lego - konkrétně její série Technic známé pro své funkční modely stavebních strojů a jiných technicky zaměřených maket. Jednotliví vy-
stavovatelé své výrobky předvedli přímo v akci a některé modely po domluvě dokonce zapůjčili dětem na vyzkoušení. Novinkou letošního ročníku 
bylo velké legokolejiště na čtyřiadvace   metrech čtverečních.  Foto Jaroslav Oldřich
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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

Hledáme pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 
rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svitavy, Žďár • 
nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

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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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.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 731 001 622  Cena: 560 500 Kč Tel.: 731 001 622  Cena: 560 500 Kč 
        774 408 399           774 408 399   včetně provize a právního servisu

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

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.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m2 + provize RK Cena 800 Kč/m2 + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Sel-
kov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní sítě - vodovod, kana-
lizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komu-
nikace.
Pozemky mírně svažité, krásný výhled. Poslední tři volné pozemky 
o výměrách 1.208 m2,  1.235 m2 a 1.236 m2. 

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

Pro našeho klienta 
hledáme byt 2+1 
v Boskovicích.

Nabídněte na tel.: 
774 408 399



Marta Antonínová

Blansko - Až do prvního března 
máte možnost navštívit výstavu, 
která byla zahájena 8. února v bla-
nenské knihovně. Své obrazy tam 
představuje Marie Furchová z Li-
povce, rodačka ze Stvolové. Ná-
zvy jako Snění, Skalka, Klubíčka, 
či Zasněžená hora dávají tušit širo-
ký záběr autorky. Ještě před verni-
sáží jsme ji požádali o rozhovor.

Je to vaše první autorská vý-
stava. Kdy jste se začala aktiv-
ně o malování zajímat?

Začalo mne to bavit už na zá-
kladní škole. K výtvarné práci 
mne přivedla paní učitelka Du-
cháčková z Moravské Chrastové. 
Ta mi i pomáhala dostat se na 
uměleckou školu. Ale okolnosti 
tomu nepřály. Tak mi malování 
zůstalo jako koníček a věnuji mu 
stále více času. 

Kde hledáte a nalézáte inspi-
raci pro svá díla?

Dnes jsem na mateřské do-
volené, mám dvouletou dcerku 
Adélku. Kolem ní se všechno 
točí. Inspiraci nehledám, přichází 
sama z okamžiků každého dne. 
Nevyhýbám se portrétní tvor-
bě ani krajinomalbě, ale zřejmě 
v mé práci převažují obrazy jako 
odrazy mých nálad. Tomu od-
povídá i má oblíbená barevnost. 
Přikláním se spíše ke studeným 
odstínům, líbí se mi fi alová, šedá, 
bílá, černá. Ale i červená a hnědá, 
prostě podle nálady. Tato výstava 
je inspirována radostí ze života, 
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vystavuje Marie Furchová

protože malá holčička v domě, to 
je důvod k radosti. 

Malá dcerka zabere hodně 
času. Kdy se věnujete malování 
a dalším zálibám?

Jako každá mladá maminka 
mám čas především večer, když 
Adélka usne. Bez pomoci příte-
le bych se taky neobešla. Mám 
spoustu dalších koníčků, ale už 
mi na ně nezbývá tolik času, jak 
bych si představovala. Zabývám 

se například háčkováním. Tvo-
řím nejrůznější doplňky, pořádám 
i kurzy. Věnuji se i šití. To zase 
souvisí s mou dcerkou, protože 
tvořím šatičky pro její panenky. 

Zajímám se hodně o přírodu 
a zvláště bylinky a léčitelství. Ve 
spojitosti s Adélkou je to i zdra-
vá výživa a všechno co souvisí se 
zdravým vývojem dětí.

S vašimi obrázky se už čtená-
ři Zrcadla setkali...

Romana Holasová napsala 
knížku pro děti Pohádky z voňavé 
paseky a lesa a já jsem k ní udě-
lala ilustrace. Ukázky vyšly právě 
v Zrcadle. Knížka se už brzy vydá 
za svými čtenáři. Tvorba pro děti 
mne baví. Maluji i nábytek a ob-
rázky pro nejmenší. 

Výtvarné tvorbě bych se chtěla 
věnovat i nadále. Pokud by přišla 
nějaká lukrativní nabídka, napří-
klad z nějakého nakladatelství, 
nebránila bych se.

Ze života. Na výstavě obrazů Marie Furchové si najde každý něco, co se mu bude líbit. Je to že života, jak říká 
autorka.  Foto Marta Antonínová

Marta Antonínová

Křtiny - V blízkosti zahrad 
a dokonce i v nich se stále více ob-
jevuje černá zvěř. Mnozí zahrád-
káři o tom ví své a jen bezmocně 
sledují, jak se jejich záhony a tráv-
níky mění v tankodromy.

„U nás stavy černé zvěře od-
povídají zhruba loňskému roku. 
Ale stížností přibývá, protože di-
vočáci jsou stále odvážnější a ne-
bojí se přijít až do bezprostřední 
blízkosti lidských obydlí“ řekl 
Jiří Šilhánek ze Školního lesního 
podniku Křtiny a dodal: „Zejmé-
na zahrádkáři si neuvědomují, že 
svým nezodpovědným chováním 
vlastně posílají zvěři navštíven-
ku. Vyhazují za ploty přebytky, 
a to co nejsou schopni sami zpra-
covat. Taková vyhozená jablka, 
i když nahnilá, jsou pro divočáky 
doslova pozvánkou k hostině.“

Nejhojněji se černá zvěř v oko-
lí Blanska vyskytuje v lesích mezi 
Olomučany a Adamovem, zejmé-
na na jižně orientovaných strá-
ních, kde se za slunných dní vy-

hřívá. „Jsou šikovní. především 
pro bachyni není problém nad-
zvednout drátěné pletivo plotu. 
Zejména, když mu chybí spodní 
vodící drát. Je proto lepší spodní 

část plotu zvláště pečlivě zajistit 
případně i hluboko zapuštěnými 
železnými skobami,“ doporučuje 
Jiří Šilhánek.

Myslivci se snaží stavy černé 
zvěře redukovat. „Loví se inten-
zívně individuálně na sněhu, ale 
i na společných lovech - naháň-
kách, další formou je naháňka se 
slíděním na daleko větším pro-
storu, kdy střelci čekají na pose-
dech. Dá se pak snadněji vybírat 
vhodný kus k odstřelu a střelec 
má na ránu větší klid. Naháň-
ky skončily na konci prosince, 
teď už se loví jen individuálně,“ 
upřesnil pracovník ŠLP a dodal, 
že selata a loňčáky (tedy černou 
zvěř do dvou let věku) je možné 
střílet celý rok, bachyně a kňoury 
vždy jen od srpna do konce roku. 
Od 1. dubna loňského roku bylo 
v lesích ŠLP sloveno 710 kusů 
černé zvěře. Foto Pavel Tlapák Foto Pavel Tlapák

Černá zvěř ničí zahrady, s  žnos   přibývá

Blansko - Podzemní jeskynní 
prostory mají svou neopakovatel-
nou atmosféru. Také akustika je 
v řadě z nich jedinečná, a tak není 
divu, že jsou vyhledávány muzi-
kanty všech žánrů. K tradičním 
akcím už patří hudební cyklus Ča-
rovné tóny Macochy v Punkevních 
jeskyních, který se letos uskuteční 
ve dnech 13. až 16. června.

Cave Beat – to je název mezi-
národního benefi čního festivalu, 
do něhož se zapojí v květnu a 

červnu hned tři z jeskyní v Morav-
ském krasu – 11. května Balcarka, 
15. června Sloupsko-šošůvské jes-
kyně a o dva týdny později Kate-
řinská jeskyně. Hlavním tématem 
putovního festivalu Cave Beat je 
příroda, člověk a umění s cílem 
vytvoření podmínek pro hravý 
dialog pravěkých jeskynních pro-
stor s živou akustickou hudbou 
a zpěvem. Část příjmů ze vstup-
ného bude věnována na podporu 
zážitkových výchovně vzděláva-

cích a ekologických programů pro 
první stupeň základních škol.

Druhý mezinárodní benefi ční 
festival Didgeridoo v jeskyni je už 
v Moravském krasu známý. Letos 
to bude jednodenní akce konaná 
v jeskyní Výpustek 21. září. 

A nejde jen o hudební akce. Do 
tří moravských jeskyní směřuje 
další projekt s názvem Kořeny 
života. V našem regionu se do něj 
14. června zapojí Sloupsko-šošův-
ské jeskyně. Jedná se o celodenní 

výchovně vzdělávací a ekologické 
programy pro žáky prvního stupně 
základních škol v prostředí arche-
ologicky významných lokalit. Bě-
hem netradiční návštěvy jeskyně 
a celodenního putování přírodou 
si účastníci osvojí praktické do-
vednosti spojené s pobytem v pří-
rodě, získají představu o životě 
v pravěkých dobách a dozvědí se 
zajímavosti o přírodním a spole-
čenském vývoji v kontrastu sou-
časné moderní civilizace.  (ama)

Jeskyně ožívají koncerty i naučnými projekty

Boskovice - Lidé mířící do kina 
Panorama v Boskovicích nebo 
tamní městské knihovny mohou 
nově při svých návštěvách vídat 
klienty boskovického charitní-
ho zařízení Betany. Ti tam totiž 
v současné době působí jako dob-
rovolní pracovníci. V rámci vzá-
jemné spolupráce tak dokazují, 
že možnosti integrace hendikepo-
vaných s většinovou společností 
nejsou jen prázdná slova.

„Pokud se vám člověk, který 
převezme kabát v šatně kina nebo 

vám poskytne službu v dětském 
oddělení knihovny, může zdát 
„jiný“, nelekejte se. Jedná se 
o uživatele zařízení OCH Blan-
sko, který se rozhodl stát dobro-
volníkem a v rámci služby sociál-
ní rehabilitace, kterou poskytuje 
Betany Boskovice, se na vlastní 
kůži rozhodl prozkoumat pojem 
„sociální začleňování“. Pro naše 
uživatele je to velká šance a jsme 
vděčni vedení KZMB Boskovice, 
že přistoupilo na nabídku spolu-
práce,“ uvedla vedoucí sociální 

rehabilitace Betany Boskovice 
Renata Musilová. 

Podle ní si většinová společ-
nost nedokáže představit, jak moc 
hendikepovaní stojí o každou po-
dobnou příležitost, a kolik vlast-
ního strachu museli překonat, aby 
dokázali obstát při styku s diváky 
nebo čtenáři v knihovně. „Co my 
vnímáme jako samozřejmé, je 
pro ně velký krok do neznáma,“ 
upřesnila.

Spokojený je i vedoucí bos-
kovického kina Radek Pernica. 

„Prvotní obavy byly způsobené 
hlavně tím, že jsem neměl detail-
ní představu o světě postižených. 
Kluci mě ale překvapili. Jsou ve-
lice šikovní a zodpovědní. Celko-
vě vnímám spolupráci jako velice 
podnětnou,“ doplnil.

Kino nebo knihovna nemusejí 
být jedinými místy, kde se bude 
veřejnost setkávat s klienty Be-
tany. Zařízení totiž uvítá každou 
podobnou nabídku ke spolupráci 
od soukromých či veřejných sub-
jektů.  (hrr)

Kino i knihovna podporují hendikepované

„Slušný lupič“ dvakrát 
přepadl stejnou benzínku

Blanensko - Blanenští kriminalisté podílející se na odhalování ná-
silné trestné činnosti odhalili totožnost muže, který má na svědomí 
dvě loupežná přepadení benzínové čerpací stanice v Lipůvce. U obou 
přepadení byl pachatel maskovaný a celkem svým jednáním způsobil 
škodu za téměř dvacet tisíc korun. Nyní již policisté zahájili trestní 
stíhání tohoto třiačtyřicetiletého muže. Za trestný čin loupeže může jít 
do vězení až na deset let. 

„Při dalším šetření se ale ukazuje, že muž má na svědomí ještě další 
trestnou činnost nejen na Blanensku, ale také v jiných okresech. Kvůli 
svému jednání by mohl klidně dostat přezdívku „slušný lupič.“ Poprvé 
totiž přišel na benzínovou čerpací stanici v Lipůvce v polovině loň-
ského října před pátou hodinou odpoledne. Na hlavě měl kuklu a byl 
oblečený do tmavého oblečení. Šel rovnou za prodejní pult a požadoval 
od obsluhy otevření pokladny a vydání peněz. To vše se slovy, že se 
obsluha nemá bát, že jí nic neudělá, a že chce jen peníze. Obsluha mu 
z obavy o svůj život pokladnu otevřela a muž si vzal devět tisícikoru-
nových bankovek a při odchodu z regálu ještě několik krabiček cigaret. 
Obsluze řekl, že to nechtěl udělat, ale musel,“ popsala blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.

Na benzínce se mu zřejmě zalíbilo. Znovu tam zavítal jen tři dny 
před loňským Štědrým dnem. Tentokrát si pro peníze přišel těsně před 
sedmou hodinou ranní. Opět řekl, že je to přepadení, ale že chce jen 
peníze. Poté muž maskovaný šátkem přes obličej a čepicí vyskočil na 
prodejní pult a z pokladní zásuvky, kterou mu obsluha otevřela, vzal 
bankovky v hodnotě více než deset tisíc korun.

„V loňském roce kriminalisté v blanenském okrese šetřili celkem 
čtyřiadvacet loupežných přepadení, což je o jedno více než v roce 
2011. U jedenácti případů se podařilo odhalit pachatele, u dalších čtyř 
z nich se pachatele podařilo dopadnout během letošního ledna. Kromě 
benzínových čerpacích stanic se jednalo ještě o loupežná přepadení he-
ren, jednoho bankovního ústavu nebo osob,“ doplnila Šebková.  (hrr)

Ve skleníku vystoupil Markovič

Jazz a funky. Zámecký skleník v Boskovicích hos  l koncert formace Mar-
kovič Gipsy Groove. Štěpán Markovič patří k nejvýraznějším osobnostem 
tuzemské jazzové scény. Doprovázel neuvěřitelnou řadu českých i zahra-
ničních hvězd. Nelze nezmínit jeho spolupráci s Ray Charlesem či Lizou 
Minnelli; natočil desku s Billem Clintonem. Jeho projekt „Markovič Gipsy 
Groove“ přináší konkrétní představu o excelentním citu jazzmana pro 
spojování rozdílných hudebních žánrů.  Foto Jaroslav Oldřich

Křtinští zlepšují vzhled obce
Křtiny - Koncem ledna odešly ze Křtin další podklady k žádosti 

o dotaci na akci s názvem Zkvalitnění přístupových komunikací a par-
kování ve Křtinách. „Další dokumenty musíme zaslat do konce břez-
na a v závěru května už budeme vědět, zda nám bude dotace přizná-
na,“ řekl starosta Křtin František Novotný a dodal, že k úpravě centra 
městyse ještě bude nutné, aby i budova obecního úřadu dostala nový 
kabát. Minulé období věnovala obec velkou pozornost Spolkovému 
domu a jeho okolí. To je zřejmé každému, kdo Křtiny navštíví nebo 
jimi jen projíždí. 

„V loňském roce se nám podařilo dokončit velkou investiční akci – 
rozšíření obecního vodovodu a kanalizace na Bukovský kopec. Většina 
obyvatel této lokality se dočkala kvalitní pitné vody a vyvážení jímek 
se pro ně stalo minulostí. Vzniklo i pěkné hřiště v prostoru za ško-
lou,“ uvedl starosta a dodal, že do rozpočtu na letošní rok se mimo jiné 
dostaly i náklady na modernizaci místní knihovny a městys současně 
požádal ministerstvo kultury o pomoc formou dotace.  (ama)

Strom z Moravského krasu
bojuje o evropské zlato

Vavřinec, Nové dvory - Nadace Partnerství vyhlásila třetí ročník 
soutěže Evropský strom roku. O tento titul se uchází šest stromů z Ev-
ropy, vítězů národních anket. Českou republiku zastupuje lípa rostou-
cí v Novodvorské aleji na území Moravského krasu v obci Vavřinec. 
Podpořte i vy svým hlasem tuto lípu a tím pádem celou alej v soutěži 
Evropský strom roku. 

Brněnští středoškoláci a děti ze ZŠ Sloup a další dobrovolníci už dva 
roky obnovují krásnou Novodvorskou alej. Odstranili hradby křovin, 
trhliny ve stromech zakryli šindelovými stříškami, vybudovali pose-
zení s krásných výhledem na krajinu kolem Pustého žlebu. Instalovali 
na stromech ptačí budky pro jejich přirozenou ochranu. Dnes je alej 
ateliérem, zelenou učebnou a místem kde se natáčejí pohádky. Pomoz-
te dětem dokončit jejich projekt a hlasujte v evropském kole soutěže 
Strom roku. Úspěch v soutěži pomůže získat další peníze na pokračují-
cí práce. Na hlasovací formulář se dostanete přímo poklikem na adresu 
www.treeoftheyear.org/?lang=cs. 

Alej lemuje obě strany cesty vedoucí z osady Nové Dvory směrem 
na zříceninu hradu Blansek. Nechal ji zasázet počátkem 19. století ma-
jitel blanenského panství Hugo František Salm, jeden se zakladatelů 
Moravského zemského muzea. Dnes alej tvoří 57 živých stromů. Hla-
sování trvá do 28. února, poslední týden je hlasování tajné. Výsledky 
budou oznámeny 1. března 2013.  (ama)
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Radim Hruška

Boskovice - Nej-
větší letošní inves-
tiční akcí, která se 
uskuteční v Bosko-
vicích, je zahájení 
stavby nové spor-
tovní haly. O ní 
i o dalších plánech 
jsme si povídali se 
starostou města Ja-
roslavem Dohnál-
kem. 

Začněme malou rekapitulací. 
Co se povedlo v loňském roce?

