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Blanensko a Boskovicko - 
Sociální demokraté ovládli před-
časné volby. A to na republikové 
úrovni i v Jihomoravském kraji, 
potažmo blanenském okrese. 
V našem okrese získala druhý 
nejvyšší počet hlasů komunis-
tická strana následovaná uskupe-
ním ANO 2011, lidovci, TOP 09, 
Úsvitem přímé demokracie To-
mia Okamury a sedmičku stran, 
které se dostaly do poslanecké 
sněmovny, uzavírají občanští de-
mokraté. 

V řeči čísel vypadají výsledky 
voleb v našem okrese následovně 
– ČSSD 26,34%, KSČM 16,06%, 
ANO 2011 15,83%, KDU-ČSL 
12,56%, TOP 09 6,98%, Úsvit 
přímé demokracie Tomia Oka-
mury 6,26% a ODS 5,57% a Sta-
rostové pro Jihomoravský kraj 
5,86% hlasů. V praxi to zname-
ná, že z blanenského okresu se 
do sněmovny dostali dva kandi-
dáti, starosta Blanska Lubomír 
Toufar (ČSSD) a Zuzka Bebaro-
vá Rujbrová (KSČM). K volbám 
dorazilo v našem okrese celkem 
64,31 procent voličů, kteří ode-
vzdali 55 594 platných hlasů. 

Vítěz voleb je v blanenském 
okrese stejný jako před třemi 

roky, tedy sociální demokraté. 
Letos získali oproti roku 2010 
o necelé jedno procento hlasů 
víc. Kromě vysokého počtu hla-
sů komunistů nezapomněli voliči 
ani na nové uskupení ANO 2011 
Andreje Babiše, které tak lze 
označit skokanem roku. Na opač-
ném konci pomyslného žebříčku 
stojí naopak občanští demokraté, 
kteří si pohoršili o zhruba deset 
procent.

A jak to vypadalo ve vo-
lebních místnostech? V jedné 

z nich, v blanenské Základní 
škole Dvorská zasedl jako její 
doyen jedenasedmdesátiletý Mi-
chal Král. A nebylo to poprvé. 
„Myslím, že je to v mém životě 
potřetí,“ vzpomíná. Jak obratem 
dodal, bylo tentokrát složité se 
do ní dostat. Byl o tuto práci totiž 
velký zájem. Proč? „Bohužel si 
myslím, že šlo o peníze, které za 
tuto, řekněme otevřeně, ne zase 
tak náročnou činnost, její členo-
vé inkasují,“ pokrčil rameny.

 Pokračování na str. 5
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Jiří Židů

Jedovnice - Těžce zkoušenou 
silniční alej mezi Jedovnicemi, 
Lažánkami a Rudicí přihlásily 
děti ze Základní školy Jedovnice 
společně se studenty ze Střední 
průmyslové školy v Jedovnicích 
do soutěže o Alej roku 2013. 
Smyslem nominace bylo upozor-
nit na tuto významnou krajinnou 
dominantu Jedovnic a získat fi-
nanční prostředky na její obno-
vu.

V roce 2010 postihla zdejší 
oblast velká kalamita, která za-
sáhla několik desítek tisíc hek-
tarů porostů, včetně Jedovnic-
ké aleje. Nejvíc byla postižena 

 halenky 
 trička 
 boty 
 bytový textil 
 a jiné 

 bundy 
 mikiny 
 svetry 
 rifle 
 kalhoty 

VELKÝ VÝBĚR TEXTILU PRO CELOU 
RODINU ZA NÍZKÉ CENY 

 

  
 
 
 
 
 
 
CENY OD 30 Kč/ks 
 

Čtvrtek 31.10. BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 

 
Další akce: středa 27.11. BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, URČITĚ SI VYBERETE.  
 

WEAR KATTY s.r.o.  
www.wear-katty.cz, telefon: 602608709  

halenky
trička
boty
bytový textil
a jin

bundy
mikiny
svetry
rifle
kalhoty né

VELKÝ VÝBĚR TEXTILU PRO CELOU
RODINU ZA NÍZKÉ CENY

CENY OD 30 Kč/ks

Čtvrtek 31.10. BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

Další akce: středa 27.11. BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

PŘIJĎTE SE PODÍVAT, URČITĚ SI VYBERETE.

WEAR KATTY s.r.o.
www.wear-katty.cz, telefon: 602608709

IN
ZE

RC
E

Volby v okrese vyhrála 
ČSSD následovaná 

komunisty

Výlov Olšovce trval tentokrát tři dny

Nabízíme:
Velmi dobré provizní podmínky• 
Možnost získání dalších provizí za úvěry• 

    vypořádání závazků a exekucí na domech
Bezkonkurenční podporu v regionální inzerci• 
Inzerci na největších realitních serverech • 
Kancelář v centru Blanska a Boskovic• 
Podpora specializované advokátní kanceláře• 
Nabídku mnoha bank na úvěry a hypotéky• 
Nezkušené v začátcích povedeme• 
Vhodné pro absolventy – • NÁSTUP IHNED

Požadujeme:
Min. střední odborné vzdělání• 
Komunikační a obchodní schopnosti• 
Uživatelská znalost PC (Word, Excel)• 
Aktivní řidič – vlastní auto• 
Ochotu učit se novým věcem• 

Zájemci pište na e-mail 
jiri.zidu@seznam.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Knihovna získala krajské ocenění

Výlov. Od soboty do pondělí probíhal v Jedovnicích tradiční výlov rybníku Olšovce. Kromě prodeje ryb byl 
součás   výlovu i oblíbený jarmark, kde mohli zájemci nakoupit regionální produkty nebo ochutnat rybí 
speciality.  Foto Radim Hruška Volby v Šebetově.  Foto Jaroslav OldřichVolby v Šebetově.  Foto Jaroslav Oldřich

Blansko - Krajská zemská 
knihovna se stala 24. října dějiš-
těm setkání a ocenění nejlepších 
knihoven regionu. Ocenění pře-
vzala i Anna Čumová, která se 
stará o knihovnu v Brťově-Jenči 
a v této pozici působí už čtyřicet 
let. 

„Za tuto dobu se snažila vycho-
vat ze všech dětí pravidelné čte-

náře. Knihovna je sice umístěna 
v malých prostorách, které jsou 
v místní MŠ, ale paní knihovnice 
pořádá pravidelné besedy nejen 
pro děti, ale i pro dospělé,“ uvedla 
Helena Jalová, vedoucí regionál-
ního oddělení blanenské knihovny 
a dodala. „Knihovna je díky ini-
ciativně Anny Čumové plně auto-
matizovaná a připojená k systému 

Městské knihovny Blansko. Je tedy 
možné si v on-line katalogu dohle-
dat jednotlivé tituly. My si její prá-
ce velmi vážíme, a proto jsme se 
rozhodli ocenit ji na krajském fóru, 
a proto Anna Čumová převzala 
ocenění především za dlouholetou, 
kvalitní a pravidelnou práci se čte-
náři a kladný přístup k modernizaci 
a automatizaci knihovny.“  (ama)

Jedovnič   bojují v soutěži o  tul Alej roku 2013
vedlejší obec Rudice, kde byl 
dlouhou dobu i zákaz vstupu do 
lesa. Na jednu z chat v blízké 
rekreační oblasti kolem rybní-
ka Olšovce spadlo pět stromů. 
To dokládá sílu větru, který se 
zdejším krajem prohnal. Celkem 
bylo nutné zpracovat cca padesát 
tisíc kubíků padlého dřeva, což 
byla největší kalamita za třicet 
let. V menším rozsahu vítr vy-
vracel stromy v Jedovnické aleji 
i v následujících dvou letech.

Zvláštností této nejdelší aleje 
v Moravském krasu je skuteč-
nost, že zasahuje do katastrů tří 
obcí, a to Jedovnice, Lažánek 
a Rudice. Téměř dva kilometry 
dlouhé stromořadí je druhově 
poměrně různorodé. Z asi dvou 
set stromů tvoří většinu lípy a ja-
sany, ale najdeme zde i horské ja-
vory a javory mléče. Při odbočce 
na Rudice roste několik vzácněj-
ších jilmů. Nejmohutnější z nich 

má obvod kmene 380 centime-
trů. Vůbec největším stromem 
v celé aleji je ale lípa rostoucí 
u autobusové zastávky na kraji 
Jedovnic s obvodem kmene sko-
ro pět metrů.

Nejstarší stromy v této aleji 
mohou ještě pamatovat rybník 
Podvorský, který se skoro po 
čtyři století rozkládal v pánvi zá-
padně od Jedovnic a jehož břehy 
končily skoro u dnešní silnice, 
kterou alej lemuje. Však měl taky 
v roce 1807 úctyhodnou rozlohu 
téměř dvaadvacet hektarů.

Odborníky z Výzkumného 
ústavu Silvia Taroucy pro kraji-
nu a okrasné zahradnictví v Prů-
honicích aktivita žáků a studentů 
oslovila natolik, že nabídli pro-
vedení zimního odběru roubů 
z vybraných stromů v aleji a je-
jich následné dopěstování do 
stromků vhodných k dosázení 
aleje.  Pokračování na str. 4 Foto Dominik Franc Foto Dominik Franc

Prodal 
chráněného 

jestřába
Boskovicko - Z trestného činu 

neoprávněné nakládání s chrá-
něnými volně žijícími živočichy 
je podezřelý osmatřicetiletý muž 
z Boskovicka. Ten totiž začátkem 
letošního roku nalezl zraněného 
jestřába lesního, kterého nejprve 
ošetřil, ale poté jej přes internet 
prodal jinému muži za pět set ko-
run. Jestřáb lesní je však druhem, 
který je přímo ohrožen vyhynutím 
nebo vyhubením a obchodovat 
se s těmito ptáky dá tedy jen na 
základě speciálních výjimek. Tu 
muž neměl.

„Za tento trestný čin hrozí 
muži, jenž dravce prodal, trest 
odnětí svobody až na tři roky. Ze 
stejného trestného činu se pravdě-
podobně může zodpovídat i dru-
hý muž, který si dravce koupil,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Speciální přílohu naleznete 
na stranách 11 až 14.

 ŠKOLY
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Hořel dům, jeho obyvatelům 
se podařilo před ohněm utéct

K K
Noc na silnicích:
Alkohol a drogy

Blanensko a Boskovicko - Poli-
cisté v blanenském okrese se zamě-
řili na kontroly řidičů, chodců i cyk-
listů v souvislosti s prodlouženým 
víkendem, volbami i začínajícími 
podzimními prázdninami v noci na 
sobotu 26. října. A ukázalo se, že 
noční kontroly zřejmě řidiči neče-
kali. U čtyřech kontrolovaných 
policisté odhalili alkohol v dechu. 
V Blansku policisté zastavili sed-
mapadesátiletého cyklisty, který 
měl v dechu 0,85 promile. Posled-
ní řidič měl v dechu 0,15 promile 
a pohyboval se se svým autem po 
obci Křtiny.

V policejních sítích uvízli v noci 
na sobotu také tři řidiči pod vlivem 
drogy. Devětatřicetiletý řidič, kte-
rého policisté chtěli zkontrolovat 
u Bořitova, hlídce nechtěl zastavit. 
Nereagoval na výzvy policistů, 
aby zastavil, a začal jim ujíždět. 
Ze silnice vyjel na louku a s autem 
značky Opel se zastavil až ve strži, 
odkud už nemohl vyjet. K ujíždě-
ní měl své důvody. Byl totiž také 
pod vlivem amfetaminů, navíc řídil 
auto bez řidičského oprávnění. Je 
tak podezřelý ze spáchání trestného 
činu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Během celé noci policisté uloži-
li ještě celkem sedmadvacet pokut 
neukázněným řidičům za více než 
třináct tisíc korun.  (hrr)

Pobral dřevo
Blanensko - Volně uložené 

bukové dřevo, připravené na pali-
vo, ukradl zatím neznámý pacha-
tel hned na několika místech na 
Blanensku. Více než čtyři kubické 
metry dřeva zmizely ze dvou míst 
v blízkosti lesních cest u Těchova. 
Dalších osm kubických metrů pak 
někdo ukradl ještě z rampy v blíz-
kosti Suchdolu. Společnosti, které 
dřevo patřilo, vznikla škoda přesa-
hující jedenáct tisíc korun.  (hrr)

Policisté hledají
zloděje

Adamov - V noci na 11. října se 
vloupali dva zatím neznámí pacha-
telé do prodejny tabáku v Adamo-
vě, v Nádražní ulici. Vypáčili dveře 
a poškodili hlásič alarmu. Pak si 
z prodejny odnesli kartony ciga-
ret v hodnotě nejméně za 90 tisíc 
korun, z pokladny si pak vzali ješ-
tě mince, které tam byly uloženy. 
Celkem majiteli prodejny včetně 
poškození dveří a alarmu vznikla 
škoda za více než 132 tisíc korun.

Policistům se podařilo zjistit, 
že pachatelé byli dva. Oba byli 
vyšší postavy, jeden byl obleče-
ný celý v černém, druhý měl na 
sobě výraznou červeno-černou 
bundu. „V současné době žádáme 
veřejnost o pomoc s identifi kací 
pachatelů. Pomoci nám může také 
například informace, zda si někdo 
nevšiml v okolí prodejny vozidla 
či nějaké další skutečnosti, která 
by směřovala ke zdárnému vyšet-
ření případu s nemalou škodou. 
S jakoukoliv informací se můžete 
ozvat blanenským kriminalistům 
na mobil 607 706 676 nebo na 
linku Policie ČR 158,“ uvedla bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková.  (hrr)

Kradl zpěvníky
Lysice - Ani půda kostela 

nebyla svatá jednadvacetiletému 
zloději. Ten se vydal v pátek 18. 
října na večerní bohoslužbu do 
kostela v Lysicích a během mše 
postupně z lavic ukradl sedm vol-
ně položených zpěvníků. Schoval 
si je pod bundu a odešel s nimi z 
kostela. Jeho chování si ale všimli 
místní lidé, kteří mladíka před kos-

telem zastihli a muž zpěvníky ještě 
před příjezdem policistů odevzdal 
zpět faráři. Policisté však zjistili, že 
muž už byl v minulosti za trestný 
čin krádeže odsouzen a jeho cho-
vání v kostele tak dál vyšetřují pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže. Odcizením zpěvní-
ků by farnosti vznikla škoda za asi 
sedm set korun.  (hrr)