Oblastí, o kterých se dá hovo-
řit je hodně. Za nejvýznamnější 
považuji fakt, že muzeum má po 
desítkách let novou stálou expozi-
ci. Nechci ji hodnotit odborně, ale 
podle mého pohledu je povedená. 
Co se týče kultury, hostily Bosko-
vice již dvacátý ročník festivalu 
Unijazz a proběhl zde také zaha-
jovací koncert festivalu Concentus 
Moraviae, což bývá vždy význam-
ná kulturní událost. Pro sportovce 
je stěžejní, že se koncem minulé-
ho roku schválila nová koncepce 
příspěvků na činnost a výrazně se 
zvýšila jejich podpora. Co se týká 
investičních akcí města, tak jsem 
rád, že se podařilo pohnout s ně-
kterými komunikacemi a chodní-
ky. Stěžejní pak byla oprava třídy 
Kpt. Jaroše, která je páteřní komu-
nikací ve městě, a kde je nyní nová 
kanalizace, chodníky, přechody 
i povrch vozovky. Podařilo se také 
opravit Husovu a Traplovu ulici 
a provést další drobné investice. 

Co vás tedy čeká letos?

V letošním roce se těšíme na 
větší příjmy z nového rozpočto-

vého určení daní, 
které by nám mělo 
přinést prostředky 
navíc. Spustili jsme 
výběrové řízení na 
výstavbu sportov-
ní haly. Pak je tady 
řada drobnějších 
investic, které se 
týkají komunikací, 
chodníků nebo vo-
dohospodářských 
staveb, kde čekáme 

na výsledky dotačních řízení. 
Úkolů máme před sebou po-

měrně dost a věřím, že většinu 
z nich se nám podaří splnit. Do 
plánů zasahují, také aktuální pro-
blémy. V tuto chvíli nejvíce řeší-
me otázku, jak fi nancovat měst-
skou správu sociálních služeb. 
Jihomoravský kraj totiž značně 
nerovnoměrně a nesystematicky 
navrhnul rozdělení příspěvků na 
dofi nancování sociálních služeb. 
Proti loňsku musíme čelit znač-
nému výpadku prostředků, takže 
začínáme vést jednání na různých 
úrovních, aby došlo k nápravě. 
Pokud se to nepovede, budeme 
hledat prostředky v městských 
zdrojích, protože rozhodně nene-
cháme „padnout“ organizaci ja-
kou je městská správa sociálních 
služeb. Senioři se nemusí obávat, 
že by se zařízení zrušilo. Problém 
však zůstává, z jakých zdrojů ho 
budeme fi nancovat. 

Vraťme se ke sportovní hale. 
Kvůli úsporám se upravovala 
její budoucí podoba...

Projekt zeštíhlil. V rámci úspor 

jsme provedli jeho optimalizaci. 
Změnili se některé navrhované 
věci jako vytápění nebo konstruk-
ce. Vycházelo se především vstříc 
představám sportovců. Výsled-
kem je, že se samotný prostor pro 
sportování ještě zvětšil. Šetřilo se 
také na některý zbytných věcech, 
jako je keramický obklad venkov-
ní fasády, od kterého jsme ustou-
pili. Snažili jsme se co možná 
nejvíc stlačit pořizovací náklady 
stavby. Samotná cena ale vzejde 
až z výběrového řízení. Sám jsem 
zvědav na nabídky, které budou 
podány. Výběrové řízení by moh-
lo být dokončené v srpnu. Když 
všechno dobře půjde je cílem, aby 
jsme na podzim zahájili stavební 
práce. Podle platných zákonů má 
stavba vydáno stavební povole-
ní. Myslím si, že po výběru do-
davatele, lze stavbu takovéhoto 
rozsahu úspěšně dokončit během 
jednoho roku. 

V Boskovicích se už nějakou 
dobu mluví také o nové knihov-
ně. Jak daleko jste v této oblas-
ti?

Knihovnu bychom všichni 
rádi, ale věc naráží na fi nance. 
V současné době se nedá počítat 
s žádnými dotačními tituly. Jsou 
sice zpracované studie, ale určitě 
nestihneme stavět ještě v tom-
to volebním období. Děláme ale 
všechno proto, aby se v příštím 
volebním období otevřel prostor 
pro vybudování nové moderní 
knihovny, která je v Boskovicích 
potřeba. 
Často jsem konfrontován s tím, 

proč sportovní hala a ne knihovna. 
Moje odpověď je, i když nemusí 

každého uspokojit, že knihovna, 
byť stará tady je, ale sportovní 
hala takového charakteru, jakou 
chceme stavět, ne. Proto na po-
myslných vážkách zvítězila hala. 
Myslím si, že jsem v přípravě 
na knihovnu odvedli kus práce. 
Chceme v ní samozřejmě pokra-
čovat, aby se v dohledné budouc-
nosti stavba uskutečnila. 

Jaké další investice máte 
v plánu?
Čekáme na výsledky dotačních 

řízení na vodohospodářskou in-
frastrukturu. Jedná se například 
o odkanalizování Mladkova nebo 
výstavbu nového vodojemu. Zce-
la určitě chceme začít předělávat 
Květnou ulici, to se bude týkat 
asi dvou třetin chodníků a komu-
nikace. Chceme rekonstruovat 
takzvaný Špitálek. Letos bychom 
se chtěli zaměřit především na 
opravy komunikací a chodníků. 
V rozpočtu se ale počítá také 
s úpravou zeleně. Nová bude vy-
sázena mimo jiné u vlakového 
nádraží a dojde i k obnově naší 
největší aleje v ulici Svatopluka 
Čecha.

Na závěr pojďme k aktuální-
mu tématu, a sice nově zvolené-
mu prezidentu. Ve vaší pracov-
ně visí na zdi portrét Václava 
Klause, plánujete „zavěšení“ 
jeho nástupce? 

Nemám s tím žádný problém. 
Ve chvíli, kdy bude Miloš Zeman 
inaugurován a budou k dispozi-
ci fotografi e, tak ho umístím do 
pracovny. Vždy tam portrét pre-
zidenta visel, proto bude viset 
i nadále. 

Jaroslav Dohnálek: Stavba haly 
by mohla začít už na podzim

P

Boskovické gymnázium patří Salonu
Adéla Rozbořilová
Eliška Zobačová

Boskovice - Boskovické gym-
názium v pondělí ožilo již čty-
řiadvacátým ročníkem Salonu, 
neboli týdnem studentské tvoři-
vosti. Pro tento rok zvolila sep-
tima, která se chopila organizace 
Salonu, téma Hodnoty. 

Toto téma promění nejen interi-
ér školy. Hlavní součástí přehlíd-
ky je totiž celotýdenní program 

v podobě českých a cizojazyč-
ných studentských scének, před-
nášek, divadelních představení, 
fi lmových projekcí a mnoha tra-
dičních i nových soutěží. 

Při slavnostním zahájení před-
stavili pořadatelé program celého 
týdne. Minuty zahájení obsahova-
ly také proslovy, scénické vstupy, 
krátké fi lmy. Se svými písněmi 
vystoupil pěvecký sbor z anglic-
kého města Woodbridge, který 
je v Boskovicích hoštěn gym-

naziálním sborem Nota. Večer 
zahrál divadelní soubor Naboso 
své představení Uvařeno. Pro stu-
denty jsou připraveny přednášky 
Jana Bařinky a Pavla Kolmačky.

Ochuzena nebude ani veřej-
nost, která může společně se stu-
denty nahlédnout do útrob gym-
názia. V podobném duchu jako 
v pondělí bude pokračovat celý 
týden odpoledními bloky vždy od 
čtrnácti hodin v aule gymnázia. 
V úterý a ve středu od sedmnácti 

hodin jsou pro širokou veřejnost 
připravena promítání fi lmů v kině 
Panorama, 19. 2. mohou diváci 
zhlédnout fi lm Černá labuť, 20. 2. 
se bude promítat Rok konopí. 
Čtvrteční odpoledne zpestří od 
třinácti hodin vědec Michael Lon-
desborough a překladatel Martin 
Hilský svou přednáškou Chemie 
lásky. Barvitý týden završí pá-
teční hudební akce na Turbíně od 
dvaceti hodin, kde vystoupí mladí 
umělci. 

Organizátorská třída strávila 
přípravami na Salon jarní prázd-
niny. Uspořádání bohatého pro-
gramu umožnili sponzoři i vedení 
školy, a to jak věcnými, tak fi -
nančními dary. Vše tedy nasvěd-
čuje tomu, že Salon se opět ukáže 
sám být významnou hodnotou 
nejen pro studenty gymnázia, ale 
i pro celé Boskovicko a přilehlé 
okolí.

Salon, neboli týden studentské 
tvořivosti, vznikl na boskovic-
kém gymnáziu v roce 1989. První 
ročník nebyl omezen tematicky 
a jednotlivé třídy pouze prezento-
valy své výtvarné kolekce. Dru-
hý ročník studentské přehlídky 
již měl dané téma a konal se na 
škole celý týden. Na konci kaž-
dého salonního týdne je vybrána 
pořadatelská třída z tříd druhých 
ročníků, která v kandidátských 
scénkách představí svoje téma. 
Salon se od jeho vzniku na gym-
náziu ukotvil a stal se jeho ne-
dílnou součástí. Studenti si akce 
váží, protože je neobvyklou mož-
ností k vyjádření názorů, zábavě, 
setkání se se zajímavými lidmi či 
učení se komunikaci.Část organizátorské třídy Sep  my v přípravném týdnu.  Foto Eliška ZobačováČást organizátorské třídy Sep  my v přípravném týdnu.  Foto Eliška Zobačová

Blansko - S cílem dále zvy-
šovat uživatelský komfort svých 
čtenářů a návštěvníků uvedla 
v těchto dnech Městská knihov-
na Blansko na svých webových 
stránkách www.knihovnablan-
sko.cz do provozu nový katalog 
CARMEN. 

Jedná se o jednoduchý a přá-
telsky koncipovaný vyhledavač 

na principu Googlu nebo Yahoo, 
který přináší informace o knihách, 
časopisech a dalších dokumen-
tech, jež má blanenská knihovna 
ve svém fondu.

„Mezi jeho hlavní vlastnosti pro 
přihlášeného uživatele patří na-
příklad možnost hodnocení doku-
mentů formou hvězdiček a jejich 
celorepublikové sdílení, možnost 

vytváření uživatelských recenzí – 
slovních hodnocení dokumentů, 
možnost hodnocení těchto uživa-
telských recenzí dokumentů (oblí-
bené/neoblíbené), uložení designu 
(barev, panelů) konkrétního uživa-
tele bez ohledu na konkrétní počí-
tač,“ uvedl ředitel knihovny Pavel 
Přikryl. Jak dodal, důležité je, že 
katalog CARMEN bude fungovat 

současně se stávajícím online ka-
talogem. 

Instalaci nového moderního 
softwaru umožnila výměna již za-
staralého hardwarového vybavení 
v blanenské knihovně, ke které 
došlo díky získané účelové dotaci 
z Ministerstva kultury České re-
publiky a vstřícnosti města Blan-
ska jako zřizovatele.  (hrr, zpr)

Knihovna připravila nový katalog CARMEN

Městská knihovna Blansko touto cestou upřímně děkuje rodině Wat-
zingerových, pozůstalým po zemřelém panu Jiřím Šrámkovi. Manželé 
Zdeňka a Jiří Watzingerovi nezištně a z vlastní iniciativy věnovali bla-
nenské knihovně bohatou kolekci knih a fotodokumentů. Obojí se stane 
součástí knihovního fondu a bude tak k dispozici čtenářům i návštěvní-
kům Městské knihovny Blansko. 

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Bambiriáda letos vůbec 
poprvé závítá také do Blanska

Blansko - Ve dnech 23. a 24. května 2013 se v zámeckém parku 
Blanska poprvé uskuteční celorepubliková akce, pořádaná Českou 
radou dětí a mládeže (ČRDM) Bambiriáda. Formou přehlídky volno-
časových aktivit pod širým nebem už patnáct let nabízí tisícům dětí 
a mladých lidí možnost vybrat si pro sebe nejlepší aktivitu.

V Blansku se její organizace ujalo junácké středisko Světla spolu 
s Kolpingovou rodinou, SDH Klepačov a Hnutím Brontosaurus. „Bam-
biriáda se koná ve městech po celé republice, např. v Ivančicích má již 
několikaletou tradici. My jsme chtěli tuto tradici přivést do Blanska 
jako alternativu za Burzu volnočasových aktivit,” vysvětlil jeden z or-
ganizátorů akce Lubomír Rek.

Bambiriáda získala v Blansku i ofi ciální záštitu od města a starosty 
Lubomíra Toufara. Na celostátní úrovni ji zaštiťuje nejen ČRDM, ale 
i Armáda České republiky nebo Zastoupení Evropské komise v ČR. 
Letošním hlavním mottem je Dětství v proměnách času, které navazuje 
na základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. Děti tak budou 
mít příležitost i vyzkoušet si nejrůznější hry z dob mládí svých dědečků 
a babiček.

I když do května zbývá spousta času, organizování je v plném prou-
du. „V současné době oslovujeme všechny blanenské sdružení pro děti 
a mládež, abychom zjistili, zda budou mít zájem o svou prezentaci na 
Bambiriádě. Tímto bychom rádi vyzvali všechny, kteří budou mít zájem 
zapojit se, aby se nám do 15. března ozvali na email bambiriada2013@
gmail.com,” uvedla mluvčí Bambiriády Marie Jahodová.  (hrr, zpr)

Světový den modliteb 2013
Blansko - Světový den modliteb 2013 se uskuteční v pátek dne 

1. března 2013 v 17:30 hodin v Husově sboru - dřevěném kostelíku 
Církve československé husitské na ul. Rodkovského v Blansku. Letoš-
ní téma zní: Byl jsem cizí a přijali jste mě. 

Na programu v Blansku se budou podílet křesťané Církve římskoka-
tolické, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husit-
ské, Bratrské jednoty baptistů, Apoštolské církve, Církve Slovo života 
a Křesťanské sbory - občanské sdružení LAVINA. Kdo přijde, připojí se 
k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy prv-
ní pátek v březnu scházejí při společných modlitbách a sbírkou přispějí 
k celorepublikové sbírce na konkrétní pomoc potřebným.  (ama)

Nemocnice má od února 
společný lůžkový fond

Blansko - V rámci pojišťovnami požadované restrukturalizace, která 
byla podmínkou pro uzavření klíčové smlouvy se všemi pojišťovnami, 
došlo v Nemocnici Blansko od prvního února ke vzniku společného 
lůžkového fondu, a tím ke snížení počtu akutního lůžkového fondu 
o patnáct lůžek. Všechny dosavadní odbornosti zůstaly zachovány. Ne-
mocnice Blansko tak mohla v závěru roku 2012, na základě příslibu 
vytvoření restrukturalizace, uzavřít pětileté smlouvy se všemi zdravot-
ními pojišťovnami a tím si zajistila další fungování.

„Společný lůžkový fond znamená spojení různých oborů (odborností) 
lůžkové péče pod jedním primariátem a vede k zavedení optimalizace 
počtu lůžek s efektivním využitím lůžkových kapacit a personálu. Samo-
zřejmostí je zachování dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany. 
Společný lůžkový fond by současně s ekonomickými úsporami mohl 
pomoci i při zdokonalování týmové spolupráce. V případě blanenské 
nemocnice se jedná o vytvoření společného lůžkového fondu plicního, 
kožního a interního oddělení. Pro pacienty to však výraznou změnu ne-
představuje, protože odbornost jednotlivých oborů zůstane zachována,“ 
vysvětlila mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)

Zruší telefonní automaty 
Boskovice - Zavolat si v Boskovicích z telefonního automatu bude 

zase o něco těžší. Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
se totiž rozhodla některé z nich zrušit. Důvodem je výrazný pokles 
zájmu obyvatel o jejich využívání. V průběhu prvního čtvrtletí letoš-
ního roku budou původně dva automaty na Masarykovo náměstí zre-
dukovány na jeden. Úplně zrušen pak bude automat v Bílkově ulici 
a ve Vratíkově.  (hrr, zpr)

Kraj schválil dotační programy 
pro letošní rok

Brno - Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila většinu dotačních 
programů na letošní rok.

Kromě podpory dobrovolných hasičů jde například o oblast ze-
mědělství a venkova, sociální politiku, školství, životního prostředí, 
kultury a památek apod. Co se týká sborů dobrovolných hasičů, Ji-
homoravský kraj už od roku 2009 rozhodl o jejich systémové podpo-
ře. „Přijali jsme návrh dotačního programu na období 2013 až 2016. 
Půjde tedy o systémovou podporu během celého volebního období. 
Letos je v rozpočtu vyčleněna částka třicet milionů korun. Ta bude 
součástí každého dalšího rozpočtu v tomto volebním období. I v příš-
tích čtyřech letech tak dobrovolní hasiči na jižní Moravě budou moci 
pořizovat nová nebo repasovaná zásahová vozidla i další techniku či 
vybavení,“ zdůraznil hejtman. 

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil na dotační pro-
gramy v oblasti školství a prevence. „Chci se zastavit například 
u dotačního programu „Do světa!“. Zde nám jde o konkrétní výměnu 
a spolupráci našich škol se zahraničím, o konkrétní jazykovou zna-
lost na základě skutečných setkání. Zdůraznil bych také další z řady 
dotačních programů - program pro oblast protidrogových aktivit. Do 
tohoto dotačního programu vkládáme každoročně největší částku ze 
všech krajů České republiky,“ konstatoval Juránek.  (hrr, zpr)
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 Fotografi e dodali dopisovatelé Zrcadla, více na www.zrcadlo.net.
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Radim Hruška
Jaroslav Oldřich

Boskovice - Když se řekne 
babinec, mnozí si představí neli-
chotivý obrázek. Pokud ale pou-
žijeme velké písmeno B a přesu-
neme se do boskovického Domu 
s pečovatelskou službou Penzion, 
nabývá toto slovíčko úplně jiného 
významu. 

Ve čtvrtém patře jednoho 
z obytných bloků v penzionu 
se totiž pravidelně schází klub 
ručních prací Babinec. Několik 
obyvatelek si do něho pravidelně 
chodí popovídat, ale více než ústa 
v tomto případě pracují ruce. Svůj 
volný čas tráví výrobou plete-
ných, háčkovaných a šitých hra-
ček k potěšení nejen svému, ale 
hlavně dětí. Jejich výrobky znají 
nejen vnoučata našich obyvate-
lek, ale i děti z mateřských škol, 
dětských domovů, léčeben a ne-
mocnic. Vyrábějí i praktické dár-
ky pro obyvatele k vánocům nebo 
přispívají k výzdobě společných 
prostor domu s pečovatelskou 

službou. Zaměřují se také na cha-
ritativní činnost, kdy vyrábějí spe-
ciální obvazy, které sloužím lidem 
postiženým leprou v Africe. 

„Začaly jsme v roce 1997, kdy 
byl vlastně založen penzion. Se-
šla se skupinka žen a padl návrh, 
že by se mohlo dělat něco pro 
charitu. Začali jsme dělat hrač-
ky pro děti, které jsme daly do 
boskovického dětského domova. 
Navázaly jsme také spolupráci 
s boskovickou charitní organiza-
cí Betany. Tam jsme připravova-
ly odměny pro účastníky jejich 
sportovních her pro postižené. 
Postupně se náš záběr začal roz-
šiřovat. Boskovická nemocnice 
nás například požádala, jestli by-
chom nevyrobily dárky pro malé 
pacienty na chirurgické oddělení, 
tenkrát jsme pro ně šily zajíčky. 
Do pražského Motola jsme zase 
posílaly hračky pro děti postižené 
rakovinou a nevidomé,“ popsa-
la začátky Babince jeho vedoucí 
Věra Stloukalová.

V poslední době převažuje vý-
roba obvazů pro postižené leprou 
v Africe, kterou se v Babinci za-
bývají už osm let. Mezi ženami 
pracuje také dvaadevadesátiletá 
Vlasta Trefná, pro kterou ale věk 
není žádnou překážkou. Dokáže 
uplést i šest obvazů týdně, při-
tom výroba jednoho si vyžádá 
nejméně dvanáct hodin mravenčí 
práce.

„Lidi by mohlo napadnout, 
proč nekoupíme normální fášek 
a nepošleme ho do Afriky. Ten 
se ale shrnuje a nedá se dobře 
vyvařovat. Pružné obinadlo zase 
 pacientům stahuje rány, které pod 
ním hnisají. Je vyzkoušené, že 
naše sto dvacet centimetrů dlou-
hé obvazy jsou na hojení nejlepší. 
Dají se navíc vyvářet, tedy pou-
žívat opakovaně,“ doplnila Věra 
Stloukalová.

Ženy v boskovickém penzionu 
vyrábějí obvazy pro Afriku

D    
Boskovice uspěly v regionálním 

kole Programu regenerace
Boskovice - Boskovičtí zaznamenali úspěch v regionálním kole sou-

těže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR 
a MPZ za rok 2012. Město dosáhlo na první místo. Odborná komise 
hodnotila trvalou péči, která vyřešila problémy s havarijními nebo nevy-
užitými objekty a sítěmi i nastavení jasných pravidel v minulých letech 
a doporučila město Boskovice do celostátního kola soutěže.  (hrr, zpr)
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Mateřská centra hledají 
společnos   přátelské rodinám

Kraj - Síť mateřských center o.s. v Jihomoravském kraji vyhlašuje 
krajské kolo soutěže Společnost přátelská rodině. Soutěž směřuje k oce-
nění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských 
podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postu-
pů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Dalšími oblastmi 
hodnocení je fi remní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených 
organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým kli-
entům či návštěvníkům. 

„V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampa-
ně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali 
metodiku, kterou se bude porota při posuzování přihlášených organizací 
řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naším přáním 
však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vý-
voj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětlila důvody nového 
pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková. Společnosti z Jiho-
moravského kraje se mohou hlásit do 31. března. Přihlášené organizace 
projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky 
budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říj-
nu. Ocenění na krajské úrovni budou vybraným organizacím předána 
v listopadu na slavnostním vyhlášení, které bude spojeno s akcí zamě-
řenou na slaďování rodinného a pracovního života či na oblast rovných 
příležitostí. (hrr, zpr)

Policisté někdy vyjíždí na 
zbytečná volání

Blanensko a Boskovicko - Policisté v blanenském okrese v několika 
případech ročně vyjíždějí řešit oznámení, které si někdo vymyslel a za-
volal je na tísňovou linku 158. Pokud se ale ukáže, že lidé linku zneužili 
a policisté vyjížděli zbytečně, čeká je několikatisícová pokuta od teleko-
munikačního úřadu.

Dvoutisícovou pokutu tak dostal například muž, který vloni v létě vo-
lal na policii, že se mu v Blansku ztratilo auto značky Škoda Superb. 
Policisté následně zjistili, že mužem popsané auto není vůbec vedeno 
v registru vozidel. Muž byl navíc v silně podnapilém stavu a nebyl scho-
pen k autu uvést žádné další informace. Další člověk pod vlivem alko-
holu zase na tísňovou linku oznámil, že byl napaden policisty. I toto jeho 
obvinění se ukázalo jako nepravdivé a zlomyslné. Mezi volajícími jsou 
také občané, kteří tísňovou linku zneužívají pravidelně. Obavy o svoji 
manželku a syna tak volával pravidelně muž z Adamova, a to i přesto, 
že jej operátoři tísňové linky mnohokráte upozorňovali, že jeho volání 
je protiprávní. 

„Největší raritou pak bylo oznámení chlapce, který na linku zavolal, 
že nalezl mrtvolu svého otce. Usvědčila jej ale skutečnost, že si vymyslel 
adresu, kde se měl nacházet. Uvedl totiž, že mrtvý leží v desátém patře 
bytového domu v jedné z blanenských ulic. V uvedené ulici ale jsou pouze 
rodinné domky,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)



úterý 19. února 2013 INZERCE8

Kontakt na 
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Magda 
Hrušková

777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 

včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

Soukromá 
řádková inzerce je 

ZDARMA
Znění inzerátu 

a počet opakování 
posílejte na e-mail 
radkovainzerce@

zrcadlo.net.
Podnikatelská 

inzerce je 
ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 

20,- + DPH
Již od třech opakování 

lze uplatnit 
množstevní slevu.

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

23.2. – 3.3. 20132
5. ročník prodejní výstavy Orchideje a tulipány v prostorách
zahradnického centra v Šebrově. 

·         Odborné poradenství  
·         Expozice masožravých rostlin
·         Ukázky prací našich fl oristů 

SOBOTA - NEDĚLE      23. - 24.2. a 2.3. - 3.3.
Výstava svatebních květinových dekorací (svatební kytice, dekorace na auta,
aranžmá na tabuli, kytice pro maminky, družičky aj.)
                

Šebrov 105, otevřeno denně 8 - 18 hodin         www.zahradnictvisebrov.cz 
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věkové skupiny
pro všechny

NOVÉ

SLUŽBY

KLASICKÁ ØECKÁ JÍDLA 
Z PRAVÝCH ØECKÝCH SUROVIN

TRADIÈNÍ ØECKÉ MOUÈNÍKY

ORIGINÁLNÍ ØECKÁ VÍNA

ZAŽÍVEJTE CHVÍLE RELAXU
U DOBRÉHO JÍDLA

V PRAVÉM ØECKÉM GRILLBARU

www.recka-restaurace-boskovice.cz

HYBEŠOVA 17

BOSKOVICE

  

Objednávejte online
www.led4u.cz

LED osvìtlení

úspora až 70%

Nakupujte u nás  
Hybešova 17
Boskovice

Vypoèítáme úspory

Navrhneme osvìtlení

Provedeme montáž

Nebo na tel:
+420 724 474 888, +420 724 474 898
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Okresní přebor šachu v bleskové hře 

Šachový oddíl TJ Sloup zve šachisty na okresní přebor 

v bleskové hře, který se uskuteční v sobotu 2. března od 

9 hodin v kulturním domě ve Sloupu. Hrát se bude na 

dvakrát pět minut. Prezentace bude zahájena v 8.30 ho-

din.  Hrací soupravy a hodiny vzít s sebou.  (red)

Havlíček zamíří po 
maturitě do Ameriky

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenský basebal-
lový supertalent zatím do americ-
ké Tampy, k pokračování svého 
angažmá, neodletěl.

Proč tomu tak je?
Mám jakési prázdniny. Asi po-

slední v životě. Ale nejsou tako-
vé, jak by si člověk představoval. 
Chystám se totiž na maturitu. 
Nemůžu se tak úplně soustředit 
na trénování a přípravu na sezo-
nu. Trochu to straší v hlavě, rád 
bych to měl za sebou. Je pravda, 
že bych to měl asi zvládnout, ale 
znáte to. 

Bereš to tedy zodpovědně?
Snažím se. Rád bych měl do-

končené středoškolské vzdělání, 
tuto sezonu tomu tak trochu pod-
řizuji. Pak bych se rád už basebal-
lu věnoval naplno. O pokračování 
studia na vysoké neuvažuju, sa-
mozřejmě pokud mi to bude spor-
tovně vycházet dál.

Jak se tvá kariéra v Americe 
vyvíjí?

Myslím, že dobře. Akorát ta 
letošní komplikace. Přijedu tam 
o tři měsíce později, než bych 
měl. Nemůžu tudíž čekat nějaké 

zázraky, že bych se posunul ně-
kam výš, to je mi jasné. 

Klub nastalou situaci toleru-
je?

Ano, i když samozřejmě se jim 
to až tak úplně nelíbí. Oni to tak 
trochu nechápou, že je to vzdě-
lání pro mne tak důležité. Myslí 
si, že by se to dalo udělat něja-
kou jednorázovou zkouškou jak 
u nich a ne, že se musí do školy 
docházet. Ale je to v pohodě. Už 
se mi ozvali, píšou, že se moc těší 
na moje pokračování. Snažím se 
připravovat doma, abych udr-
žel kondici a v půli června mohl 
odletět a naskočit do normálního 
koloběhu.

To znamená co?
V podstatě od rána do večera 

na hřišti, baví mne to. Škoda té 
přestávky, myslím, že jsem mohl 
už postoupit výš. Bude to chvilku 
trvat než to doženu. A sezona pak  
brzo skončí. Vracet se budu kon-
cem srpna.

Co tvé české angažmá?
Z extraligy se zatím nikdo neo-

zval. Oni vědí, že tady nemám čas 
hrát, že by to bylo zbytečné. Jestli 
pomůžu před odletem v Blansku, 
to se ještě uvidí. Po návratu už 

liga skončí, hrají se jen baráže. 
Tak nevím.

Blansko spadlo z extraligy. 
Nemohl jsi pomoci trochu víc?

Snažil jsem se, ale nešlo to. 
Vždycky jsme dopadli tragicky 
na pálce. Trenér Procházka mi 
poděkoval, ale věděl, že to asi ne-
šlo. Jeden hráč to nemohl zachrá-
nit. Teď nastoupila nová trenérka, 
ale moc se zatím neznáme. Já 
trénuju podle svého plánu, který 
se snažím maximálně dodržovat. 
Posilovna mi dává hodně, asi víc 
než trénink v malé tělocvičně.

Po letošní tak trochu pře-
chodné sezoně se do toho opřeš 
naplno?

Mám to v plánu. Rád bych něco 
dokázal, to je jasné. 

Vidíš svoji budoucnost 
v Americe?

Byl to vždycky můj sen tam 
hrát. Ale zase se vracet domů, za 
rodinou, za kamarády, tak jak je 
tomu dosud. Že bych tam zůstal 
natrvalo, to asi ne. To je moje 
představa. Finančně se zabezpe-
čit, to by asi šlo, pokud budu hrát 
ve vyšších soutěžích. Mohlo by 
to vyjít, pokud vše půjde podle 
mých představ. 

Blanenské kuželkářky bojují o první místo

Boj o první místo. Kuželkářky TJ ČKD Blansko stále vedou tabulku 1. ligy o skóre před Slavií Praha. V domá-
cím utkání zdolaly Valašské Meziříčí jasně 7:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Jaroslav Oldřich

Nové Město na Moravě - Re-
gion středozápadní Moravy, kon-
krétně nedaleké Nové Město na 
Moravě, hostil svátek vrcholového 
sportu. Mistrovství světa v biatlo-
nu poprvé ve své historii zavítalo 
do perfektně připravovaného dříve 
běžkařského areálu nyní již multi-
funkčního, protože sportovní akce 
se v něm konají i v letní sezoně. 

Co je to biatlon? Ještě před ně-
kolika lety mnohými opovrhovaný 
sport, kdy běžkaři, kteří se neprosa-
dili si vzali na záda pušku a „tradá“ 
na střelnici, však ty amatéry v běhu 
opět doženeme. Omyl je pravda. 
Ono to totiž není tak jednoduché 
spojit oba výkony dohromady. Na 
trati nikdy nesmíte takzvaně vy-
pustit duši, protože na střelnici vám 
musí zůstat i „čistá hlava“ spojená 
neodmyslitelně s pevnou rukou a 
ledovým klidem. O tom se v prů-
běhu hektických deseti dnů opět 

všichni přesvědčili. Jak trénovaní 
závodníci, tak desetitisíce nadše-
ných fanoušků ve Vysočina Areně 
i miliony televizních diváku v celé 
České republice, Evropě a potaž-
mo v celém světě. Obliba tohoto 
sportu totiž ne pomalu, ale rychle 
stoupá. Jména jako Bjoerndalen, 
Svendsen, Fourcade, Bergerová, 
ale i Moravec, Vítková, Soukalová 
se nám usadila v paměti.

Samostatnou kapitolou jsou 
biatlonoví fanoušci. Dříve téměř 
výhradně „německý sport“ nyní 
ovládá na své cestě světovým po-
hárem celou Evropu. Nadšenci si 
našli cestu i na vrchol sezony na 
mistrovství světa. Babylon národ-
ností se sešel v malém moravském 
městě. Jsou vybaveni tradičními 
nástroji fandů jako foukačky, řeh-
tačky, všechny možné druhy ob-
lečení v národních barvách nebo 
fanklubů. Mají však jedno speci-
fi kum, které je odlišuje od jiných 
sportů – milují biatlon, jsou ochotni 

potleskem, skandováním podpořit i 
závodníky z jiných zemí a berou 
závody jako společenskou záleži-
tost. Zejména je to vidět u střelby, 
kterou vlastně fanoušek vidí pouze 
z velké dálky a detailně je odkázán 
pouze na velkoplošné obrazovky, 
které zprostředkovávají informace 
důležité pro další vývoj závodu. 
Totiž každý úspěšný výstřel je nad-
šeně oslavován a neúspěch je kvi-
tován povzdechem a nadšenci hned 
přepočítáván na vteřiny ztráty, kte-
ré potom závodníkovi chybí.

Vrcholový biatlon zavítal v tom-
to desetiletí i k nám. Ať zde hodně 
dlouho zůstane.

Nové Město na Moravě ožilo světovým svátkem biatlonu

 4x foto Jaroslav Oldřich Více fotografi í na www.zrcadlo.net 4x foto Jaroslav Oldřich Více fotografi í na www.zrcadlo.net

Soutěž o nejlepší foto 
z Mistrovství světa v biatlonu
Fota se sportovní tema  kou i mo-

mentky ze zákulisí posílejte do 1. břez-
na na email  j.oldrich@centrum.cz.

Tři nejlepší získají poukazy na 
vstup do Aquaparku v Kuřimi.

Boskovice - Na přelomu ledna 
a února se rozběhly po soutěži jed-
notlivců i týmová klání. 

Nejříve to byla soutěž žákov-
ských družstev - Krajské kolo ligy 
škol, které tentokrát uspořádalo 
Centrum volného času Kohouto-
vice. Mezi sedmi zúčastněnými 
týmy se objevil i celek z Boskovic 
pod hlavičkou DDM. Již podle 
jednotlivých soupisek bylo patrné, 

že boskovičtí se budou řadit mezi 
favority. Z trojice hráčů v dresech 
DDM se objevili zkušení Vojtěch 
David a Jan Feruga, které doplnil 
Mojmír Stloukal. Všichni tři se 
prezentovali velice dobrými výko-
ny, David (11 výher, 1 remíza) i Fe-
ruga (10 výher, 1 remíza, 1 prohra) 
potvrdili v drtivé většině utkání roli 
favoritů, Mojmír Stloukal (8 výher, 
2 remízy, 2 prohry) svými výkony 

velice mile překvapil. Po pěti vcel-
ku jednoznačných výhrách nastou-
pily Boskovice v posledním utká-
ní proti domácím Kohoutovicím. 
I toto utkání nakonec zvládli (3:2), 
stali se krajským přeborníkem před 
domácím celkem a týmem ZŠ 
Břeclav Slovácká. Všichni medai-
listé si tak zajistili  postup do semi-
fi nálového kola (2. 3. ve Žďáře nad 
Sázavou).

Týden poté byly rozehrány i so-
těže 1. a 2. ligy družstev. Prvoli-
gový tým BHK Orel Boskovice 
cestoval do hlavního města, kde 
nejdříve nastoupil proti domácímu 
týmu Prague NHL. Po rozpačitém 
začátku začali Boskovice od druhé 
směny plnit roli favorita a utkání 
dovedli k jasnému vítěztví 15:7. 
V dalším utkání remizovala Pra-
ha s třetím účastníkem trojutkání 

Žďárem nad Sázavou 10:10. Proti 
Žďáru poté nastoupily i Boskovice. 
Od počátku utkání bylo zřejmé, na 
čí straně je větší kvalita a hráčská 
vyzrálost a Boskovičtí zopakovali 
vítězství stejným poměrem jako 
s Prahou, tedy 15:7. Nejlepším 
hráčem byl Jakub David. Boskovi-
ce dále reprezentovali Vít Vondál, 
Michal Odehnal, Bohumil Feruga 
a Ondřej Procházka.

V neděli rozehrál svou soutěž 
také druholigový celek, který svá 
utkání absolvoval v Bohunicích. 
Předvedl tam velice dobré výko-
ny především se zaskvěl Josef 
Procházka ml. (8 výher, 2 remízy, 
2 prohry). Po 3 výhrách a jedné 
prohře patří Boskovicím prozatím 
2. příčka. Dále Boskovice repre-
zentovali David Grenar a Dominik 
Fiala.  (fer, bh)

Boskovický stolní hokej byl úspěšný hned na několika frontách
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1. liga ženy: Sokol Nusle Praha 

– TJ ČKD GMC Blansko A 10:0. 
Union Plzeň – TJ ČKD GMC 
Blansko A 6:4, Ševčíková 3,5, Su-
ková 0,5.