Z pohostinství 
se muži 

nechtělo
Drnovice - V pohostinství 

v Drnovicích museli v úterý 15. 
října ve večerních hodinách zasa-
hovat policisté. Jeden z hostů tam 
totiž odmítal opustit restauraci, 
přestože jej odtud posílala míst-
ní číšnice. Host se opakovaně do 
pohostinství vracel, jednou při 
návratu kopal do dveří. Pak se 
číšnice zastali další hosté a muže 
vyvedli před budovu restaurace. 
To muže ale rozčílilo, rozbil nej-
prve plastový květináč s kytkou, 
pak ještě strhl držák truhlíku na 
květiny a vytrhl plechový parapet. 
Nakonec ještě rozbil okno a střep 
hodil dovnitř restaurace, kde zra-
nil jednoho z hostů. Dalšímu z pří-
tomných také vyhrožoval zabitím. 
Přivolaní policisté zjistili, že muž 
je pod vlivem alkoholu. V dechu 
měl 1,6 promile. Nyní je za své 
chování podezřelý ze spáchání 
trestného činu výtržnictví.  (hrr)

Motorkáři se 
srazili

Lysice - Komplikace na hlavním 
tahu Brno-Svitavy nedaleko odboč-
ky na Lysice způsobila v neděli 
13. října odpoledne dopravní neho-
da, při níž se srazili dva motocyklis-
té. Jednapadesátiletý řidič motocy-
klu značky Aprilia jel ve směru od 
Brna na Svitavy a narazil do před 
ním jedoucího motocyklu značky 
Suzuki, na němž jel šestačtyřiceti-
letý motocyklista. Po střetu skončil 
jeden motocykl mimo silnici. Řidič 
aprilie byl se středně těžkými zra-
něními převezen vrtulníkem do 
brněnské nemocnice, druhý moto-
cyklista byl zraněn lehce. Na jejich 
strojích vznikla škoda za 80 tisíc 
korun. Dechové zkoušky vyloučily, 
že by motorkáři vyjeli pod vlivem 
alkoholu. Kvůli dopravní nehodě 
museli policisté na místě dvě hodi-
ny řídit dopravu kyvadlově.  (hrr)

Nedej drogám 
šanci

Blansko a Boskovice - Více 
než tři stovky studentů v Blansku 
a téměř sto sedmdesát v Boskovi-
cích se letos zúčastnilo preventivní 
akce s názvem Nedej drogám šanci. 
Akce, která má napomoci mladým 
lidem vyhodnotit rizika užívání 
návykových látek, je určena stu-
dentům prvních ročníků středních 
škol. Právě oni totiž většinou při-
cházejí z menších obcí do větších 
měst a je tedy větší možnost, že jim 
drogu někdo nabídne. 

Během dopoledne se poslucha-
či seznámili v krátkých vstupech 
s negativními vlivy užívání drog. 
Lékař specializující se na léčbu 
závislostí například seznámil stu-
denty s dopady užívání alkoholu, 
cigaret a drog na zdraví člověka. 
Kriminalista přiblížil práci policie 
v rámci odhalování trestné činnos-
ti související s drogami. Policista 
z dopravního inspektorátu hovořil 
o následcích řízení vozidla pod vli-
vem alkoholu a návykových látek. 
Státní zástupce studentům odhalil 
právní problematiku týkající se 
výroby, přechovávání nebo další 
činnosti související s návykový-
mi látkami. Akcí se účastnili také 
kurátoři pro mládež, městské poli-
cie i sdružení Podané ruce. Závěr 
pak již tradičně patřil ženě, která 
prošla dlouhodobou závislostí na 
drogách a následnou léčbou.

Akce je podpořena také dalšími 
subjekty včetně Jihomoravského 
kraje, kterým patří poděkování. 
Studenti v průběhu akce vyplnili 
krátký test, v němž byli dotazo-
váni na některé body přednesené 
problematiky. Vylosované úspěšné 
řešitele poté čekala odměna.  (hrr)

Radim Hruška

Lysice - Na ráno ve čtvrtek 
17. října asi dlouho nezapomenou 
obyvatelé jednoho z rodinných 
domů v Lysicích. Kolem půl sed-
mé v něm totiž začalo hořet. Pla-
meny zachvátily celý dům, jeho 
obyvatelům se ale podařilo včas 
utéct. Příčina požáru je nyní v šet-
ření.

„V 6.30 hodin vyhlásilo Kraj-
ské operační a informační stře-
disko HZS JMK poplach stanicím 
HZS v Kunštátu, Boskovicích 
a Blansku. Současně aktivovalo 
také dobrovolné jednotky z Lysic 
a Černé Hory.  Důvodem byl požár 
polořadového rodinného domu 
v Lysicích. Ještě před příjezdem 
první jednotky zastavil u hořícího 
domu Jaroslav Zhoř, příslušník 
HZS z požární stanice v Blan-
sku, který právě projížděl do prá-
ce. Tou dobou se otevřelo střešní 
okno požárem zasaženého domu 
a z něj vylezl malátný mladík, 
který potřeboval pomoc. Jaroslav 
Zhoř jej přesvědčil, aby neskákal 
ze střechy dolů a vyčkal příjez-
du hasičů, kteří již byli na cestě. 
Pohotová žena z přiléhajícího 
domu otevřela mladíkovi vedlej-
ší střešní okno a pomohla mu ze 
střechy do bezpečí,“ popsal mluv-
čí jihomoravských hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Jak dále uvedl, Jaroslav Zhoř 

zjistil od jednoho z obyvatel hoří-
cího domu, že před plameny utekl 
také druhý syn. Nevěděli ale, kde 
je jejich matka. Příslušník se proto 
vydal do domu na průzkum. Cel-
kem dvakrát se pokusil projít dál 
do domu, ale rychle se šířící pla-
meny mu zatarasily cestu. Teprve 
potom zjistili, že žena se zachráni-
la přes balkon v zadní části domu, 

kde ji opět pomohla pohotová sou-
sedka.

„Hasiči přijeli na místo během 
několika minut. Nasadili proti 
plamenům postupně čtyři vodní 
proudy. Hasili také z koše auto-
mobilového žebříku. Po necelé 
půl hodině se jim podařilo zasta-
vit šíření plamenů. Více jak dvě 
hodiny pak požár dohašovali. 

Vzhledem k možnému tepelné-
mu narušení stropní konstrukce si 
nechal velitel zásahu povolat na 
místo statika. Ten objekt prohlédl 
a doporučil vyztužit stropní kon-
strukci. Hasiči proto zapažili strop 
výdřevou,“ doplnil Mikoška.

Vyšetřovatel stanovil předběžně 
škodu způsobenou požárem na 2,5 
miliónu korun. 

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK
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Blansko - Ve čtvrtek 17. října 
proběhlo v blanenské nemocnici 
slavnostní předání nově zrekon-
struovaných společných prostor 
u ambulancí dětských lékařů. 
Malé slavnosti byla přítomna 
Chantal Poullain-Polívková, pre-
zidentka Nadace Archa Chantal, 
ředitelka Nemocnice Blansko 
Vladimíra Danihelková, generál-
ní sponzoři Nadace Archa Chan-

tal, pediatři působící v blanenské 
nemocnici a další hosté.

V blanenské nemocnici se 
podařilo dětským pacientům 
vytvořit důstojné prostředí, které 
by mělo dětem maximálně zpří-
jemnit dobu strávenou v nemoc-
nici. Jsou zde dřevěné mobilní 
prvky na hraní, kde si mohou děti 
krátit čas při čekání na vyšetře-
ní. Součástí projektu je zejména 

nová výmalba, podlahy, nábytek, 
osvětlení, obrázky na stěnách 
a zmíněné hrací prvky. Celková 
cena projektu dosáhla téměř 830 
tisíc korun a byla plně hrazena 
nadací.