Bez Marie Jirůškové odjely 
o víkendu na venkovní zápasy 
blanenské ženy a na výsledcích to 
bylo citelně znát. Porážka v praž-
ských Nuslích ani tak mrzet ne-
musí. Soupeř bojuje o play off 
a Blansko odehrálo zápas pouze 
ve dvou. Zato porážka od oslabe-
né Plzně je velkým zklamáním. 
K výbornému výkonu Veroniky 
Ševčíkové se bohužel ani Petra 
Suková, ani Klára Babáková ne-
dokázaly přiblížit a druhá víken-
dová porážka tak blanenské áčko 
znovu uvrhla do tuhého boje o se-
trvání v soutěži.
  1.  Bohnice  16  14  1  1  0  109:51  45
  2.  Hodonín B  16  13  1  2  0  106:54  43
  3.  Slavoj  16  9  3  4  0  87:73  37
  4.  Nusle  16  9  1  6  0  88:72  35
  5.  Vlašim B  16  7  3  6  0  89:71  33
  6.  Plzeň  16  6  4  6  0  77:83  32
  7.  MS Brno  16  7  1  8  0  78:82  31
  8.  Blansko  16  6  1  9  0  75:85  29
  9.  Hradec  16  6  1  9  0  79:81  29
  10.  El Nino  16  3  6  7  0  74:86  28
  11.  Děčín  16  3  1  12  0  55:105  23
  12.  Dobré B  16  0  3  11  2  43:117  17

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – 
Sokol Hradec Králové 2 B Atlanta 
5:10, Dudík 3, Přikryl A., Čák 1. 
TJ ČKD Blansko – Jiskra Holice 
10:3, Dudík 3,5, Přikryl A. 2,5 Ku-
til L. 2, Kvíčala D., Čák 0,5. 

Rezervní tým extraligového 
Hradce Králové byl nad síly do-
mácích hráčů. Vzdorovat dokázal 
pouze Luboš Dudík, který jedinou 
porážku utrpěl od Miloše Šlapáka, 
hráče s extraligovými zkušenost-
mi. Proti předposlednímu týmu 
tabulky dostal možnost potvrdit 
svou aktuální formu Libor Kutil, 
nová naděje blanenského klubu. 
Libor totiž před týdnem dosáhl 
životního úspěchu, když vyhrál 
celostátní bodovací turnaj staršího 
žactva v Jaroměři a posunul se již 
na 5. místo celostátního bodovací-
ho žebříčku v této kategorii. I ve 
své ligové premiéře mezi muži do-
kázal svůj velký výkonostní růst 
a celkem jistě vyhrál dvě utkání ze 
tří, ke kterým nastoupil.
  1.  Hodonín  16  11  4  1  0  151:102  42
  2.  Hradec B  16  10  3  3  0  144:98  39
  3.  Jeseník  16  10  2  4  0  148:94  38
  4.  MS Brno B  16  9  4  3  0  143:105  38
  5.  Blansko  16  9  2  5  0  134:113  36
  6.  Opava  16  8  3  5  0  134:112  35
  7.  Vsetín  16  6  4  6  0  123:136  32
  8.  Čechovice  16  5  4  7  0  121:134  30
  9.  Přerov  16  6  2  8  0  121:128  30
  10.  Prostějov  16  6  1  9  0  118:133  29
  11.  Holice  16  1  1  14  0  66:157  19
  12.  Tišnov  16  0  0  16  0  69:160  16

2. liga ženy: Sokol Líšeň A – 
TJ ČKD GMC Blansko B 8:2. SK 
Jihlava – TJ ČKD GMC Blansko 
B 8:2.
  1.  Havířov B  16  15  0  1  0  121:39  46
  2.  Jihlava  16  12  2  2  0  110:49  42
  3.  Čejč  16  11  3  2  0  104:56  41
  4.  Líšeň  16  9  4  3  0  101:59  38
  5.  Neředín  16  9  4  3  0  106:54  38
  6.  Dubňany B  16  9  1  6  0  93:67  35

  7.  Frýdlant B  16  5  1  10  0  58:102  27
  8.  Dubňany C  16  4  2  10  0  59:101  26
  9.  Sokol I  16  4  1  11  0  57:102  25
  10.  Břeclav B  16  3  1  12  0  59:101  23
  11.  Blansko B  16  2  2  12  0  49:111  22
  12.  Ostrava  16  2  1  13  0  42:118  21

Divize muži: SK Slatina – TJ 
ČKD Blansko B 10:1. Sokol Brno 
I B – TJ ČKD Blansko B 10:8.
  1.  MS Brno D  16  13  2  1  0  153:84  57
  2.  Strážnice  16  12  2  2  0  149:76  54
  3.  Slatina  16  9  3  4  0  143:103  46
  4.  Hodonín  16  9  1  6  0  132:112  44
  5.  Hustopeče B  16  8  1  7  0  116:114  41
  6.  Sokol I B  16  7  2  7  0  117:113  39
  7.  Oltec  16  7  1  8  0  119:123  38
  8.  Znojmo B  16  5  3  8  0  111:129  34
  9.  Hlubočany  16  5  2  9  0  85:142  33
  10.  M. Krumlov  16  4  1  11  0  97:134  29
  11.  Blansko B  16  3  2  11  0  102:143  27
  12.  Dubňany  16  3  2  11  0  92:143  27

KS I: TJ Brno-Bystrc A – STK 
Zbraslavec A 10:4, Bezděk 2,5, 
Křepela R. 1,5. TJ Slovan Hodonín 
B – STK Zbraslavec A 10:7, Kře-
pela R. 3,5, Bezděk 2,5, Těžký 1.

Stolní tenisté Zbraslavce ode-
hráli o víkendu v krajské soutěži 
I.třídy další dvě venkovní utká-
ní. V sobotu zavítali do Bystrce, 
kde je čekal čtvrtý celek tabulky, 
a v neděli v Hodoníně celek jen 
o jedno místo horší. V úvodu prv-
ního utkání sice šli Zbraslavečtí 
do vedení 3:1, ale ve zbylých zá-
pasech už hráči Bystrce plně pro-
kázali svoje kvality. Až na jednu 
výjimku v nich uspěli právě oni. 
Z hostujících hráčů jim nejvíce 
vzdorovali tradiční opory Radim 
Křepela a Luboš Bezděk, avšak 
ani oni na hráče soupeře většinou 
nestačili. O den později hráli Zbra-
slavečtí proti dalšímu silnému sou-
peři. A domácí Slovan B od začát-
ku tato očekávání naplňoval, když 
vedl 4:2, poté dokonce 7:3. Hosté 
v druhé polovině utkání zásluhou 
R. Křepely a Bezděka sice získa-
li čtyři body, ale to bylo z jejich 
strany vše. Domácí si v ostatních 
zápasech celkem pohodlně došli 
pro celkovou výhru. 
  1.  Kobylí  16  13  2  1  0  154:79  57
  2.  Silůvky  16  12  1  3  0  146:85  53
  3.  Slatina B  16  11  3  2  0  151:99  52
  4.  Bystrc  16  12  0  4  0  146:96  52
  5.  Hodonín B  16  10  2  4  0  131:108  48
  6.  Zbraslavec  16  6  2  8  0  127:129  36
  7.  M. Prusy  16  5  3  8  0  102:138  34
  8.  Lanžhot B  16  5  2  9  0  109:126  33
  9.  Ivančice  16  4  3  9  0  113:135  31
  10.  Komořany  16  3  4  9  0  101:138  29
  11.  Tišnov C  16  4  0  12  0  101:138  28
  12.  M. Krumlov B  16  0  0  16  0  48:158  16

KS II muži: TJ ČKD Blansko 
C – Orel Silůvky B 10:6. Orel Bo-
skovice – SK Slatina C 10:0. TJ 
ČKD Blansko C – TJ Hostěradice 
A 10:4. Orel Boskovice – TJ Ho-
lásky 2:10.  (bh, zpr)
  1.  MS Brno E  16  16  0  0  0  160:50  64
  2.  Holásky  16  13  1  2  0  152:72  56
  3.  Sokol I C  16  13  0  3  0  144:78  55
  4.  Otnice  16  10  1  5  0  133:88  47
  5.  Mokrá  16  8  2  6  0  122:123  42
  6.  Slatina C  16  8  2  5  1  114:115  41
  7.  Blansko C  16  6  2  8  0  115:128  36
  8.  Hostěradice  16  5  1  10  0  97:138  32
  9.  Kuřim  16  4  1  11  0  94:140  29
  10.  Silůvky B  16  4  1  11  0  95:130  29
  11.  Boskovice  16  2  1  13  0  82:144  23
  12.  Komořany B  16  1  0  15  0  54:156  19

S hlubokým zármutkem oznamuje všem příznivcům 
blanenského fotbalu, že v sobotu 9. 2. 2013 zemřel 
ve věku 50 let bývalý funkcionář našeho klubu pan

Josef Šplíchal.
Od roku 2004 byl členem prvního výkonného výboru 
FK Blansko, v němž pracoval jako hospodář. V roce 

2007 byl jako člen vedení u postupu A týmu do divize. O rok později 
v historicky jediné sezóně Blanska v MSFL pomáhal během podzimní 
části jako lékař A mužstva. V sezóně 2010/2011 byl vedoucím týmu star-
šího dorostu, který postoupil do divizní soutěže. 

Vedení klubu jménem všech členů FK Blansko vyjadřuje blízké rodině 
a všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Z  J  Š

Blanensko a Boskovicko - 
Celkem dvaatřicet nových drži-
telů základní trenérské licence 
C – trenéra fotbalu vzešlo ze 
školení, které ve dnech 19. a 26. 
ledna 2013 uspořádal Okresní 
fotbalový svaz v Blansku. Dne 
20. ledna 2013 pak dalších dva-
ačtyřicet trenérů obhajovalo již 
dříve udělenou licenci, formou 
jednodenního semináře. Důka-
zem o tom, že fotbal není pou-
ze pro muže, je také účast jedné 
ženy na školení.

K získání licence museli účast-
níci kurzu absolvovat dvoudenní 
školení, které v sobě obsahovalo 

i praktickou část zaměřenou na 
provedení tréninkového procesu 
různým i zábavným způsobem. 
Na jeho přípravě se podíleli se-
kretář OFS Miloš Jarůšek a bý-
valý člen výkonného výboru 
OFS Vlastimil Svoboda. Po od-
borné stránce školení zaštítil Jiří 
Vorlický. Přednesl nové trendy 
v tréninku mládeže a tyto trendy 
následně přenesl s účastníky i do 
praxe, kde mu asistoval Martin 
Janás, trenér žáků Zbrojovky 
Brno. 

Přínosem kurzu byl energic-
ký výklad přednášejících. Ve-
liký zájem vzbudila především 

praktická část. O tu projevovali 
účastníci zájem již v diskuzi 
a podle spokojenosti a ohlasů 
v závěrečných hodnoceních byl 
kurz na vysoké úrovni. Součás-
tí kurzu byl i výklad první po-
moci od zdravotníka záchranné 
služby. I tato část byla zaměřena 
na praktické provedení a řešení 
„fotbalových“ úrazů. „Jménem 
Okresního fotbalového svazu 
Blansko děkujeme všem účastní-
kům a přednášejícím za perfektní 
spolupráci a všem přejeme hod-
ně úspěchů a radosti při práci se 
svými svěřenci,“ uvedl sekretář 
OFS Miloš Jarůšek. (bh, zpr)

Okres má nové trenéry fotbalu

Plánují akci You Dream We Run
Blansko - Na začátku léta se 

v režii trenérů mladší přípravky B 
uskuteční na stadionu na Mlýnské 
první ročník charitativní spole-
čensko-sportovní akce „You Dre-
am We Run“ Blansko 2013. 

Základní náplní celé akce bude 
24 hodinový štafetový běh, kdy 
jednotlivá přihlášená družstva 
budou mít za cíl udržet po celou 
dobu štafetový kolík na atletic-
kém ovále. „Přihlásit se může 
neomezený počet družstev s li-
bovolným počtem členů. Nepů-
jde ale o klasický závod, každé 
družstvo, účastník, může absol-
vovat štafetu po svém. Nejsou 
stanovena žádná pevná pravidla, 
záleží na každém jaké zvolí tem-
po a styl, zda poběží ze všech sil 
nebo si projde jeden okruh třeba 
s prckem za ruku,“ uvádí Roman 
Jančiar, hlavní organizátor a jeden 
z trenéru přípravky FK Blansko.

Akce se uskuteční 14. - 15. 6. 
2013 v prostorách fotbalového 

stadionu na Mlýnské. Ofi ciál-
ní záštitu převzal starosta města 
Blanska Lubomír Toufar a posla-
nec Parlamentu ČR a předseda 
FK Blansko pan Michal Babák. 
Součástí projektu bude také do-
provodný společensko kulturní 
program. „V rámci akce bude 
realizováno také OPEN pódium, 
kde bychom chtěli dát prostor 
místním uměleckým souborům, 
spolkům, kapelám, sólistům, kte-
ří se zde budou moci prezentovat 
a zcela jistě dopomůžou k příjem-
né a zábavné atmosféře celého 
dne,“ doplňuje Pavel Borek, další 
z trenérů blanenské přípravky.

Hlavním cílem akce „You 
Dream We Run“, jak z českého 
ekvivalentu „Běžíme pro Tvůj 
sen“ vyplývá, je splnění snu oso-
bě, která má nějakým způsobem 
pohnutý osud a život těžší než 
ostatní. Všichni, kdo se štafety 
zúčastní, symbolicky doběhnou 
pro sen někomu, kdo nemá dost 

svých možností a sil, aby na něho 
dosáhl sám. Každý účastník, kaž-
dý, kdo bude chtít přispět, si bude 
moci zakoupit originální tričko 
s logem akce. Výtežek z prodeje 
triček a z doprovodné charitativ-
ní dražby, kdy bude dražen daro-
vaný předmět známé blanenské 
osobnosti, půjde na splnění snu.

„Rádi bychom, aby se do vý-
běru osoby, dítěte, kterému bude 
splněn sen, od začátku zapojila 
blanenská veřejnost. Chtěli by-
chom v rámci této akce posílit 
a rozvinout podstatu charitativ-
ního smýšlení lidí, kteří by měli 
od začátku do konce možnost 
zapojit se do projektu aktivně. 
Hlavní myšlenkou akce není jen 
splnit sen někomu, kdo to potře-
buje, ale je to setkání lidí napříč 
generacemi, profesemi a životní-
mi osudy, za účelem sejít se, po-
bavit se a posílit sociální cítění,“ 
upřesňuje svoje představy Roman 
Jančiar. (fkb)

Létající týmy trenérů 
FAČR ani přesto, že pohled byl aktuálně upřen na ME, nezapomně-

la na budoucnost českého fotbalu a rozjela akci, která nemá v histo-
rii českého fotbalu obdoby. Tato akce se týká zejména malých klubů 
a trenérů, kteří v nich působí a mají buď základní trenérskou licenci 
C, nebo dokonce nemají žádnou. Přesto se starají o jednu z nejsví-
zelnějších a nejdůležitějších částí fotbalu. Starají se totiž o děti, které 
nás za 12-15 let budou reprezentovat na vrcholné úrovni jako současní 
reprezentanti.

Někdo by si mohl říci, že když vyrostli tihle, vyrostou i další, jen-
že svět nespí a na budoucnosti pracuje intenzivně. Vnější podmínky, 
jako je množství malých plácků, kde vyrůstali legendy a s tím spojené 
i množství kluků, kteří fotbal hráli, jsou ty tam. Nyní se musí o fot-
bal pečovat a to zejména u těch nejmenších. Projekt létajících týmů 
trenérů, navazuje na změny, které se udály v posledních dvou letech. 
Přechod na malé formy fotbalu se vším co k tomu patří, oslovování 
rodičů ke spolupráci, změna zaměření v jednotlivých trenérských licen-
cích a další detaily. 

O co tedy jde? Na začátku června, právě již v době konání Eura, pro-
běhl seminář trenérů ze všech částí republiky. Za každý kraj přijelo 4-6 
vybraných trenérů, kteří se starají o děti ve velkých či malých klubech 
a dělají to tak dobře, že byli osloveni ke spolupráci. Na semináři byl 
diskutován a nastaven směr, kterým by se měl ubírat trénink a výchova 
malých fotbalistů. Prvoplánovitě jde o zaměření na přípravkové kate-
gorie a tedy je nabízena pomoc trenérům přípravek.

Trenéři létajících týmů budou na hřištích a s dětmi malých klubů 
ukazovat zásadní směry, kterým by se měly děti a trenéři ve fotbalu ubí-
rat. Budou diskutovat s trenéry a přinášet přímo k nim informace, které 
získali na seminářích, vyšších trenérských licencích, ale i zahraničních 
stážích. Takové ukázkové tréninky budou otevřené i pro trenéry ostat-
ních klubů a vlastně i ostatních věkových kategorií, protože většinou to 
co je náplní tréninku v přípravkách, má své podstatné uplatnění i ve 
starších kategoriích, i když s nějakými úpravami. 

Krajské fotbalové svazy budou tyto ukázkové tréninky a diskuse 
prostřednictvím svých webových stránek nabízet klubům, ale kluby se 
mohou též sami ozvat a požádat o vyslání „týmu létajících trenérů“ 
k nim.

Jistě se najde i pár pochybovačů, kteří budou zvedat oči v sloup, ale 
těch vždy bylo, je a bude dost. Stejně jako při zavádění malých forem 
fotbalu se však tento počet zmenšoval a ti kdo zpočátku odporovali 
a problematizovali, již přizvukují a spolupracují. Vlastně jsme se tím 
vrátili na plácky a je třeba přidat ještě více informované trenéry a vů-
bec dospělé, kteří v naší malé zemi táhnout za jeden provaz, abychom 
byli i v budoucnu schopní konkurovat obrům.

Tak jako trenér dětí má vědět co, jak a proč trénovat, jako rozhodčí 
fotbalu dětí má znát znění a zejména ducha pravidel dětského fotbalu, 
jako rodiče mají chtít spolupracovat s trenéry na výchově a učení fot-
balu, tak i funkcionáři mají vytvářet co nejlepší podmínky a ptát se co 
ještě vylepšit a hledat cesty jak to udělat.

A jaké jsou tedy hlavní činnosti, které by být na ukázkových trénin-
cích předvedeny a jejich detaily diskutovány? Shrňme však zjednodu-
šeně, že trénink přípravek a mladších žáků by měl obsahovat především 
tyto činnosti:

· Cvičení na individuální činnost s míčem – každý má míč. 
· Zábavná silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry (sti-

mulují všeobecný i fotbalový rozvoj zábavnou formou).
· Fotbalové hry a cvičení jeden proti jednomu, jeden s druhým. 
· Fotbal dvojic až pětic, poziční hry. 
To je jen zásadní schéma a pokud chcete vědět více, navštivte nové 

trenérské kursy, zajímejte se, kde jsou blízko Vás „létající týmy trené-
rů“, podívejte se na následující odkazy k metodice tréninku, která se 
postupně zaplňuje dalšími kategoriemi.  Tonda Plachý

Z  

Výhra nad lídrem. Blanenští hokejisté se v posledním domácím utká-
ní vytáhli na vedoucí celek tabulky, když Brumov-Bylnici porazili 5:2.
 Foto Bohumil Hlaváček

Z  
fotbal

Zimní turnaj Boskovice, výsledky: 
Blansko – Blansko dorost 7:1 (2:1), Po-
korný 2, Trtílek, Antal, Nečas, Juránek, 
Matuška – Bavi. Kunštát - Blansko do-
rost 10:2 (6:2), Haničinec 4, Adámek 3, 
Crhák 2, Boček - Jang 2. Rájec – Bořitov 
4:4 (1:2), Tajnai, Klicpera, Sedlák, Hejč 
- Fojt J., Fojt L., Kolář, Janíček. Morav-
ská Třebová – Kuřim 0:3 (0:1), Kuldan, 
Bílý, Vavřík. Boskovice – Blansko 2:2 
(1:2), Stara, Janíček - Matuška, Jarůšek. 
Moravská Třebová - Blansko dorost 2:0 
(2:0), vlastní, Kalus. Boskovice – Rájec 
3:5 (1:3), Janíček 2, Müller - Klicpera 3, 
Hepp, Hejč. Kuřim – Blansko 3:4 (2:2), 
Kuldan 3 - Hanzl, Zouhar, Pospíšil, Va-
šák.

hokej
Krajská liga: Velké Meziříčí - Bosko-

vice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Boskovice - Uher-
ské Hradiště 7:4 (2:1, 3:3, 2:0), Světlík 3, 
Blaha 2, Janda, Zvolánek. 

OP Blansko: HC Lysice – Adamov 
2:5 (0:1, 2:1, 0:3), Pavelka, Trávníček – 
Milfait 2, Kolenáč, Kunc, Novotný. Rá-
jec-Jestřebí – Sloup 9:2 (2:1, 2:1, 5:0), 
Kuběna Jar., Lůdl 2, Kuběna Jan, Plhoň, 
Štrof, Odehnal, Hertl – Sedlařík, Kubi-
ca. Březina – HC Blansko 3:8 (2:3, 1:3, 
0:2), Drahovzal M., Ondráček, Papajoanu 
– Smolík 2, Mikulášek, Ševčík, Kučera, 
Snopek, Svrbík, Šenkýř. Sloup – Dynami-
ters B 3:7 (1:1, 1:5, 1:1), Sehnal 2, Matuš-
ka - Kubíček 2, Stejskal Petr 2, Stejskal 
Pavel, Keprt, Antal. Letovice – Lysice 4:1 
(2:1, 0:0, 2:0), Sahaj 2, Škaroupka, Dvo-
řák – Trávníček.

OP Žďár: Boskovice B - Bulldogs 
Brno 4:11 (3:1, 0:4, 1:6). Konečný, Hof-
man, Hasoň, Čupr.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ 

Valašské Meziříčí 7:1 (3367:3281), La-
hodová 570, Daňková 545, Nevřivová 
562, Kalová 571, Musilová D. 533, Še-
včíková 586. 
  1.  Blansko  15  12  0  3  80,0:40,0  24
  2.  Slavia  15  12  0  3  78,0:42,0  24
  3.  Přerov  15  10  0  5  65,0:55,0  20
  4.  Náchod  15  9  0  6  64,0:56,0  18
  5.  Duchcov  15  7  2  6  62,0:58,0  16
  6.  Jičín  15  7  0  8  60,0:60,0  14
  7.  Husovice  15  7  0  8  60,0:60,0  14
  8.  Konstruktiva  15  7  0  8  56,0:64,0  14
  9.  Zábřeh  15  6  1  8  56,0:64,0  13
  10.  Val. Meziříčí  15  6  0  9  60,0:60,0  12
  11.  Neratovice  15  3  0  12  40,0:80,0  6
  12.  Č. Třebová  15  2  1  12  39,0:81,0  5

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Šumperk 7:1 (3210:3127), Havíř 578, Se-
hnal 536, Flek J. 527, Flek R. 511, Honc 
502, Procházka 556.
  1.  Zábřeh  15  10  2  3  74,5:45,5  22
  2.  MS Brno B  15  10  1  4  82,5:37,5  21
  3.  Blansko  15  9  3  3  68,5:51,5  21
  4.  Rosice  15  9  2  4  66,0:54,0  20
  5.  Olomouc  15  8  3  4  68,0:52,0  19
  6.  Opava  14  7  2  5  62,5:49,5  16
  7.  Vyškov  14  7  2  5  61,0:51,0  16
  8.  Hořice  15  6  4  5  62,0:58,0  16
  9.  Č. Třebová  15  5  1  9  49,5:70,5  11
  10.  Prostějov  15  4  1  10  48,5:71,5  9
  11.  MS Brno  15  2  0  13  32,0:88,0  4
  12.  Šumperk  15  1  1  13  37,0:83,0  3

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
BOPO Třebíč 6.2 (3193:3057), Kotlán 553, 
Musil 535, Novotný 549, Kolařík 499, Flek 
R. (Pliska) 535, Šplíchal 522. 
  1.  Vracov  15  14  0  1  87,0:33,0  28
  2.  Husovice B  15  10  1  4  76,0:44,0  21
  3.  Dubňany  15  9  0  6  65,5:54,5  18
  4.  Jihlava  15  8  1  6  67,0:53,0  17
  5.  Kutná Hora  15  8  1  6  60,5:59,5  17
  6.  Mistřín  15  8  0  7  63,5:56,5  16
  7.  Blansko B  15  7  2  6  58,0:62,0  16
  8.  Dačice B  15  7  0  8  54,5:65,5  14
  9.  Třebíč  15  6  0  9  49,0:71,0  12
  10.  Ivančice  15  5  1  9  52,0:68,0  11
  11.  Ratíškovice  15  4  0  11  49,5:70,5  8
  12.  Poděbrady  15  1  0  14  37,5:82,5  2

Okresní podniková liga, extraliga: 
A je to – ITAB 1298:1195, Souček 278, 
Pařil 264 - Odehnal 256, Maška 243. 
VVR B – ČBE A 1229:1229, Kakáč 266, 
Semrád 257 - Pola 262, Špidla 253. RI 
Okna – Kuželkáři VB leasing 1214:1264 
Petlach 260, Pernica 248 - Malits A. 271, 
Novotný 259.
  1.  A je to  11  10  0  1  1305,00  20
  2.  VVR A  11  8  0  3  1266,27  16
  3.  VB Leasing  11  7  0  4  1271,09  14
  4.  ITAB  12  7  0  5  1260,08  14
  5.  RI Okna  12  6  0  6  1285,17  12
  6.  KSK  12  5  0  7  1259,33  10
  7.  ČBE A  12  4  1  7  1228,50  9
  8.  Kadeřnictví  12  4  0  8  1229,42  8
  9.  VVR B  11  3  1  7  1245,91  7
  10.  VMS  12  3  0  9  1235,67  6 

1. liga: Hasiči - Nemocnice 1187:1107, 
Majer 280, Němec 254 - Navrátil 240, Jedi-
náková 229. Catering – Blanzek 1274:1249, 
Kocourek 282, Kala 255 - Grim 272, Kra-
tochvíl 252. BODOS – AKK 1219:1114, 

Michálek 270, Vybíhal 265 - Kunc 257, 
Barša 235. ČKD Turbo Technics – Rapid 
1190:1192, Zatloukal 244, Kovář 243 - 
Hrazdíra 257, Charvát 248. Rapid – Hasiči 
1126:1178, Brázda 233, Růžička st. 231 - 
Majer 264, Němec 242. Stavba krbů – BO-
DOS 1215:1189, Gross 269, Klimeš 242 - 
Michálek 271, Učeň 238. AKK – Catering 
1078:1234, Barša 245, Kunc 235 - Kala 
275, Kocourek 263.
  1.  Catering  12  11  0  1  1270,67  22
  2.  BODOS  12  8  0  4  1206,00  16
  3.  Stavba krbů  12  7  0  5  1231,17  14
  4.  Turbo Technics  12  7  0  5  1215,17  14
  5.  Rapid  12  5  1  6  1219,58  11
  6.  Hasiči  12  5  1  6  1169,67  11
  7.  Blanzek  12  5  0  7  1218,42  10
  8.  JEZAT  11  5  0  6  1205,64  10
  9.  Nemocnice  11  4  0  7  1177,27  8
  10.  AKK  12  1  0  11  1140,92  2

2. liga: Koloniál – ČBE B 1128:1072, 
Šlajch 254, Kuchař 246 - Troubil 235, Po-
korný 230. JMP – Eko System 1150:1120, 
Navrátil, Dostál 250 - Pšenčík 251, Ma-
láčová 239. Orel – Profi  Weld 1211:1128, 
Hének 284, Dvořák 257 - Petříček 233, 
Mátl 232. Lachtani – SPŠ 1052:1075, 
Bernard 227, Málek 220 - Fejt 232, Nečas 
228. Eko System – Koloniál 1071:1174 
Ďugoš 236, Zouhar P. 221 - Bouda 243, 
Kočí 235.
  1.  Koloniál  13  12  0  1  1182,69  24
  2.  Orel  12  10  0  2  1177,08  20
  3.  JMP RC  12  10  0  2  1145,58  20
  4.  EKO Systém  12  5  0  7  1136,17  10
  5.  Profi  Weld  11  4  0  7  1109,27  8
  6.  ČBE B  10  3  0  7  1096,90  6
  7.  SPŠ  12  3  0  9  1084,75  6
  8.  Relax Club  11  3  0  8  1083,27  6
  9.  Lachtani  11  2  0  9  1047,18  4

stolní tenis
RP I: Zbraslavec B – Vysočany 11:7, 

Šošůvka – Boskovice B 13:5, Voděrady – 
Žďárná odl., Kunštát – Rájec 4:14, Křetín B 
– Křetín 5:13, Svitávka – Rohozec 9:9, Vo-
děrady – Vysočany 14:4, Šošůvka – Žďárná 
odl., Zbraslavec B – Boskovice 8:10, Svi-
távka – Kunštát 13:5, Křetín B – Rohozec 
10:8, Rájec – Křetín 13:5.
 1 Zbraslavec B  13 12 0 1 0 146:71 49
 2 Boskovice B  13 9 1 3 0 141:93 41
 3 Voděrady  12 9 0 3 0 138:78 39
 4 Šošůvka  12 8 2 2 0 139:77 38
 5 Žďárná  11 8 1 2 0 118:80 36
 6 Vysočany  13 4 1 8 0 90:144 26
 7 Rájec  13 6 0 7 0 128:106 31
 8 Křetín  13 4 2 7 0 102:132 27
 9 Svitávka  13 3 3 7 0 102:132 25
 10 Rohozec  13 3 2 8 0 104:130 24
 11 Křetín B  13 3 1 9 0 88:146 23
 12 Kunštát  13 0 1 12 0 55:154 14

RP II: Jestřebí – Adamov 15:3, Bosko-
vice C – Zbraslavec C 9:9, Olešnice – Boři-
tov 10:8, Veselice – Žďárná B 17:1, Rudice 
– Blansko D 10:8, Voděrady B – Šošůvka 
B 6:12, Olešnice – Adamov nehl., Bořitov 
– Zbraslavec C 11:7, Jestřebí – Boskovice 
C 12:6, Voděrady B – Žďárná B nehl., Šo-
šůvka B – Rudice 7:11, Veselice – Blansko 
D 9:9.
 1 Jestřebí  13 13 0 0 0 154:68 52
 2 Bořitov  13 8 1 4 0 133:101 38
 3 Boskovice C  13 8 1 4 0 134:100 38
 4 Olešnice  12 8 0 4 0 129:87 36
 5 Zbraslavec C  13 7 1 5 0 125:109 35
 6 Adamov  12 6 1 5 0 95:121 31
 7 Veselice  13 7 1 5 0 139:95 35
 8 Šošůvka B  13 4 2 7 0 104:130 27
 9 Blansko D  13 3 3 7 0 104:130 25
 10 Rudice  13 3 0 10 0 93:141 22
 11 Voděrady B  12 2 4 6 0 99:117 22
 12 Žďárná B  12 0 0 12 0 47:144 12

RP III: Rájec B – Němčice 10:8, Va-
novice – Brumov 4:14, Letovice – Kře-
tín C 11:7, Petrovice – Svitávka B 14:4, 
Kunštát B – Rohozec B odl., Borotín 
– Vysočany B 9:9, Rájec B – Letovice 
9:9, Vanovice – Křetín C 11:7, Brumov – 
Němčice 8:10, Voděrady B – Svitávka B 
14:4, Kunštát B – Borotín 9:9, Rohozec 
B – Petrovice 6:12.
 1 Němčice  13 10 2 1 0 145:75 45
 2 Brumov  13 9 2 2 0 145:89 42
 3 Letovice  13 8 3 2 0 139:95 40
 4 Křetín C  13 8 0 5 0 131:103 37
 5 Rájec B  13 6 3 4 0 125:109 34
 6 Vanovice  13 6 2 5 0 120:114 33
 7 Petrovice  13 7 2 4 0 127:107 36
 9 Rohozec B  13 4 1 8 0 94:140 26
 8 Borotín  13 3 3 7 0 117:117 25
 10 Vysočany B  13 3 3 7 0 92:142 25
 11 Kunštát B  13 1 3 9 0 92:142 19
 12 Svitávka B  13 1 0 12 0 63:171 16

 Pokračování na str. 12
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KONTAKTY: 

„Výběr střední školy - „Výběr střední školy - 
rozhodnutí na celý život“rozhodnutí na celý život“

              
 

        YMNÁZIUM BLANSKO 
                                        Seifertova 13, 678 01 Blansko 

Přijímací zkoušky pro šk. rok 2013/14 
1. termín - pondělí 22. 4. 2013, 2. termín - úterý  23. 4. 2013  

 
 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné čtyřleté) přijímáme 60 žáků z 9. třídy 
 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné osmileté) přijímáme 30 žáků z 5. třídy 
 Všichni uchazeči o studium vykonají přijímací 
zkoušku z českého jazyka a matematiky (SCIO) 
 Přihlášky se odevzdávají řediteli gymnázia 

       do 15. 3. 2013 
 
 
 
Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189 
            
  

Úvodní konference projektu 
Rozvíjení matematiky 

a přírodovědných oborů
Boskovice - Ve čtvrtek 7. února proběhla úvodní konference projek-

tu fi nancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR s názvem Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů 
na ZŠ Boskovice.

Konference se zúčastnili pedagogičtí pracovníci školy, zástupci zři-
zovatele za přítomnosti místostarostky Jaromíry Vítkové, rodičovská 
a odborná veřejnost.

Projekt s přiděleným grantem ve výši 2,8 milionu korun, který bude 
na základní škole realizován po dobu čtyřiadvaceti měsíců, představil 
ředitel školy Vladimír Ochmanský. 

Základním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodo-
vědných a technických oborů na Základní škole Boskovice a podpoře-
ní žáků k profesní orientaci směrem k technickým oborům. Projekt má 
mimo jiné posílit výuku matematiky a informatiky. Klíčovými aktivita-
mi projektu jsou matematické soutěže, environmentální výchova, evalu-
ace, další vzdělávání pedagogických pracovníků a matematické soutěže. 
Projekt umožní zlepšit materiální vybavení školy, mimo jiné začnou žáci 
při výuce využívat pětadvacet tabletů.  (red)

Všední den ve Svitávecké 
škole trochu jinak 

Svitávka - Ve středu 30. ledna proběhlo vyučování pro žáky 1., 3. 
a 5. třídy ZŠ ve Svitávce netradičně. Připravili si projekt zaměřený 
na lidské tělo a zdraví. Kromě zpracování celé řady úkolů a vytvoření 
vlastní potravinové pyramidy si vyzkoušeli ,,na vlastní kůži“, jak se žije 
handicapovaným.. Poznávali potraviny podle chuti a čichu, různé před-
měty a tělesa pouze hmatem, luštili slepecké písmo. V další části dne se 
pohybovali pomocí invalidního vozíku a orientovali se v prostoru jako 
nevidomí. 

Děti se dostaly do situací, které dosud nezažily. Poznaly jaké to je, 
když se lidem na vozíku či nevidomým staví do cesty různé překážky. 
Pocítily, jak významná je pomoc druhého. Najednou se každému zdálo 
jaksi samozřejmé nabídnout kamarádovi pomocnou ruku. I když jsme se 
společně i zasmáli, v závěru si všichni oddychli, že to byla jen hra. Uvě-
domili si, alespoň na chvíli, že zdraví je nad všechny dary a dárky.

 Třídní učitelky Mašková, Paráková, Pořízková

Elektrotechnická soutěž
Blansko - SOŠ a SOU Blansko hostila 17. ledna elektrotechnickou soutěž 

žáků sedmých tříd spolupracujících základních škol, která se konala v rámci 
projektu „Perspektiva technického vzdělávání“. 

Soutěž byla rozčleněna do dvou částí. V první části museli žáci zapojit 
obvody tak, aby se rozsvítily led diody. Úkol byl náročný a byla k němu 
potřeba zručnost a logické myšlení. Druhá část byla teoretická. Bylo třeba 
vyplnit třístránkový test z fyziky.

Žáci naší školy si s testem výborně poradili. Testy vyhodnotila odborná 
porota složená z učitelů SOU a SOŠ. Diplomy a ceny předal prvním pěti 
ůčastníkům ředitel SOŠ Ing. Pavel Čípek. Ceny byly hodnotné a jistě výher-
cům pomohou rozšiřovat své znalosti a zručnost při vytváření nových věcí. 