„Nadaci Archa Chantal a všem 
jejím sponzorům a partnerům pat-
ří velké díky za změnu původních 
neutěšených společných prostor 
přilehlých u ambulancí privátních 

dětských lékařů v Nemocnici 
Blansko v prostředí maximálně 
útulné, moderní a účelné. Věří-
me, že téměř 3 500 dětí, které se 
v těchto prostorách pravidelně 
vyskytují v rámci návštěv svých 
pediatrů, a stejně tak jejich rodi-
če tuto změnu uvítají se stejným 
nadšením jako vedení blanen-
ské nemocnice,“ uvedla mluvčí 
nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)

Chantal předala dětem v Nemocnici 
Blansko zmodernizované prostory

Blansko - Letos už patnáctým 
rokem budou dva listopadové týd-
ny od 10. do 25. patřit v knihov-
nách po celé republice české 
a mezinárodní poezii pod názvem 
Báseň a popel. V jejím rámci pro-
běhne v Blansku akce Trocha poe-
zie nikoho nezabije. Každý náv-
štěvník knihovny dostane básnič-
ku převázanou ozdobnou stužkou.

Poezii bude věnován program 

připravený hned na první listopa-
dový den s názvem Verše křídou. 
V něm se představí Petra Badinová 
se svou tvorbou. Autorka pro své 
verše vybírá netradiční materiály. 
Píše na zdi, na kameny… Její bás-
ně jsou hravé i moudré, rozpustilé 
i smutné

„Další akce se jmenuje Sezná-
mení s Krokusy. Uskuteční se 22. 
listopadu hned na dvou místech. 

První část bude dopoledne pat-
řit studentům Gymnázia v Ráj-
ci-Jestřebí a bude určena i kni-
hovníkům z celého regionu, aby 
se seznámili s tím, co nového v 
oblasti české poezie vzniká. Edi-
ci Krokusy představí ostravské 
nakladatelství Barbara,“ uvedla 
vedoucí regionálního oddělení 
blanenské knihovny Helena Jalo-
vá. „V odpoledních hodinách bude 

v Blansku následovat autorská 
recitace s hudebním doprovodem. 
Jsme si vědomi toho, že poezii 
a verše nečte každý, ale věříme, že 
se vždy najde skupina lidí, kterou 
tento žánr osloví.“ 

Dny poezie se konají pravidelně 
na památku narození básníka Karla 
Hynka Máchy a Městská knihovna 
Blansko je od prvopočátku jejich 
pravidelným účastníkem.  (ama)

Listopad v knihovně bude patřit poezii

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček  Foto archiv Nemocnice Blansko Foto archiv Nemocnice Blansko



Na post ekonomického náměstka Nemocnice Boskovice před 
nedávnem nastoupil MUDr. Tomáš Julínek, MBA. 

Pana doktora Julínka jsem oslovil, protože ho znám z minulos   
a vím, že jeho znalos   týkající se managementu zdravotnictví, jsou 
opravdu velmi obsáhlé. Pro nemocnici bude určitě velkým přínosem. 
V minulos   působil jako ředitel nemocnice podobného typu, kterou 
dokázal dostat rychle „na nohy“. Byl ministrem zdravotnictví, to zna-
mená, že velmi dobře zná veškerou legisla  vu a navíc má řadu kon-
taktů nejen ve zdravotnictví. Další věcí je, že na některých odborných 

projektech jsem s ním spolupracoval už v minulos  , takže dobře znám jeho potenciál.
V tuto chvíli je zdravotnictví v krizi, v nemocnici proto potřebuji krizového manažera, 

abychom se pokusili co nejvíce eliminovat nepříznivé dopady dnešní situace. Pokud se 
v příš  ch letech podmínky zlepší, tak bude naším úkolem další rozvoj nemocnice. O tom 
je ale v tuto chvíli těžké hovořit, protože nevíme, jak budou v budoucnos   vypadat úhra-
dy za poskytovanou zdravotní péči.

Do dnešních dnů jsme prováděli úsporná opatření a s panem doktorem Julínkem se 
nyní chceme zaměřit na další konsolidaci nemocnice. Máme hotové plány a v současné 
době rozpracováváme detaily. Některé změny nastanou už od prvního listopadu, což 
bude například změna struktury vrcholového managementu. Většina konsolidačních 
kroků by pak měla začít fungovat od ledna příš  ho roku.

 Dan Navrá  l, MSc, MBA, jednatel Nemocnice Boskovice

nový rozměr 
léčby
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Titulem Nej sestřička ČR 2013 se 
může pyšnit Zdena Oldřichová z ane-
steziologicko-resuscitačního oddělení 
Nemocnice Boskovice. 

Současně s celkovým vítězstvím získa-
la také titul Sympatie Nej sestřička 2013 
časopisu Florence. Soutěž Batist Nej 
sestřička má za cíl poukázat na nároč-
nou práci sestřiček a vyzdvihnout jejich 
podstatnou úlohu ve zdravotnictví, pro-
fesionalitu a chování nejen k pacientům. 
Vyjádřit jim touto akcí poděkování.

Deset sestřiček se při finálovém ve-
čeru utkalo ve čtyřech disciplínách jako 
je úvodní představení se, zodpovězení 
vylosované si otázky od poroty, módní 
přehlídka sesterských uniforem či úkol 
z ošetřovatelství. Při posledním úkolu 
sestřičky ošetřovaly Antonína Beránka, 
Muže roku ČR 2013. V porotě, která 
hodnotila výkony jednotlivých soutěží-
cích, zasedla řada známých osobností. 
Mezi nimi nechyběl Radim Uzel, Jan Ci-
mický nebo ředitelé nemocnic a zástup-
ci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Finálový večer se uskutečnil 19. října 
v Městském divadle Dr. J. Čížka v Ná-
chodě. Jak popisuje Zdena Oldřichová, 
nádherný pro ni byl celý dvoudenní po-
byt v Náchodě, ale finálový večer byl 
nezapomenutelným zážitkem. „Cítila 

jsem podporu 
ze sálu, žád-
nou trému, jen 
příjemný pocit. 
Z jednotlivých 
disciplín mně 
utkvěla v pa-
měti například 
krásná otázka 
poroty, jestli si 
vzpomínám na 
svůj první kon-
takt s pacien-
tem. Nedovedu 
to popsat, ale 
najednou se mi 
vybavilo celých 
téměř čtyřicet 
let v nemoc-
nici, a to jak 
se mně na za-
čátku pacienti 
ptali kolik mám 
roků. Abych je 
uklidnila, tak 
jsem si přidáva-
la roky, teď už 
bych si je ubí-
rala, ale nikdo 
se neptá,“ říká 
Zdena Oldři-

chová s tím, že touto odpovědí pobavila 
diváky i celou porotu.

Zdena Oldřichová pracuje v boskovic-
ké nemocnici celý svůj profesní život. 
Šestnáct let působila jako zdravotní se-
stra na chirurgii, později na ARO a z toho 
osm let vyjížděla i se záchrankou. Čtrnáct 
let navíc zastávala post hlavní sestry ne-
mocnice. Posledních devět let pracuje 
opět na anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení. „V soutěži jsem chtěla vy-
stoupit za všechny sestřičky, které pra-
cují v boskovické nemocnici. Cí  la jsem 
velkou odpovědnost a těší mě, že jsem 
nezklamala ty, co mi věřili. Mám radost, 
že spolupracuji s lidmi, které mám ráda, 
dělám práci, která mě baví a má smysl,“ 
dodává Zdena Oldřichová.