Všichni ůčastníci z naší školy se umístili v první polovině. Vel-
ká gratulace patří Filipu Šenkeříkovi, který se umístil na druhém mís-
tě z osmapadesáti účastníků. Žákům se soutěž velmi líbila, získali zde 
nové informace a už se moc těší na další pokračování. Více o soutěži na 
www.sosblansko.cz  Jiří Hebelka, 7. třída
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Maškarní… pro děti i dospělé
V sobotu 2. února proběhl ve Svitávce dětský maškarní karneval, který 

pořádalo Ochotnické divadlo Svitávka. Sešlo se zde několik dětí s rodiči 
či prarodiči, aby zde strávilo příjemné odpoledne plné her, soutěží a dob-
ré nálady. Letošní karneval byl zvláštní tím, že ho provázely postavy 
z pohádky Mrazík. V krátké ukázce z této pohádky se ukázala hodná Na-
stěnka, zlá Marfuša se svou matkou a dědek. Děti se společně s Ivánkem 
vydaly na cestu do světa, cestou potkaly i Ježibabu v chaloupce na kuří 
nožce. Nechyběl samozřejmě ani Mrazík, který dopomohl Ivánkovi, aby 
se s Nastěnkou potkal. A jak už to v každé pohádce bývá, na konci byla 
svatba. 

Z výtěžku z této akce si Ochotnické divadlo Svitávka adoptuje panen-
ku. Panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kam-
paně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním 
smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, 
tuberkulóza, dětská obrna). Ochotnické divadlo obdrží spolu s panenkou 
blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho pa-
nenka našla ,“svoji rodinu“.

Další akcí Ochotnického divadla je 13. MAŠKARNÍ PLES. Ochot-
nické divadlo Svitávka vyhlašuje pokus o rekord největšího počtu lidí 
oblečených do nočního úboru na maškarním plese, který se bude ko-
nat 16. března 2013 v místní sokolovně od 20 hodin. Ve 22 hod. bude 
zástupcem Agentury Dobrý den z Pelhřimova tento rekord zaevidován. 
V případě úspěšné realizace bude zapsán do Knihy rekordů ČR. Tímto 
Vás žádáme o podpoření této akce svou účastí v nočním úboru. Za noční 
úbor bude považováno pyžamo (kalhoty popř. kraťasy + kabátek) nebo 
noční košile.  Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Pokračování ze str. 10
RP IV: Veselice B – Petrovice B 6:12, 

Šošůvka C – Okrouhlá 9:9, Němčice B – 
Vysočany C 9:9, Křetín D – Kuničky 8:10, 
Rájec C – Rohozec C 12:6, Vanovice B – 
Zbraslavec D 5:13, Veselice B – Němčice B 
3:15, Vysočany C – Šošůvka C 9:9, Petrovi-
ce B – Okrouhlá 13:5, Vanovice B – Křetín 
D 15:3, Zbraslavec D – Rohozec C 10:8, 
Kuničky – Rájec C 8:10.
 1 Petrovice B  13 11 1 1 0 152:76 47
 2 Němčice B  13 8 1 4 0 131:103 38
 3 Okrouhlá  13 8 1 4 0 138:96 38
 4 Vysočany C  13 7 2 4 0 128:106 36
 5 Šošůvka C  13 6 4 3 0 129:105 35
 6 Veselice B  13 6 1 6 0 119:115 32
 7 Kuničky  13 7 1 5 0 116:118 35
 8 Rájec C  13 5 1 7 0 109:125 29
 9 Zbraslavec D  13 5 0 8 0 112:122 28
 10 Vanovice B  13 4 0 9 0 100:134 25
 11 Rohozec C  13 2 1 10 0 80:149 20
 12 Křetín D  13 2 1 10 0 84:150 20

RS I: Žďárná C – Vysočany D 14: 4, Pe-
trovice C – Bořitov B 9:9, Olešnice B – Ve-
lenov A 7:11, Rájec D – Voděrady C 5:13, 
Zbraslavec E – Letovice B 6:12, Kunštát C 
– Lhota Rapotina 10:8, Vysočany D – Oleš-
nice B 8:10, Velenov – Bořitov B 15:3, Pe-
trovice C – Žďárná C odl., Kunštát C – Rá-
jec D 18:0, Zbraslavec E – Lhota Rapotina 
2:16, Letovice B – Voděrady C 12:6.
 1 Žďárná C  12 12 0 0 0 141:54 48
 2 Velenov  13 10 0 3 0 152:82 43
 3 Petrovice C  12 8 3 1 0 128:88 39
 4 Olešnice B  13 8 2 3 0 139:95 39
 5 Bořitov B  13 7 2 4 0 133:101 36
 6 Vysočany D  13 6 0 7 0 104:130 31
 7 Letovice B  13 6 0 7 0 111:123 31
 8 Voděrady C  13 5 1 7 0 114:120 29
 9 Kunštát C  13 4 2 7 0 114:120 27
 10 Lh. Rapotina  13 4 1 8 0 108:126 26
 11 Zbraslavec E  13 1 0 12 0 62:155 16
 12 Rájec D  13 0 1 12 0 59:158 14

RS II: Šošůvka D – Boskovice D 6:12, 
Orel Blansko – Velenov B 10:8, Vísky – 
Okrouhlá B 8:10, Bořitov C – Jasinov 14:4, 
Petrovice D – Kunštát D 8:10, Kunice – 
Křetín E 9:9, Lhota Rapotina B – Olešnice 
C 9:9, Vísky – Šošůvka D 11:7, Okrouhlá 
B – Velenov B 14:4, Boskovice D – Orel 
Blansko 8:10, Jasinov – Kunštát D 7:11, 
Bořitov C – Petrovice D 13:5, Křetín E – 
Olešnice C 10:8, Kunice – Lhota Rapotina 
B 16:2.
 1 Orel  15 13 2 0 0 20:16 56
 2 Okrouhlá B  15 13 1 1 0 24:12 55
 3 Boskovice D  15 13 0 2 0 20:16 54
 4 Vísky   15 10 1 4 0 19:17 46
 5 Velenov B  15 8 0 7 0 12:24 39
 6 Šošůvka D  15 7 2 6 0 13:23 38
 7 Bořitov C  15 9 1 5 0 154:95 43
 8 Petrovice D  15 7 1 7 0 132:138 37
 9 Kunštát D  15 7 0 8 0 135:135 36
 10 Jasinov  15 4 0 11 0 102:152 27
 11 Kunice  15 4 1 10 0 91:138 28
 12 Lh. Rapotina B  15 2 1 11 1 72:152 21
 13 Křetín E  15 1 1 13 0 59:144 19
 14 Olešnice C  15 1 1 13 0 77:146 19

šachy
KP I: Lipovec – Hodonín 4,5:3,5, Chlá-

dek V., Fojtík 1, David, Skenina, Habina, 
Chládek Vl., Komprda 0,5.
  1.  Bystrc  7  6  1  0  33,0  15  19
  2.  Lipovec  7  6  0  1  33,5  21  18

  3.  Lokomotiva B  7  5  0  2  34,0  25  15
  4.  Lokomotiva C  7  4  0  3  32,5  21  12
  5.  Duras C  7  3  2  2  27,0  19  1
  6.  Ořechov  7  3  1  3  28,0  18  10
  7.  Vyškov  7  2  2  3  26,0  12  8
  8.  Tetčice  7  2  1  4  25,5  16  7
  9.  ŠK 64  7  2  1  4  25,0  8  7
  10.  Znojmo  7  2  0  5  25,0  16  6
  11.  Hodonín  7  1  2  4  24,0  13  5
  12.  Lokomotiva D  7  1  0  6  22,5  14  3

KP II: Rudice – Lipovec C 4,5:3,5, Po-
lách, Hnilička, Dvořáček 1, Rada, Nečas, 
Crhonek 0,5 – Machek, Hloušek 1, Chlá-
dek, Flašar, Krejčí 0,5. Tišnov – Vyškov 
C 7:1. Kuřim B – Boskovice 6:2, Ševčík, 
Boháček, Hubený, Veselý 0,5. Adamov B 
– Lipovec B 5:3, Bednář, Ležák, Novotný, 
Masáková 1, Wiezner, Heinz 0,5 – Ševčík, 
Kunc 1, Nečas, Krejčí 0,5. Sloup – Vyškov 
B 4:4, Hudec, Špičák, Drochytka 1, Poklad-
ník, Baránek 0,5. Jevíčko – Blansko 3,5:4,5, 
Hroza, Moc, Palaš, Senáši 1, Polách 0,5.
 1 Rudice 9 8 1 0 44,0 28 25
 2 Kuřim B 9 7 1 1 47,0 34 22
 3 Lipovec C 9 6 1 2 42,5 28 19
 4 Sloup 9 4 4 1 39,5 32 16
 5 Boskovice 9 5 0 4 38,5 28 15
 6 Tišnov 9 4 3 2 38,0 23 15
 7 Jevíčko 9 3 1 5 35,5 20 10
 8 Blansko 9 3 1 5 34,0 24 10
 9 Vyškov B 9 2 3 4 34,0 19 9
 10 Vyškov C 9 2 1 6 30,0 16 7
 11 Adamov B 9 1 0 8 24,0 13 3
 12 Lipovec B 9 0 2 7 25,0 12 2

OP: Rudice B – Rovečné 6:2, Dvořá-
ček, Nejezchleb, Crhonek, Toulec, Jelínek 
1, Klíma, Brus 0,5. Jedovnice – Lipovec 
D 2,5:5,5, Navrátilová, Fránek 1, Matuška 
0,5 – Ševčík Miloš, Krejčí P., Ševčík Lu-
boš, Ševčík Josef, Krejčí F. 1, Vavřínek 0,5. 
Adamov C – Lipovec E 4:4, Bednář, Ležák, 
Klimeš 1, Ležáková, Kratochvíla 0,5 – Šíbl 
st., Šíbl ml., Petržela 1, Sládek, Růžička 0,5. 
Boskovice B – Sloup B 4,5:3,5, Kocina, 
Marcikán, Havel 1, Veselý, Petr, Walletzký 
0,5 – Baláž, Kouřil 1, Němec, Helebrand, 
Mikulášek 0,5.
  1.  Lipovec D  5  5  0  0  28,5  21  15
  2.  Rudice B  6  4  1  1  31,5  21  13
  3.  Lipůvka  5  4  0  1  27,5  23  12
  4.  Sloup B  6  3  0  3  24,0  18  9
  5.  Boskovice B  5  2  1  2  21,5  17 7
  6.  Adamov C  5  2  1  2  18,0  13  7
  7.  Lipovec E  6  0  3  3  16,0  8  3
  8.  Jedovnice  5  0  1  4  13,5  10  1
  9.  Rovečné  5  0  1  4  11,5  6  1 

Základní soutěž: Adamov D – Jedov-
nice B 2:3, Schneider Z., Klimeš 1 – Plch, 
Navrátilová, Navrátil 1. Boskovice C – Je-
víčko B 3,5:1,5, Probošt Jaroslav, Brda, 
Probošt Jakub 1, Derňák 0,5 – Kraváček 
1, Hrbata 0,5. Vanovice – Kunštát 0,5:4,5, 
Klement 0,5 – Libiš, Záboj, Oliva, Pařízek 
1, Libiš 0,5. Rovečné B – Rovečné C 3:2, 
Dvořák, Neudert, Čermák M. 1 – Šutera, 
Dvořák 1.
 1 Kunštát 7 6 0 1 26,5 24 18
 2 Jedovnice B 7 5 0 2 21,0 19 15
 3 Rovečné C 7 4 1 2 21,0 19 13
 4 Rovečné B 7 4 0 3 18,5 18 12
 5 Boskovice C 7 3 1 3 16,0 12 10
 6 Adamov D 7 2 2 3 17,5 15 8
 7 Vanovice 7 1 2 4 12,5 10 5
 8 Jevícko B 7 0 0 7 7,0 4 0

 (bh, hrr)

Z  

Den památky obě   holocaustu
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

je každoročně připomínán pietní slavností na Základní škole, Merhauto-
va ulice, Brno, protože toto místo je bezprostředně spojeno s tragický-
mi událostmi, které se týkaly židovských dětí a transportů ve 2. světové 
válce. Součástí pietní akce pořádané ve spolupráci odboru školství KÚ 
JMK s Židovskou obcí Brno a výše uvedené základní školy je beseda 
s pamětníky .Ve velmi zajímavém a dojemném vyprávění předávají žá-
kům svoje zážitky a současně významná poselství dnešní generaci. V le-
tošním roce bylo setkání obohaceno vystoupením žáků a pedagogů, kteří 
seznámili hosty s tím, co prožívají společně s dětmi při zpracování tak 
závažného tématu jako je holocaust. 

Děti z Dětského domova v Boskovicích se každoročně aktivně slavnosti 
zúčastňují. K pochopení historických souvislostí a návaznosti na dnešní 
dobu , k úctě a poznání lidských hodnot jsou děti vedeny soustavně při-
měřeně jejich věku a stupni poznání. Výtvarnému zpracování uvedeného 
tématu se s dětmi v dětském domově dlouhodobě věnuje Jana Juřeková . 
Čerpají převážně z literatury odpovídající dětskému vnímání i z poznává-
ní míst spojených s historickými událostmi.  Jarmila Štůlová

Obecní ples v Paměticích
Plesy, či jak se dříve říkalo bály, mají hlavně na našem venkově mno-

haletou tradici. Nejinak je tomu ani u nás, kde se v jejich pořádání pra-
videlně střídá obec s hasiči. Tradiční již desátý ples uspořádal náš Kul-
turní výbor obecního úřadu první únorovou sobotu. 

Plesy bývají zpestřeny kulturní vložkou, malou taneční kreací. Tančí-
valy to jen děvčata a ženy. Loni v Čajkovského Labutím jezeru, se poprvé 
objevil první odvážný muž, v roli Labuťáka sklidil velký úspěch. Letos 
se muži „pochlapili“ a připravili si svoje vystoupení na téma „Nám se 
daří“ z pořadu TeleTele (Suchánek, Genzer). Ženy se představily jako 
„Poupata“. Všichni měli velký úspěch a sklidili zasloužilý potlesk. 
Průřez celým plesem je možné zhlédnout na webových stránkách obce. 
K dobré pohodě přispěla živá, nevtíravá hudba – Trio Amethyst, dále bo-
hatá tombola a hojné občerstvení. Příští sobotu jsou na řadě hasiči, kteří 
připravují tradiční masopustní průvod. Všichni, kdo se na této zdařilé 
akci podíleli, si zaslouží vřelý dík.  Tomáš Odehnal, foto Jakub Korbel

První stupeň se vydal lyžovat 
do ski-areálu v Olešnici

SKOL – tak tenhle lyžařský pozdrav zná už přes 100 letošních ma-
lých lyžařů prvního stupně Základní školy Jedovnice, kteří se každé ráno 
vydávali vstříc novým zážitkům, zkušenostem a legraci do SKI areálu 
Olešnice na Moravě.

Už to pomalu začíná být tradicí, že se každý rok, ve stejnou dobu, 
vydávají děti prvního až pátého ročníku pod velením Mgr. Hany Šíblové 
na „lyžovačku“ do lyžařského střediska - malého, ale milého a ideálního 
pro lyžařské začátečníky. Letos se jezdilo v týdnu od 14. do 18. ledna 
a počasí nám plně nahrávalo na skluznice, aby vše probíhalo, tak jak 
má.

První den, před 8 hodinou ranní, se na jedovnickém náměstí shromáž-
dilo okolo 130-ti dětí, rodičů a učitelů (pro tento týden instruktorů), kteří 
po krátké administrativě naložili svoji lyžařskou výzbroj a výstroj, nasko-
čili do třech přistavených autobusů a vyrazili směr Olešnice. Zhruba po 
necelé hodince jsme byli na místě určení. Skvělá organizace dopomohla 
tomu, že po krátkém rozdělení družstev instruktorům a zopakování bez-
pečného chování lyžaře k sobě a k druhým, nebránilo nic tomu, nazout 
„lyžáky“ a rychle na kopec. Malých začátečníků se ujaly zkušené paní 
učitelky a dobrovolní rodiče, kteří trénovali obloučky na cvičné louce. 
Všem to šlo ale tak dobře, že hned druhý den mohli všichni na velký 
kopec. 

A kdo to vůbec letos lyžoval? Tak například Trpaslíci, Chupmánkové, 
Energie, Gama záblesky, Tygři a Tygřice, Machři, Eskymáci, Snowmani, 
Sněženky, Komety. U těchto družstev se celkově vystřídalo 16 instruktorů 
z řad nejen učitelů ZŠ Jedovnice, ale i obětavých a trpělivých rodičů 
a přátel školy. 

Celý týden se nám velice dařilo, děti se snažily, dělaly velké pokroky 
a těšily se na každý nadcházející den, co nového se zase přiučí a co 
nového vyzkoušejí.

Veliký dík patří maminkám (paní Matuškové, Gernešové, Špačkové, 

Čtení pomáhá
O užitečnosti čtení u dětí snad není nutno nikoho přesvědčovat. Pod 

tímto názvem však funguje také projekt, zaměřený na charitu. Čtení tak 
pomáhá hned dvakrát. Děti, které se do projektu zaregistrují, si vybe-
rou podle svého věku a chuti některou ze seznamu padesáti nabízených 
knih.

Po jejím přečtení musí správně odpovědět všechny otázky testu. A po-
tom čtenáři zase sami vyberou, komu chtějí věnovat „svých“ 50 korun, 
které takto, jako odměnu, virtuálně obdrží. Děti to nejen motivuje k čet-
bě, ale zároveň je učí pomáhat potřebným. 

Pokud se se svými dětmi zapojíte, prosíme o pomoc při získávání peněz 
na Knížku pro prvňáčka, která je odměnou pro nové čtenáře na konci 
školního roku. Až bude tedy vaše dítě zase sedět u počítače, zkuste mu 
najít webovou stránku www.ctenipomaha.cz.

 Drahoslava Křivánková, Městská knihovna Blansko

Dějepisný projekt v Jedovnicích
Ve dnech 24. a 25. ledna 2013 jsme v hodinách dějepisu pracova-

li s paní učitelkou Světlanou Štěpánkovou na projektu Holocaust. Díky 
tomu, že se ZŠ Jedovnice zapojila již pátým rokem do celonárodního 
projektu Příběhy bezpráví, máme možnost seznámit se s materiály a do-
kumenty, které bychom jinde neuviděli.

Náš projekt začal teoretickou částí, ve které jsme se seznámily se zá-
kladními fakty, které se vztahují k holocaustu židů v průběhu druhé světo-
vé války. Ve čtvrtek 24. ledna jsme dostali od paní učitelky dva pracovní 
listy, které nám pomohli pochopit, co se v té době odehrávalo. Dozvěděla 
jsem se, co znamená pojem ghetto či pogrom. Zjistila jsem také, že židé 
museli dodržovat mnoho příkazů a zákazů, což znamenalo, že nemohli 
skoro nic. Nejvíce mne udivily příkazy, které nutily židy například ode-
vzdat lyže nebo šicí stroje. 