Akce v lékárně Nemocnice Boskovice 
 

Úterý – den s kosmetikou 
Přijďte se seznámit s kosmetickými přípravky světových značek v naší nemocniční lékárně 

každé úterý od 9 hod. do 13.30 hod. 
 

5. listopad péče o vlasy 
Novinka Vichy Neogenic a šampony Vichy Dercos a Bioderma Nodé 

Sleva na sortiment Vichy a Bioderma 5% 
 

12. listopad pro naše nejmenší 
kosmetika pro děti Weleda, Bioderma, Hipp, Seba Med 

Sleva na dětské kosmetické řady 5% 
 

19. listopad citlivá pokožka 
Seznamte se s kosmetikou pro citlivou pokožku Bioderma Sensibio 

Sleva na sortiment Bioderma 5% 
K nákupu nad 500 Kč dárek 

 

26. listopad Vánoce, vánoce přicházejí... 
Nevíte si rady s vánočními dárky? Přijďte se poradit s výběrem kosmetiky 

pro Vaše nejbližší. 
Sleva na sortiment Vichy, Bioderma, Roger Gallet 10%. 

K nákupu nad 500 Kč dárek 
 

28. 11.- 5. 12. Mikulášský týden 
Tento týden jsme pro Vaše nejmenší připravili mikulášské balíčky s vitamíny a 

dárkem. Tento balíček zakoupíte s 5% slevou. 
 

3. prosinec dokonalá pleť bez vrásek 
Seznámíme Vás s řadou Matriciane, Liftactiv a Neovadiol. 

Sleva 5% na sortiment Vichy a Bioderma. 
 

10. prosinec Roger Gallet 
Luxusní francouzská kosmetika v naší lékárně. 

Sleva 5% na Roger Gallet. 
 

17. prosinec Vánoce jsou za dveřmi... 
Přijďte si vybrat kosmetiku pro Vaše blízké se slevou 10% při nákupu nad 500 Kč. 

Od 16. 12. do vyprodání zásob sleva 5% na vánoční kosmetické balíčky. 
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Dětské oddělení boskovické nemocnice se za vedení primář-
ky MUDr. Aleny Havličkové stabilizovalo. V současné době ho 
tvoří tým mladých lékařů, a je připravené kvalitně léčit větši-
nu pediatrických diagnóz u dě   od narození až po dospělos  . 
Mimo to v jeho rámci funguje také gastroenterologická, nefro-
logická a endokrinologická poradna. 

V nedávné minulos   oddělení získalo od nadace Kapka naděje 
nový přístroj – bilirubinometr – který výrazně zpříjemňuje pobyt 
novorozenců. Umožňuje to  ž neinvazivní vyšetření hladiny novo-
rozenecké žloutenky. V praxi to znamená o polovinu nižší počet 
odběrů u novorozenců.
Často využívanou službou je na dětském oddělení možnost pobytu rodičů s malými 

pacienty. „Na rozdíl například od dětské kliniky v Brně je na našem oddělení velkým 
plusem, že tady jsou tři pokoje, které jsou zařízené klasicky pro rodiče s dítětem. Poté 
máme ještě jeden pokoj s kapacitou čtyř matek – to je hlavně pro dě  , které jsou hos-
pitalizované na intermediální péči, kdy je matka s dítětem přes den a na noc jde na svůj 
pokoj. U dě   do šes   let doporučujeme, aby byl rodič s dítětem, u větších dě   záleží na 
domluvě. Mohu říci, že tato služba je velmi hojně využívaná,“ uvedla Alena Havličková.

Jak dodala, pobyt malým pacientům zpříjemňuje i učitelka, která se stará o dě   před-
školního věku i školáky. „Je velkým plusem pro oddělení, protože nejmenším zpříjemňu-
je pobyt. Dě   tak díky ní odchází spokojené,“ popsala Havličková.

Dětské lůžkové oddělení boskovické nemocnice zabezpečuje diagnos  ckou a léčeb-
nou péči pro dě   s onemocněními horních a dolních cest dýchacích, chorobami trávicího 
traktu, ledvin a močových cest, krve a lymfa  ckého systému, poruchami žláz s vnitřní 
sekrecí. Na dětském oddělení jsou rovněž hospitalizovány dě   po úrazech a chirurgic-
kých výkonech. Novorozenecké pracoviště poskytuje komplexní péči o zdravé, donošené 
dě   tzv. systémem „rooming-in“. V rámci zajištění péče o nezralé novorozence, včetně 
závažných vrozených vývojových vad, které vyžadují náročnou intenzivní nebo mul  dis-
ciplinární péči, spolupracuje oddělení především s Fakultní nemocnicí v Brně.

V roce 2005 získalo dětské a novorozenecké oddělení  tul Baby-friendly hospital – 
nemocnice přátelská dětem.

Patologicko-anatomické oddělení boskovické nemocnice má 
novou primářku. Stala se jí MUDr. Iva Horáková. Ta se patologii 
věnuje již patnáct let. V minulos   působila ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně a brněnském Masarykově onkologickém ústavu.

Znala jste již z minulos   boskovické oddělení nebo jste vstu-
povala do „neznámých vod“?

Práci oddělení jsem částečně znala už z dřívějška. Hodně onko-
logických pacientů z boskovického regionu se léčí v Masarykově 
onkologickém ústavu, kde onkologové často žádají druhá čtení his-
tologických nálezů z jiných pracovišť pro doplnění nebo potvrzení 
diagnózy. Za svého působení na MOÚ jsem proto mohla posoudit 
nejen kvalitu diagnos  ky, ale i kvalitu histologických preparátů. 
V loňském roce jsem laboratoř osobně navš  vila v rámci akredi-
tace jako odborný posuzovatel v oboru patologie. Tehdy mě velmi 
příjemně překvapilo zlepšení kvality odváděné laboratorní práce, 
které svědčilo o dobré odborné úrovni laborantek zdejšího oddě-
lení. S  m jsem také nabídku vést toto oddělení letos přijímala.

Jaké služby jste schopni v Boskovicích zajis  t?
Pracoviště zajišťuje histologická vyšetření biop  ckých vzorků 

odebraných pacientům v odborných ambulancích (např. kožní 
excize, endoskopické odběry žaludku a střev, punkční biopsie pro-
staty) nebo vzorků tkání a orgánů odebraných v průběhu operací. 
Dále vyšetřujeme veškerý cytologický materiál mimo gynekolo-
gických cytologií, zde se jedná např. o diagnos  cké punkce š  tné 
žlázy nebo močové cytologie. Tato vyšetření poskytujeme v celém 
rozsahu oboru patologie jak pro nemocnici, tak i pro některá další 

zdravotnická zařízení a ambulantní specialisty. V případech nejas-
ných nebo hraničních histopatologických nálezů, mám samozřej-
mě možnost konzultovat s kolegy. Ve své praxi jsem se osobně 
poznala s řadou odborníků, proto dobře vím, kam se v případě 
potřeby obrá  t.