V pátek 25. ledna jsme v rámci projektu zhlédli dokumentární fi lm 
,,O zlém snu“ režiséra Pavla Štingla. Film začíná v době první republiky 
a popisuje život zámožné židovské rodiny a popisuje události až do konce 
druhé světové války. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost tento prav-
divý příběh shlédnout a doufám, že se v hodinách dějepisu dozvím ještě 
mnoho zajímavých věcí z období 2. světové války a z období po 2. světové 
válce.  Nikola Dvorská, žákyně 9. ročníku

Dětský karnevalový mumraj
O jarních prázdninách se mají děti řádně vydovádět. Tak přesně tohle 

si řekly ženy ze Suchého z místního spolku ČSŽ a uspořádaly 12. února 
pro děti karneval. 

Přes třicet dětí se vřítilo do balonkově vyzdobeného sálu penzionu 
U Petra v pestrobarevných kostýmech a karnevalový mumraj mohl začít. 
Dovádění, tancování, soutěže, spousty sladkých odměn, dokonce losová-
ní, pak rychle odložit třeba pastelky a honem sníst párek a znova dová-
dět. S dětmi si to užily i rodiče, babičky, dědečci ba i tety byly na konci 
řádně znavené. Není tedy divu, že se večer všichni rozcházeli v dobré 
náladě.  Vladimír Ševčík

Kovaříkové, Kučerové, Lízalové, Pakostové, Kolmačkové, Urbánkové, 
Sehnalové, Jaškové) a tatínkům (panu Kolmačkovi, Hánovi, Dvorskému, 
Janušovi, Hlouškovi), kteří s námi každý den ochotně jezdili a pomoh-
li s „přestrojením“ dětí do lyžařského, postarali se o fungující zázemí 
a celkově přiložili ruku k dílu. Poděkování také patří pracovníkům ski 
areálu za trpělivost, pánům řidičům, naší zdravotnici paní Kleinbauero-
vé, paní Mikuláškové za sponzorský dar a všem rodičům, kteří se podíleli 
na organizaci! Bez Vás by to nešlo.

Doufáme, že příští rok bude účast i spokojenost stejně vysoká jako 
letos. Pro mnoho dalších zábavných dnů na lyžích SKOL! Za učitelky ZŠ 
Jedovnice Šíblovou, Fajfrovou, Kolářovou, Doleželovou, Hrazdírovou, 
Slaninovou, Svobodovou a pana učitele Srnce Lenka Fajfrová.
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Vstupujete do nové éry plní ideálů a vysí-
láte do okolního světa své uklidňující cha-
risma. Ve srovnání s rokem 2012 se ocitáte 
v poněkud jistější pozici, otevíráte se nové 
dimenzi a pravděpodobně nějaké velké 
duchovní zkušenosti. Saturn vás nabádá, 
abyste teď více poznali sebe sama, zjisti-
li, kdo opravdu jste. Pochopte svůj vlastní 
smysl a můžete v roce 2013 očekávat neo-
čekávané.

Jste velmi citlivá a plachá stvoření, ve vaší duši 
je ukryta zranitelnost, takže nemáte v oblibě, 
když se na vás soustředí pozornost ostatních. 
Skrze váš nezměrný soucit k druhým se často 
chytáte do vlastních sítí. Jupiter vám ale v roce 
2013 nabízí pomocnou ruku a především v jeho 
druhé polovině vám dává podporu vlivných lidí. 
Je to planeta štěstí a prosperity, má s vámi čis-
té úmysly, chce, abyste v tomto období prožívali 
radost. Zejména vy, zrozenci 1. dekády (21. 2. 
- 1. 3.), potřebujete oporu a vesmírné energie 
k vám nebudou skoupé.

Přitáhnete do svého života i nové přátele, při-
čemž budete vědět, komu věřit a komu ne, což se 
týká i vašich společenských kruhů. Mars ve vás 
probouzí hned v únoru silnou energii a chuť do 
života, můžete se zabývat i vážnou úvahou o roz-
šíření vzdělání. Pociťujete větší odpovědnost 
a chcete dotahovat věci do konce, jste schopni 
hlouběji vnímat krásu, umění, hudbu i své sku-
tečné touhy. Trpělivost je vaše zbraň, neomylný 
instinkt vám říká, že je potřeba vyplavat ze své-
ho akvária do větších vod, jen hledáte ten správ-
ný proud. Milé Rybky, planeta Saturn nad vámi 
v roce 2013 bdí, jeho vliv způsobuje, že se touží-
te zbavit svých špatných návyků a pomáhá vám 
realizovat věci tak, abyste ve vašem životním 
stylu dosáhli změn. Je důležité, abyste si více vě-
řili, ulehčí vám to cestu k poznání, kam patříte. 

A ať je to na domácí frontě nebo na pracovišti, 
známé pořekadlo „JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ“, je 
ve vašem případě pravdivé.

Láska a sex 
Romantika je nedílnou součástí vašeho života 

a v tomto roce se u vás touha po všem krásném 
vystupňuje na maximum. Pokud jste nezadaní, 
můžete se těšit, protože začnete velmi brzy psát 
svůj milostný příběh. Rybky 3. dekády (12. 3. - 
20. 3.), duben je pro vás nadějný měsíc a chystá 
se nechat vás vplout do laskavých vln lásky. Vy, 
zrozenci 1. dekády (21. 2. - 1. 3.), buďte v prv-
ních dnech měsíce ledna zvýšeně opatrní, mů-
žete zjistit, že ten, s kým jste se seznámili při 
oslavách Nového roku, nakonec vůbec nesplňuje 
vaše představy. Když pak tiše odplujete z těchto 
klamných vod, můžete za sebou zanechat zlome-
né srdce. Vám, kteří již vztah máte, přináší tento 
rok ztracenou intimitu a oživené sexuální vášně. 
Připravte se ale i na to, že vám vznikne mnoho 

příležitostí k mimomanželským aférám, pokud 
má však váš vztah solidní základy, odoláte poku-
šení a uvědomíte si, co pro vás vlastně váš vztah 
znamená. 

Práce a peníze 
Planetární vlivy v roce 2013 u vás nevykazují 

žádné nutné nebo dramatické změny v kariéře. 
Saturn umožňuje, abyste se soustředili více na 
sebe, ovšem druhá strana mince je to, že můžete 
pod jeho vlivem propadat melancholickým nála-
dám. Srovnáváte se s kolegy a připadá vám, že 
vaše práce není oproti jejich tolik úspěšná. Okolí 
to ale vůbec tak nevnímá, jde jen o váš vlastní 
vnitřní pocit viny. Měsíc květen může být z toho-
to hlediska, zejména pro vás, zrozenci 3. deká-
dy (12. 3. - 20. 3.) hodně zatěžkávající. Nakonec 
tyto emoce setřesete a zjistíte, že se vám daří 
jak po stránce výkonů, tak i v obchodních jed-
náních. Esem v rukávu může pro vás být skuteč-
nost, že prosadíte na veřejnosti otevřeněji své 
schopnosti a zbavíte se své nadměrné vrozené 
podřízenosti. Pro starší je dobrý čas odcházet 
do důchodu, protože hvězdy ukazují na vysokou 
pravděpodobnost navázání se na kreativní pod-
nikání. Finanční situace tohoto roku ukazuje na 
rovnováhu mezi příjmy a výdaji.

Domov a rodina 
Máte jemnou, obětavou dušičku, která nemá 

ráda hádky a umí se vcítit do svých nejbližších. 
I když se na začátku roku mohou ukázat drob-
né problémy v chodu domácnosti, hodlá Jupiter 
v průběhu dalšího období nacházet jen samé způ-
soby, jak své blízké hýčkat. Především pro vás, 
zrozenci 1. dekády (21. 2. - 1. 3.), jsou záležitosti 
rodinného zázemí nesmírně důležité, pokud by 
něco nefungovalo nebo jste měli pocit, že rodi-
nu ztrácíte, podléháte pod vlivem těchto emocí 

velmi škodlivým vlivům. Nový rok přináší uvě-
domění, že se chcete o své blízké postarat, a že 
to všechno zvládáte. Můžete se zabývat i koupí 
nebo prodejem pozemku. Uran s Jupiterem vás 
mohou překvapit v oblasti dětí a přinést radost 
z náhlého otěhotnění. Pokud děti máte, budete 
s nimi trávit spoustu volného času a zjistíte, že 
se výrazně posílí váš vzájemný vztah. Máte ke 
svým dětem ohromný cit a snažíte se jim splnit, 
co jim na očích vidíte, buďte i nadále vstřícní ke 
spřádání jejich snů. 

Zdraví
Váš imunitní systém je obzvláště citlivý, a po-

kud jste vystaveni stresu, přílišnému vyčerpání 
nebo dlouhodobému pocitu strachu, mohou se 
objevit první signály psychosomatických po-
ruch. Je známo, že pocit úzkosti a strach ovliv-
ňuje trávení, spánek i náladu. Mysl a tělo jsou 
propojeny, a když je v napětí, pozná tělo tyto 
změny. Přichází syndrom dráždivého tračníku, 
alergie nebo například bolesti hlavy. Ekzémy 
a vypadávání vlasů jsou také poruchy spojované 
se stresem. V roce 2013 se vaše problémy mo-
hou týkat hlavně nepříznivého vlivu Blíženců, za 
kterým se skrývá tendence ke zmiňované alergii, 
přičemž na těžké dýchání signalizuje hlavně mě-
síc červen. Velmi by vám prospělo, kdybyste jako 
berličku použili prostředky alternativní medicí-
ny. Jupiter upozorňuje také na nesprávné držení 
těla, v čemž si můžete pomoci vhodným cviče-
ním. Poslouchejte potřeby svého organismu, vy-
chutnejte si relaxaci, dopřejte si saunu, dlouhé 
koupele a nezapomeňte na procházky kolem 
vodních ploch, pozitivně vás nabijí! 

 
Váš kámen pro zdraví v roce 2013: 
AMETYST - podporuje imunitní systém, pomá-

há odstraňovat strach a bolesti hlavy
Amulet pro štěstí a lásku pro rok 2013: 
MUŠLE, Soška ANDĚLA

Ryby 21. 2. - 20. 3. - Znamení, které 
vyzařuje lásku a příjemně pokojné vibrace

Budete toužit po změnách, ale také v přá-
ních po vybočení, odlišení se, prostě budete 
chtít být originální individualitou. Jupiter 
je v první polovině tohoto roku v příjem-
ném objetí se Sluncem, čímž dá ještě více 
zazářit vaší zdvořilosti, otevřenosti a pře-
devším obětavosti. Je to vaší podstatou, 
nicméně s tím obětováním buďte malinko 
hospodárnější, aby to nakonec nevedlo 
k vaší vlastní škodě. 

Kromě toho by to vaše znamení vnímalo jako 
zpronevěru, stojí si za názvem Beran a ne Oveč-
ka. V těchto měsících se na vás sesype ohňostroj 
informací a výhodných nabídek, každopádně 
očekávejte velmi příznivou zprávu, na kterou 
jste již dlouho nažhavení. Na samém startu roku 
pokukuje Merkur a plánuje pro vás hodně krat-
ších cest. Berani 3. dekády (11. 4. - 20. 4.), na vás 
si tato planeta dělá obzvláště velké laskominy, 
nudit se určitě nebudete! Tento moudrý posel 
s sebou nese zároveň odhodlání a schopnost ho-
dit všechny pochybnosti za hlavu. Uvědomíte si, 
že není dobré přicházet o příležitosti, které vám 
vznikají. Jste nesmírně společenští a máte svou 
jiskru, hvězdy vám navíc do tohoto roku dáva-
jí bonus kouzla, kterým budete ovlivňovat lidi 
kolem sebe. Kdo by vám odolal? Nejuvolněněj-
ší náladu zaznamenáte v dubnu, především vy, 
kteří jste narozeni v 1. dekádě (21. 3. - 31. 3.), si 
tento čas hezky vychutnáte. Také se touto dobou 
můžete hodně zdokonalit. Elektronika, internet, 
to je teď voda na váš mlýn. Od léta buďte však 
na pozoru, můžete se změnit na vzpurného re-
belanta způsobujícího problémy. Vypěstujte si 
schopnost ovládat své emoce. 

 

Láska a sex 
Rok 2013 je pro vás po stránce lásky a erotic-

kých záležitostí velmi dynamický. S příchodem 
jara se ve vás silně probudí spontánní vášeň, 
budete disponovat obrovskou lehkostí v komu-
nikaci s druhým pohlavím, jak mluveným slovem 
tak i vizuálně. Jste od přírody štědří a duben je 
měsícem, kdy nebudete šetřit dárky. Je to i způ-
sob vašeho vyznání lásky, nechcete si někoho 
kupovat, ale vyjadřujete tím, že vás váš partner 
zajímá. Květen pro nezadané signalizuje sblížení 
s osobou v okruhu pracovního prostředí, může 
se jednat i o věkový rozdíl. Stabilita vztahu však 

bude nejistá, konstelace napovídají potíže skr-
ze rodinné povinnosti nebo související s byd-
lením. Vaše překypující sexuální vitalita v sobě 
v tuto dobu skrývá určitou zrádnost, pozor, aby 
vás někdo nevyužil jen pro zábavu. Zato červe-
nec a říjen jsou vám nakloněny. Máte možnost 
začít si s někým hezky zvláštním, což pro vás 
znamená velkou výzvu. Konjunkce Urana se vám 
chystá přihrát protějšek, který s vámi bude chtít 
vyluštit všechny hádanky lásky, nenechte ho ale 
uhodnout všechno. Obměňujte způsob důvěr-
ností a sexu, žádný stereotyp. Vaše milostná ori-
ginalita bude působit jako afrodiziakum. 

 

Práce a peníze 
Vaše schopnost přijít s novátorskými myšlen-

kami bude přínos pro váš profesní růst. Zjistíte, 
že stoupat k úspěchu se v tomto roce pro vás 
stává mnohem jednodušší. Je zde překvapivě sil-
ná energie pro zvýšení financí bez ohledu na to, 
jakou práci děláte. Pluto sídlí v pracovitém Ko-
zorohu a potvrzuje, že peníze přijdou díky pra-
covnímu úsilí, nikoliv například výhrou v loterii. 
Největší tendence k materiálnímu zlepšení máte 
vlivem Jupitera v první polovině roku. Nadějný je 
pak i listopad. Pokud vaše práce vyžaduje týmo-
vou aktivitu, vědu nebo internet, bude pro vás 
tento rok vzrušující. Duben slibuje obchodní do-
hody, zdárné ukončování jednání a sílu převést 
věci ve vlastní prospěch, váš podnikavý duch 
bude pod vlivem Urana schopen neobyčejně vy-
chytralých kousků. Oba jste extroverti, oba jste 
chytří a rychlí, a především hrdí na svou jedineč-

nost. Pokud jste nezaměstnaní, dostanete v létě 
příležitost, na kterou čekáte. Zaměstnaným se 
rýsuje posun v kariéře, což může vzbudit závist 
lidí kolem vás. Pluto opět nabádá k opatrnosti, 
není dobré se příliš chlubit. V srpnu nebo září 
si udělejte pauzu, najděte volný čas pro četbu 
dlouho odkládaných románů nebo sledová-
ní oblíbených filmů. Vydáváte velké množství 
marsovské energie a čas od času je potřeba do-
bít baterky! 

 

Domov a rodina 
Zaměření na domov a rodinu je u vás v tomto 

roce velmi znatelné. Jedná se o oblast života, kde 
se Jupiter snaží přinést štěstí a radost, směruje 
váš zájem k bytovým záležitostem, jako je roz-
šíření velikosti domova nebo například hledání 
lepšího bydlení. I když třeba zrovna nepatříte 
mezi knihomoly, budete sami ze sebe překvape-
ni, protože si nyní hezkou řádku knih obstaráte. 
Také se vám na stole může nakupit stoh vzdě-
lávacích materiálů. Beran je koneckonců analo-
gicky spojován s hlavou, takže jakékoliv studium 
a aktivita hlavy je přímo v popisu práce vašeho 
znamení. Do popředí vystoupí i hezké vztahy 
s rodiči, v tomto čase jim můžete pomoci s od-
chodem do důchodu. Toužíte-
li po přírůstku do rodiny, je 
první polovina roku 2013 pro 
vás ten správný čas. Od února 
do května přináší Venuše hod-
ně harmonie a láká k založení 
rodiny, pro vás, zrozenci 1. de-
kády (21. 3. - 31. 3.), je velmi 
příznivá i první polovina lis-
topadu. Tento rok se okolo 
vás bude hodně dít, což samo-
zřejmě přinese i trochu zmat-
ku, ale vy, Berani, máte tvrdé 
rohy - zhluboka se nadechněte 
a vrhněte se do epicentra ra-
dostných rodinných událostí! 

 

Zdraví 
Milí Berani, tento rok pro 

vás platí jedno doporučení: 
pomalu a ještě jednou poma-
lu. Naprosto nutný je odpoči-
nek, snažte se pořádně spát, 
nezapomeňte, že rok 2013 je 
rokem akce a vy budete potře-

bovat pořádnou zásobu energie. Živé, nespouta-
né emoce a impulsy přivedou bolesti hlavy, po-
kud se jim chcete vyhnout, vyvarujte se hlavně 
ve druhé polovině roku jakéhokoliv přepětí. Vše 
máte ve svých rukou, dostanete co chcete, ale 
musíte se naučit krotit a nehnat se dopředu moc 
střemhlavě. Takže váš styl „hlavou proti zdi“ se 
tentokrát neosvědčí, klid s dobrou náladou je 
pro vás ten nejsilnější medikament. Uran vyža-
duje, abyste se vyhnuli výstřelkům, především 
nadměrné konzumaci alkoholu, s vykřičníkem 
je zejména řízení auta pod jeho vlivem, což by 
obnášelo zaručený problém. Pohybujte se s čis-
tou hlavou a ne příliš zbrkle, úrazy by si moh-
ly přijít na své, především na jaře a v prosinci 
dávejte pozor na uklouznutí nebo špatný pohyb, 
protože Pluto z Kozoroha by mohlo přinést ne-
příjemnosti a vleklejší léčbu s kolenem. Celkově 
vzato máte před sebou rok dobré tělesné kondi-
ce a nějakých nepříjemných nemocí se nemusíte 
obávat. 

Váš kámen pro zdraví v roce 2013: 
GRANÁT - Rozvíjí schopnost nepodléhat vněj-

ším vlivům. Představuje sebedůvěru, sílu vůle 
a pomáhá i při hledání sebe sama!

Amulet pro štěstí a lásku pro rok 2013: 
Měsíc, spirála.

Beran 21. 3. - 20. 4. - Svým vlivem bude 
pokračovat v novátorském snažení

Znamení zvěrokruhu je odvozeno od polohy Slunce na Zvěro-
kruhu ke konkrétnímu datu a času. Zvěrokruh (zodiak) je myšlený pás, 
ve kterém se při pohledu ze Země pohybují všechny ve středověku 
známé planety Sluneční soustavy. Označení „zvěrokruh“ má původ 
v řeckola  nském zodiakus. To nesouvisí ani tak se slovním základem 
zvíře, jako spíše zoé - oduševnělá bytost.
Zodiak se poprvé objevil ve starověké Mezopotámii. Počet zname-
ní kolísal zřejmě pod vlivem kalendářů používaných k zemědělským 
účelům. Asi kolem roku 400 př. n. l. byl počet znamení omezen na 
dvanáct. Prvním znamením byl Beran přidružený prvnímu měsíci ba-
bylonského roku (začínal jarní rovnodennos  ).

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



dobí, komora, obývací pokoj s krbem, 
ložnice s vestavěnou skříní a postelí, 
sklepní prostor, půdní prostor. Byt je 
nadstandardně vybaven, má nové ply-
nové ústřední vytápění + možnost to-

pení v krbu, nová plastová okna, nové 
elektrické rozvody. Je velmi prostorný, 
světlý a jen pár minut od centra Bosko-
vic. Byt bude volný začátkem března 
2013. V případě zájmu volejte prosím 
na tel. 777 901 661.

Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1 
v Blansku na sídlišti Sever, solidní jedná-
ní. Tel.: 723 091 226.

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 po celkové rekonstrukci. Nové vy-
bavení, lednička, pračka, internet. Volný 
ihned. Cena: 1 osoba 7 000 Kč, 2 osoby 
7 500 Kč včetně služeb. Jen nekuřáci a 
bez zvířat. Tel.: 776 728 244.

Seznámení 
55/180 rozvedený automechanik 

žijící sám v rod. domku na vesnici kou-
sek od Blanska se rád seznámí s mladší 
pohlednou ženou, možno i cizinka. Tel.: 
776 728 244.

Různé
Absolventka vysoké školy nabízí do-

učování matematiky základní a střední 
školy. Kontakt: 774 603 345.

úterý 19. února 2013 INZERCE14

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

PŮJČKY

739 443 544

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Úvěry účelové,neúčelové,

hypotéky,přeúvěrování.

Až 500  s. bez příjmů 

a bez zajištění.

Tel.: 723 617 213

Prodáme rodinný do-
mek 2+1 ve Velkých 
Opatovicích se zahrád-
kou. Obytná plocha cca 
60 m2. Cena min. 350 
000 Kč. Více informa-
cí podá Ing. Kouřil, tel.: 
776 383 837.

Renovace dveří a zárubní.
Výroba a montáž zárubní přes 

stávající zárubeň na míru.

Lakujeme – Moříme – 

Fládrujeme

Dveře – Nábytek – Trezory

MIREK SLEZÁK  

tel. 604 150 378

rodinná kronikarodinná kronika

                 pan Ludvík VÁLEK. 

 

 

 

V únoru 

SLEVA 20 %
na vybrané druhy matrací

Kontroly, prodej hasicích přístrojů, 
kontroly, prodej  požárních vodovodů,
prodej, montáž, požárních detektorů.

Kontakt:

Jiří Zřídkaveselý
Žernovník 2

Černá Hora  679 21
tel.: 773 222 292
       773 222 922

e-mail: jiri.zridkavesely@seznam.cz

Brambory z Bořitova.
více na www.carhakboritov.cz 

tel.: 516 437 363.

Lázně Boskovice nabízejí relaxaci i zábavuLázně Boskovice nabízejí relaxaci i zábavu

Penzion – ubytovna SB, Dukelská 704, Boskovice.
Kvalitní ubytování za nízkou cenu. Tel. 724 696 145 

Více na www.sluzbyboskovice.cz

Městské lázně v Boskovicích jsou v současné podobě v provozu 
od září roku 2005. Návštěvníci mají k dispozici 25metrový plavecký 
bazén. Rekreační bazén je vybaven 
vířivkami, chrliči vody, divokou vo-
dou a perličkovou lázní. Návštěvníci 
mohou využít také parní komoru, 
k dispozici je rov- něž 60 metrový 
tobogán. Relaxovat mohou ve vířivé 
vaně (pro 7 osob), inské sauně (pro 
4 osoby) nebo infrasauně (pro 3 osoby). Městské lázně jsou veřejnosti 
k dispozici sedm dnů v týdnu. Můžete využít i služeb maséra či si zajez-
dit na hodinách spinningu. Více na www.sluzbyboskovice.cz.

Prodej
Prodám levně rohovou rozkládací 

sedačku s úložným prostorem + křeslo, 
béžové barvy, mikroplyš, cena podle do-
hody. Tel.: 739 434 782.

Prodám starší mrazničku 50 l za 500 
Kč. Tel.: 516 443 639.

Prodám Jawa Pionýr 21, po celkové 
opravě TK do 9/2016. Tel.: 607 589 641.

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

Přenechám zavedený obchod v Bos-
kovicích. Tel.: 776 206 843.

Prodám dětské kolo zn. Olpran. 
Kolo je málo používané a je určeno pro 
nejmenší cyklisty. Toto kolo má odníma-
telná balanční kolečka, celokryt řetězu 
a protišlapací zadní brzdu. Původní cena 
2 500 Kč, cena nyní 900 Kč. 
Tel.: 723 000 391.

Prodám přesné potahy 
na Škodu Roomster - béžová  
barva. Mohou se prát.  Cena 
1 000 – 1 500 Kč. Mobil: 
728 914 401.

Prodám pěkný manažer-
ský notebook zn. Dell, úhl. 36 
cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Prof., jako nový, jen 3 900 Kč. I 
na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínají-
cí astronomy, kompl. souprava 
vč. hledáčku, kompasu, stativu, 
nový v orig. bal., jen  800 Kč. I  
na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., 
pouze dohromady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Koupě
Koupím pěkný byt po rekonstrukci 

2-3+1 v Blansku. Tel.: 732 381 285.
Koupím rodinný dům se zahradou v 

Boskovicích nebo v blízkém okolí.  Tel.: 
731 981 508.

Koupím menší rodinný dům v okolí 
Blanska, nejlépe směr Boskovice. Tel.: 
773 568 099.

Koupíme staré učebnice, v jakémko-
liv stavu pro studenta 2. a 3. ročníku Stro-
je a zařízení v pekárnách pro SOU (autoři 
Rohouš, Závodský, vydalo SNTL v letech 
80 -90). Tel.: 732 542 768 nebo 546 451 
305. Nutně potřebujeme!

Pronájem
V obci Vranová pronajmu dvoupod-

lažní byt v rodinném domě. Kompletně 
nově zařízený, s vlastním vchodem. Tel.: 
608 920 859.

Nabízíme dlouhodobý pronájem 
slunného bytu 2 + 1 v Boskovicích, byt 
je po částečné rekonstrukci (nové el. roz-
vody, podlahy, omítky, koupelna se sprch. 
koutem, kuchyň, topení). Celková rozloha 
je 64 m2, byt má i balkon + sklepní pro-
stor, nachází se ve 2. NP, součástí je také 
kuchyňská linka včetně myčky nádobí 
a vlastní plynové topení. Byt se nachází 
cca 10 minut chůze od centra, má v oko-
lí lékaře, lékárnu, školku, školu, obchod 
i MHD. Byt bude volný začátkem března 
2013. Tel.: 777 901 661.

Nabízíme dlouhodobý pronájem 
prostorného, zrekonstruovaného 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: před-
síň se zabudovanou skříní, toaleta, tech-
nická místnost + turbokotel, koupelna 
se sprchovým koutem a masážní vanou, 
pokoj, kuchyně včetně linky a myčky ná-
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 19. únoraúterý 19. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Kosme  ka a používání, odborná před-
náška.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Sloupcové tvary jabloní, jejich 
pěstování, přednáška Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka CSc. z Mendlovy uni-
verzity Brno.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Valentýnské taneční odpoledne 
pro seniory.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Poutnictví v českých zemích, beseda 
s Mgr. Jiřím Miholou, Ph.D.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Babovřesky.
Boskovice v 17 hod. Salon 2013: Černá labuť.
Boskovice v 19.30 hod. Babovřesky.

středa 20. únorastředa 20. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Nebojte se počítače, kurz.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zpívánky a drama  cká výchova.
Blansko – Ulita v 17.30 hod.: Filmový fes  val Expediční kamera.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Kluk z plakátu, dětské divadelní před-
stavení.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Výroční členská schůze.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Babovřesky.
Boskovice v 17 hod. Salon 2013: Rok konopí.
Boskovice v 19.30 hod. Babovřesky.

čtvrtek 21. únoračtvrtek 21. února
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Nejkrásnější údolí Německa – Mosela 
a Rýn, cestopisná přednáška manželů Habešových.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Cestou necestou s Miroslavem 
Donu  lem, nové historky z cest a rybaření.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: XV. Charita  vní koncert – Po-
hlazení paní hudby. Vystoupí Trio in Camera Carita  s a sopranistka Olga 
Jelínková.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Od folkloru k muzikálu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Sunset BLVD.
Boskovice v 10 hod. BABYBIOgraf: Anna Karenina.
Boskovice v 17 hod. Babovřesky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Láska.

pátek 22. únorapátek 22. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců v 15.15 hod.: Beseda o cestování a cestova-
telích J. Hanzelkovi a M. Zikmundovi – H+Z výpravy za snem, tema  cky 
zaměřená beseda.

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Vzpoura pro   autoritám, pro-
gram pro dě   a mládež.
Blansko - Galerie Jonáš v 18 hod.: ŠAMBR – Šarmantní múzy brněnské 
2013, vernisáž výstavy. 
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Základní školy speciální.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Krok do dalšího skautského stole  , ver-
nisáž výstavy, která představuje historii i současnost skau  ngu v České 
republice.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: Koncert skupiny Zrní.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Bublifu*k (electronic/dance).
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Maturitní ples VOŠ a SŠ Boskovice.
Lysice – Lidový dům ve 20 hod.: Olympiáda v Lysicích - Maškarní ples 
pro dospělé.
Okrouhlá – Pohos  nství Boby v 9 hod.: Okrouhlecké ESO, turnaj v mari-
áši. Přihlášky na mob.: 608 739 617.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SRPDŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Let.
Boskovice v 19.30 hod. Konečná.
Boskovice v 17 hod. Hledá se Nemo. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Sedm psychopatů.

sobota 23. únorasobota 23. února
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T.G.M.: Turnaj v GO.
Blansko – Městské lázně v 8.30 hod.: Blanenská dvěstěpadesátka, závo-
dy vodních záchranářů.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples ČČK Blansko. 
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Karlovy hračky + Ta druhá (rock‘n‘roll/
alterna  ve).
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples Nemocnice Boskovice.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský mazurácký ples.
Dolní Lhota – Restaurace U Filků ve 20 hod.: Hasičská zábava.
Klepačov – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Klepačov.
Obora – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Lhota Rapo  na, hraje Arcus. 
Doprava autobusem zdarma. Odjezd na Oboru z návsi ve Lhotě Rapo  ně 
v 19.40 hod. Zpět v cca 1.00 hod., a po ukončení plesu.
Olešnice – Kulturní dům: Karneval pro dě  .
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Jeskyňářský Rumbál.
Sloup – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Dětský karneval.
Sloup – Hotel Stará škola ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Prak.
Úsobrno – Obecní sál ve 20 hod.: Ples.
Valchov – Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský maškarní karneval, animova-
ný program, bohatá tombola, občerstvení.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní ples.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 hod.: Třešničkový ples.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hledá se Nemo. (3D)
Blansko ve 20 hod. Let.
Boskovice v 15 hod. Hledá se Nemo. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Konečná.

neděle 24. únoraneděle 24. února
AKCEAKCE

Blansko – Městské lázně v 9 hod.: Blanenský závod, závody v plavání 
pro nejmenší.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 hod.: Divadelní soubor Vlas  mil Jedovni-

ce: Třikrát s Vlas  milem.
Kořenec – Kulturní dům ve 14 
hod.: Dětský karneval.
Letovice – Kulturní dům v 16 
hod.: Naši furian  , hraje ochot-
nický soubor z Velkých Opato-
vic.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Hle-
dá se Nemo. (3D)
Blansko ve 20 hod. Let.
Boskovice v 17 hod. Hledá se 
Nemo. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mistr.

pondělí pondělí 
25. února25. února

AKCEAKCE
Blansko – Dětský koutek Matý-
sek v 16 hod.: První pomoc pro 
kojence a batolata, kurz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bídníci.
Boskovice v 18 hod. Filmový 
fes  val Expediční kamera.

úterý 26. únoraúterý 26. února
AKCEAKCE
Blansko – Dělnický dům v 9 
hod.: Karneval pro děti.
Blansko – Klub Ratolest v 10 
hod.: Čím naplnit postní dobu, 
povídání s p. Jiřím Kaňou.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: 
Cesty za poznáním na téma 
Jára Cimrman – Zapomenutý 
génius.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna recyklovaných 
šperků. 
Boskovice – Klub seniorů 
v 15.30 hod.: Tradice umě-
lecké výšivky v Boskovicích, 
přednáška Mgr. Elišky Pokor-
né.
Boskovice – Muzeum v 16 
hod.: Nedokončená dálnice 
Vratislav-Brno-Vídeň, verni-
sáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 30 minut 
po půlnoci.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 
Nádherné bytosti.

středa 27. únorastředa 27. února
AKCEAKCE

Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Odpoledne plné her.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 30 minut po půlnoci.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Nádherné bytos  .

čtvrtek 28. únoračtvrtek 28. února
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS na Ptačině v 18 hod.: Chlebíčky – bratři Ebenové – 
Kryštof, Marek, David, koncert. 

Blansko – Centrum Spirit v 18 hod.: Autogramiáda a workshop k nové 
knize 2013 Hvězdná brána – autora Miloše Matuly.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Divadlo: Láska a párečky, kome-
die.
Letovice – Čítárna knihovny v 17 hod.: Tajuplná Afrika, cestovatelská 
přednáška.
Valchov – Knihovna v 17 hod.: Nad valchovskými kronikami, beseda.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 17 hod. Nádherné bytos  .
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Pieta.

pátek 1. březnapátek 1. března
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Bolívie a Peru, přednáška Prof. 
PhDr. Petra Chalupy CSc. z Blanska.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16.30 hod.: Cvičení pro těhotné.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Světový den modliteb 2013. 
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Co ničí vzpouru?, program pro 
dě   a mládež.
Blansko – Sál ZUŠ Blansko v Kollárově ulici v 18 hod.: Autorské čtení 
Kateřiny Tučkové.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Letovický salon, vernisáž výsta-
vy výtvarníků z Letovic a okolí. V kulturním programu zahraje na akor-
deon Jozef Gabarík.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Atlas mraků.

sobota 2. březnasobota 2. března
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Futurum.
Sloup – Kulturní dům v 17 hod.: Prachy, představení ochotníků z Krá-
senska.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 15 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Richard Wagner/
Parsifal.

neděle 3. březnaneděle 3. března
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 10 hod.: Pochod se psem lesem, 
podrobné propozice na www.agility-blansko.net.
Šošůvka – Zatopený kamenolom ve 13.30 hod.: II. ročník otužileckého 
vystoupení.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko ve 20 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic.

pondělí 4. březnapondělí 4. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zahájení kurzu Příprava na život s mi-
minkem.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: První pomoc pro kojence 
a batolata, kurz.

Pořádáte nevšední akci?
Děje se u vás něco 

zajímavého?
Volejte: 774 408 399

Pište: redakce@zrcadlo.net
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pred      Kauflandem v Boskovicích

S lá ejte i pizz

    

ze 14 r h

dub Narvik

STUPEŇ ZATÍŽENÍ

31
TLOUŠŤKA

7

ořech Crado

buk Rouen

bříza 
Bologna

švestka

m2 od

249,-
Laminátová podlaha 
Logoclic Terra Edition

Laminátová 
plovoucí podlaha

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, švestka 
(249,-/ m2), bříza Bologna, dub Narvik, 
buk Rouen, ořech Crado (279,-/ m2), bal. 2,47 m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, 
dekor: dub, bal. 2,47 m2, 
12 let záruka na odolnost proti oděru

STUPEŇ ZATÍŽENÍ

31
TLOUŠŤKA

7

m2

198,-

AKCE 4 + 1 ZDARMA ! = sleva 20 % 
na všechny laminátové podlahy 

Kvalitní stáčená 
malířská barva
pro okamžitý odběr 
do vámi přinesené nádoby, 
popř. do zakoupeného obalu 
u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká 
kryvost, vydatnost 
6,5 – 10 m2/ kg

20 kg

519,-

m2 od

43,600

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, 
paropropustná, 25,95 Kč/ kg

Univerzální podkladové desky OSB SUPERFINISH® ECO
tl. 12, 15, 18 
nebo 22 mm, 
2500 x 625 mm, 
pero/ drážka, 
k odběru po kusech

od 1 palety: od 115,-/ m2

ZDAR

m2 od

129,-

Sádrokartonové stavební desky
tl. 9,5 mm a 12,5 mm, š 125 cm, 
d 100 a 200 cm, standardní, 
impregnované, 
protipožární

BEZ FORMALDEHYDU

od 150 kg: 16,20/ kg

kg

18,-

BRNO – Ivanovice

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy
Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 •  tel.: 517 071 811–2 • www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 2. 2013 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně 
DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Přijďte 
s tímto kupónem 
do u 
Brno – Ivanovice 
a při jakémkoli 
nákupu získáte 
5 l zimní 
směsi 
do ostřikovačů 
jako dárek 

ZDARMA!

Platnost kupónu do 24. 2. 2013
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
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