Setkala jste se v Boskovicích s něčím, pro vás, zajímavým?
Musím říci, že za čtyři měsíce, co jsem v boskovické nemocnici, 

jsem viděla více zajímavých histologických nálezů než za poslední 
dva roky v Brně. Jedná se hlavně o méně obvyklé nálezy, které ne-
musí být pro pacienta významné, ale v mikroskopu potěší oko pa-
tologa, například vzácné typy nezhoubných kožních nádorů apod.

Psychologická ambulance v nemoc-
nici v Boskovicích má dlouholetou tra-
dici a zajišťuje komplexní psychologic-
ké služby: 
• psychologickou diagnos  ku
• psychologické poradenství
• krizovou intervenci a poradenství 
v náročných životních situacích
• komplexní vyšetření osobnos  
• vyšetření intelektu, pamě  , výkonnos  
• poradenství a psychoterapii u psycho-

soma  ckých poruch
• poradenství a psychoterapii u úzkost-

ných stavů, při stresu a následcích trau-
matu

• poradenství při problémech v komunikaci
• nácvik relaxačních technik
• vyšetření pro účely OSSZ a zdravotních 

pojišťoven
V rámci psychologické diagnos  ky na-

bízíme komplexní vyšetření, či vyšetření 
zaměřené na konkrétní oblast, tzn. in-
telekt, osobnost, paměť, odolnost vůči 
stresu a přítomnost psychopatologické 
symptomatologie.

V oblas   psychologického poradenství 
hledáme řešení klientových konkrétních, 
akutních nebo chronických problémů či 
ob  ží zasahujících do běžného života. 
Jde zpravidla o jednorázový nebo ob-

časný kontakt s konkrétním zadáním či 
dotazem. Problémy řešené v rámci po-
radenství jsou nejen psychosoma  ckého 
charakteru a stresové problema  ky, ale 
jde také o partnerské a méně závažné ro-
dinné po  že, otázky týkající se životních 
změn, přípravu na očekávanou ob  žnou 
situaci, problema  ku selhávání v určitých 
situacích (zkoušky, sport), okamžiky zá-
važného rozhodnu   a podobně.

Veškeré služby jsou hrazeny všemi 
zdravotními pojišťovnami. K vyšetře-
ní je možné se objednat po předcho-
zí telefonické domluvě na telefonním 
čísle 516 491 229.

NABÍDKA SLUŽEB PSYCHOLOGICKÉ AMBULANCE
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SENIOR centrum Blansko 

získalo ocenění
D    

Radim Hruška

Blansko - Hejtman Michal 
Hašek a prezident Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb 
ČR Jiří Horecký předali v úte-
rý 22. října ředitelce SENIOR 
centra Blansko Lence Dražilové 
certifikát Značka kvality v soci-
álních službách, který tato pří-
spěvková organizace Jihomorav-
ského kraje získala.

Certifikát představuje hodno-
cení sociálních zařízení, které je 
založené na takzvaném udělová-
ní hvězd v jednotlivých oblas-
tech posuzovaných pouze z jed-
noho úhlu pohledu - samotného 
seniora, respektive uživatele této 
sociální pobytové služby.

„Mám radost, že právě SENI-
OR centru, tedy organizaci zřizo-
vané Jihomoravským krajem se 
podařilo získat maximální počet 
pěti hvězd a dosáhnout nejvyššího 
počtu bodů udělených v historii 
certifi kace. Ukazuje se tak, že zá-
měr Jihomoravského kraje zlepšit 
péči o seniory navýšením kapaci-
ty domovů pro seniory ve všech 
okresech jižní Moravy a zvýšení 
kvality jejich služeb je smyslupl-
ný a má již konkrétní výsledky,“ 
uvedl hejtman Michal Hašek.

Devizou certifikátu je srozu-
mitelnost pro laickou veřejnost 
a potenciální zájemce. Jedná se 
o hodnocení sociální služby vý-
hradně z pohledu uživatele či 
jeho rodiny. „Hodnotící proces, 
směřující k získání certifikátu. 

 Foto archiv Foto archiv

Je zaměřen na pět oblastí - uby-
tování, stravu, volný čas a kul-
turu, partnerství a konečně péči. 
Těchto pět oblastí posuzují nejen 
tři odborní komisaři, kteří mají 
bohatou praxi v sociálních služ-
bách, ale do hodnocení se zapo-
jují také samotní uživatelé služby 
a jejich rodinní příslušníci. Ti 
jsou postupně dotazování formou 

řízených rozhovorů a písemných 
dotazníků zaměřených na spoko-
jenost s danou službou,“ uvedla 
ředitelka zařízení Lenka Draži-
lová.

SENIOR centrum Blansko se 
ucházelo o certifi kát Značka kva-
lity od jara letošního roku a téměř 
půl roku se na něj připravovalo. 
O udělení certifi kátu požádalo 

zařízení pro obě své registrova-
né služby - Domov pro seniory 
a Domov se zvláštním režimem. 
V srpnu jej navštívili certifi káto-
ři s cílem důkladně se seznámit 
s celým zařízením a jeho chodem. 
Při hodnocení získalo blanen-
ské SENIOR centrum 940 bodů 
a dosáhlo tak nejvyšší počet bodů 
udělených v historii certifikace.

Blansko - Při každém svém 
vystoupení přináší ilustrátor 
Adolf Dudek radost a úsměvy 
dospělým a hlavně dětem. Setká-
ní s tímto ilustrátorem připravi-
lo regionální oddělení Městské 
knihovny začátkem letošního říj-
na pro děti z Blanska, Bořitova, 
Jedovnic, Ostrova u Macochy 
a Vysočan. 

Více než šest set dětí mělo 
příležitost seznámit se s prací 
ilustrátora a naučit se namalovat 
jednoduše kočičku, rybičku nebo 
jiné zvířátko. 

Zajímavý a veselý ilustrátorův 
program dokáže nadchnout nejen 
malé i velké školáky. „V Ostrově 
u Macochy pozvala knihovnice na 
besedu nejen školáky. To někdy 
bývá problém, ale v sále místního 

kina se sešlo mnoho dětí a vytvo-
řila se tam nádherná atmosféra. 
Děti i maminky úžasně spolupra-
covaly,“ řekla Helena Jalová. 

„Dozvěděli jsme se, že Adolf 
Dudek bude mít příští rok výročí. 
Jezdit za dětmi začal před deseti 
lety, bude to i dvacet let, co začal 
malovat a bude mít i životní jubi-
leum. Do našeho regionu jezdí od 
roku 2005,“ řekla Helena Jalová 
z regionálního oddělení blanenské 
knihovny a dodala. „Tak jsme se 
rozhodli, že ho pozveme znovu. 
Děti, knihovníci i učitelé ho rádi 
vidí. Děti seznamuje s tím, kdo 
je ilustrátor, což dělá humornou 
formou, se smíchem. Malí poslu-
chači si tak vryjí do paměti kdo je 
ilustrátor a kdo je Adolf Dudek.“ 
 Marta Antonínová

S Adolfem Dudkem malovalo šest set dětí

 Foto archiv Foto archiv

Blansko - Do konce roku čeká 
Střední školu gastronomickou 
v Blansku plno práce. Připravu-
je akce, na které zve nejen své 
příznivce, ale i celou blanenskou 
veřejnost. 

„Nejdříve nás v listopadu 
čekají Dny otevřených dveří. 
Snažíme se vždy zvolit takový 
termín, aby si každý našel čas 
na návštěvu u nás, letos se tady 
uskuteční ve dnech 7. až 9. lis-
topadu,“ uvedla ředitelka školy 
Marta Truhlářová. Protože ško-
la právě slaví dvacáté výročí 
existence, nebude chybět malá 
expozice připomínající léta její 
existence. „Zajímavostí určitě 

bude retrobar, v němž nabídne-
me zájemcům nejlepší drinky 
prověřené uplynulými ročníky 
barmanské soutěže, kterou pra-
videlně pořádáme,“ řekl Martin 
Jaglář, zástupce ředitelky školy. 

Další akce bude patřit oslavám 
svátku sv. Martina. „Vstoupili 
jsme do nové formy spoluprá-
ce z blanenskou farností. Jako 
„provozovatelé“ nové turistické 
atrakce, kterou je návštěva věže 
kostela sv. Martina s vyhlídkou na 
město, jsme připravili mimořádné 
prohlídky, které budou obohacené 
o promítání programu o sv. Marti-
novi ve věži. Máme v plánu uspo-
řádat i večerní prohlídky, protože 

si myslíme, že nebude bez zají-
mavosti podívat se na noční Blan-
sko. Abychom obsáhli co nejvíce 
našich odborností, bude ve věži 
i malá věžní kavárnička. Samo-
zřejmě vše v režii našich žáků,“ 
dodal zástupce ředitele. V hlavní 
den oslav, ještě před příjezdem sv. 
Martina, bude otevřen i svatomar-
tinský bar nabízející punč, medo-
vinu i zimní čaj. 

Na začátek prosince připra-
vuje škola předvánoční akci. 
„Připojíme se k tradiční výstavě, 
která v prostorách Dělnického 
domu každoročně před vánocemi 
probíhá. Prodejní výstava ozdob 
a užitných předmětů bude jako 

vždy spojena s ukázkami jejich 
tvorby. Naši studenti provedou 
návštěvníky výstavou a pochlu-
bí se i tím, co my dobře umíme, 
výstavou svátečních vánočních 
tabulí,“ uvedl Martin Jaglář. 
Připraveno bude občerstvení ve 
vánočním duchu a také tradiční 
studentský punč, který si už zís-
kal řadu příznivců. Žáci nabíd-
nou i několik audiovizuálních 
prezentací s vánoční tématikou. 
„Nedílnou součástí této prosin-
cové akce bude nejen literární 
kavárnička, ale především se-
tkání absolventů školy, na které 
se už moc těšíme,“ dodala Marta 
Truhlářová.  (ama)

Škola má do konce roku plno zajímavých plánů

Tradice. Rybáři o víkendu kromě jedovnického Olšovce vylovili také rybník Korálek v Býkovicích.  Foto Magda Hrušková

Jedovničtí bojují v soutěži 
o titul Alej roku 2013

Pokračování ze str. 1
Žáci a studenti uvítají i další pomoc při obnově Jedovnické aleje. 

Kromě podpory v hlasování v anketě Alej roku 2013 by přivítali také 
informace od pamětníků a staré fotografie aleje a jejího okolí, které 
mohou poslat na e-mailovou adresu jedovnickaalej@seznam.cz. In-
ternetové hlasování na adrese www.alejroku.cz končí 11. listopadu 
a Jedovnická alej je v přehledu nominovaných alejí uvedena jako Alej 
Lažánky – Jedovnice.

Nemocnice Blansko bude 
vzdělávat logopedy

Blansko - Ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko získa-
ly akreditaci ve svém oboru jako specializované školící pracoviště a sta-
ly se tak jedním ze tří pracovišť v České republice, které splnily přísná 
kritéria Ministerstva zdravotnictví, a kterým byl tento status přiznán. 

„Udělení akreditace předcházel dlouhodobý proces, při kterém muse-
ly být splněny bezpečnostně-technická kritéria, požadavky na vybavení 
ambulancí a vytvoření edukačních a propagačních materiálů pro vnitřní 
i vnější potřebu nemocnice. Stávající zaměření péče se nemění. I nadále 
bude intervence poskytována dětské i dospělé klientele, pacientům na 
jednotlivých lůžkových odděleních Nemocnice Blansko, stejně jako po-
radenství široké veřejnosti. Novým úkolem bude poskytovat praktické 
vzdělání logopedům připravujícím se na samostatnou práci bez odborné-
ho dohledu,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)

Pro radost. Olešnický kulturní dům hostil přehlídku dětských pěvec-
kých sborů Zpíváme si pro radost.  Foto Jana Hrušková

Strom splněných přání
Blansko - Pomalu se blíží adventní doba. Snad každý z nás přemýšlí 

o tom, jak bude trávit Vánoce a co všechno je třeba stihnout, aby byly 
šťastné a spokojené. Kolik a jakých dárků je třeba koupit svým nej-
bližším. Vždyť co je krásnějšího než rozzářené oči dětí u stromečku se 
spoustou dárků. A je snad hřejivější pocit než ten, že rozdáváte radost? 
Jestliže sdílíte tento názor, zastavte se od 18. listopadu do 12. prosin-
ce v blanenské restauraci Punkva, kde bude stát Strom splněných přání. 
Je to strom, kam jsme umístili toužebná přání dětí, žáků Základní ško-
ly speciální v Blansku, pro které Vánoce vždy ponesou nádech kouzel 
a které věří, že jim Ježíšek jejich přání určitě splní. Jsou totiž dětmi na 
celý život. 

Staňte se i vy takovým Ježíškem a pomozte rozsvítit radost v dětských 
očích. Stačí jen utrhnout jedno z přání a sami, nebo s přáteli ho splnit. 
Zabalený a označený jménem dítěte, pro které je určen, pak dárek přinést 
zpět do restaurace, kde si je vyzvedne pracovník naší školy. A pak už za-
zvoní zvoneček na „Speciálce“ a oči všech našich žáků budou upřeny na 
stromeček, pod kterým, jak doufají, leží jejich splněné přání. Nám, kteří 
s našimi dětmi, ke kterým osud nebyl zrovna laskavý, po celý rok pracu-
jeme, pak nastane krásný okamžik sdílet s nimi jejich radost. Tu radost, 
kterou dokáže dát jen splněné přání. Přejeme všem našim „Ježíškům“ 
krásné svátky a za naše žáky předem děkujeme. 

 Kolektiv zaměstnanců Základní školy speciální v Blansku

Výstava. Arboretum Šmelcovna v Boskovicích patřilo V. Regionální 
výstavě ovoce, ovocných a okrasných dřevin.  Foto Jaroslav Oldřich
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Adamov 28,69 15,02 18,73 7,24 4,78 6,48 6,92
Bedřichov 21,91 19,17 8,21 6,90 6,16 6,84 19,18
Benešov 22,13 16,03 15,77 4,58 4,83 5,34 22,90
Blansko 28,89 16,10 16,13 7,73 7,13 5,58 8,19
Borotín 29,79 11,11 27,27 5,55 6,56 7,57 7,07
Bořitov 24,41 14,97 15,55 5,08 6,10 6,54 15,11
Boskovice 27,77 15,94 14,26 7,79 5,93 6,95 10,50
Brťov-Jeneč 28,79 12,04 28,27 4,71 2,09 2,09 10,47
Bukovina  21,76 13,47 14,50 8,29 2,59 11,39 12,43
Bukovinka 18,61 23,35 13,13 12,04 4,74 6,20 12,77
Býkovice 20,33 10,16 15,25 8,47 7,62 4,23 21,18
Cetkovice 21,72 22,00 12,53 5,57 2,22 4,45 18,38
Crhov 25,58 13,95 17,44 8,13 0,00 5,81 23,25
Černá Hora 25,87 15,82 14,74 10,15 7,42 4,39 7,71
Černovice 22,95 16,93 15,30 5,43 1,09 4,37 28,96
Deštná 43,58 14,52 22,22 2,56 1,70 3,41 5,98
Dlouhá Lhota 24,32 8,10 16,21 5,40 5,40 4,05 17,56
Doubravice 26,82 18,36 16,49 5,45 6,74 7,89 8,03
Drnovice 22,76 19,23 12,46 12,61 5,23 8,61 7,69
Habrůvka 12,90 15,05 19,89 12,36 12,36 9,13 8,06
Hodonín 27,17 7,60 10,86 6,52 6,52 6,52 28,26
Holštejn 19,19 9,09 19,19 8,08 3,03 6,06 19,19
Horní Poříčí 20,12 19,48 9,74 7,79 4,54 8,44 20,12
Horní Smržov 6,17 25,92 11,11 4,93 12,34 11,11 12,34
Chrudichromy 15,78 26,31 17,89 10,52 2,10 5,26 11,57
Jabloňany 17,33 19,55 20,88 7,55 3,55 8,44 12,44
Jedovnice 22,82 16,51 16,84 7,15 5,00 8,38 13,06
Kněževes 13,48 13,48 7,86 8,98 2,24 7,86 35,95
Knínice 21,87 20,67 12,98 8,41 6,00 6,97 16,34
Kořenec 31,76 10,00 15,88 2,94 4,11 6,47 22,94
Kotvrdovice 21,94 15,14 18,64 5,24 0,97 7,96 20,38
Kozárov 20,77 10,38 1,29 0,00 5,19 9,09 37,66
Krasová 31,39 15,11 18,02 6,97 2,90 5,23 9,88
Krhov 20,65 16,13 31,52 7,60 4,34 7,60 5,43
Křetín 24,40 17,32 19,29 3,54 1,57 5,90 19,29
Křtěnov 11,00 18,34 13,76 1,83 8,25 2,75 34,86
Křtiny 22,26 12,84 17,55 11,77 4,49 8,99 10,49
Kulířov 25,45 8,18 21,81 5,45 4,54 7,27 20,00
Kunčina Ves 27,02 18,91 18,91 0,00 0,00 13,51 10,81
Kunice 28,26 18,47 5,43 4,34 2,17 4,34 21,73
Kuničky 22,53 14,78 29,57 0,70 1,40 13,38 9,15
Kunštát 23,52 16,35 10,97 9,32 6,16 6,67 17,93
Lazinov 16,48 21,97 17,58 8,76 14,28 1,09 6,59
Lažany 29,62 18,51 10,28 11,93 2,88 6,17 7,40
Letovice 27,40 14,38 16,27 7,72 6,93 5,60 12,48
Lhota Rapotina 25,33 20,44 12,44 5,33 8,00 4,88 13,33
Lhota u Lysic 37,66 6,49 31,16 1,29 1,29 3,89 15,58
Lhota u Olešnice 13,33 13,33 0,00 13,33 10,00 10,00 40,00
Lipovec 25,60 11,50 18,18 1,85 2,22 8,71 22,44
Lipůvka 24,21 14,95 9,25 14,10 9,40 5,41 8,97
Louka 20,00 6,66 15,55 2,22 2,22 6,66 26,66
Lubě 21,87 12,50 3,12 10,93 9,37 0,00 28,12
Ludíkov 19,20 12,42 19,77 3,38 2,25 4,51 32,76
Lysice 23,00 18,12 11,89 10,33 7,60 4,28 14,23
Makov 3,33 10,00 26,26 3,33 0,00 0,00 46,66
Malá Lhota 28,35 17,91 8,95 11,94 2,98 10,44 11,94
Malá Roudka 22,00 22,00 19,00 6,00 1,00 3,00 17,00
Míchov 24,17 21,97 19,78 5,49 4,39 9,89 8,79
Milonice 26,26 15,15 13,13 6,06 11,11 7,07 2,02

Němčice 25,00 6,04 32,25 3,22 2,82 6,04 14,51
Nýrov 24,27 12,62 18,44 4,85 0,97 3,88 25,24
Obora 24,55 19,76 18,56 2,39 3,59 7,78 13,77
Okrouhlá 36,72 20,06 9,25 4,93 1,54 4,93 16,35
Olešnice 15,78 14,15 14,73 4,32 2,10 5,61 36,49
Olomučany 25,39 17,96 18,75 5,66 6,05 5,85 6,44
Ostrov 26,31 10,70 20,87 4,17 6,17 7,44 13,61
Pamětice 23,80 11,42 9,52 7,61 3,80 0,95 35,23
Petrov 21,42 13,09 13,09 5,95 0,00 16,66 26,19
Petrovice 21,01 12,10 13,05 5,41 1,59 3,82 6,05
Prostřední Poříčí 21,38 12,57 16,35 6,91 2,51 6,91 28,30
Rájec-Jestřebí 26,94 16,02 15,27 5,88 6,79 5,62 10,55
Ráječko 27,25 14,49 18,50 4,73 7,03 9,75 7,89
Roubanina 26,31 10,52 15,78 6,57 6,57 7,89 13,15
Rozseč 22,29 17,42 9,40 4,87 2,78 3,83 33,44
Rozsíčka 33,33 5,20 16,66 3,12 0,00 9,37 25,00
Rudice 27,14 17,77 18,16 5,27 2,73 4,68 9,57
Sebranice 22,29 19,25 18,58 5,06 5,40 9,12 13,85
Senetářov 19,44 14,23 13,88 4,51 2,43 8,33 29,86
Skalice 26,77 17,28 15,25 8,13 1,01 7,45 14,57
Skrchov 21,56 21,56 11,76 13,72 3,92 5,88 19,60
Sloup 26,65 14,66 15,20 6,97 6,79 4,29 16,45
Spešov 26,01 17,56 14,52 8,44 7,09 6,75 5,74
Stvolová 19,78 13,18 21,97 4,39 19,78 1,09 7,69
Sudice 33,90 17,59 17,16 3,00 6,00 4,29 6,00
Suchý 25,18 22,18 15,78 6,39 3,38 7,14 9,39
Sulíkov 16,66 8,33 4,48 12,82 2,56 3,84 34,61
Světlá 17,07 20,32 11,38 5,69 8,94 16,26 8,94
Svinošice 18,75 15,62 8,85 15,10 6,77 3,12 18,22
Svitávka 28,30 16,81 16,93 5,56 7,41 8,40 5,93
Šebetov 33,69 15,36 16,98 4,85 2,15 3,77 14,28
Šebrov-Kateřina 22,32 20,42 14,96 8,31 6,17 6,88 11,87
Šošůvka 25,58 10,96 10,96 8,35 4,69 3,91 25,58
Štěchov 27,84 13,92 10,12 7,59 2,53 2,53 31,64
Tasovice 30,43 8,69 13,04 0,00 4,34 8,69 15,21
Uhřice 29,94 19,76 17,96 2,99 3,59 8,38 14,37
Újezd u Boskovic 33,04 16,73 20,17 3,00 3,44 8,58 5,15
Újezd u Č. Hory 21,53 19,23 19,23 9,23 4,61 5,38 10,00
Úsobrno 40,35 12,71 22,36 1,75 2,63 1,31 11,84
Ústup 11,11 3,70 22,22 11,11 3,70 22,22 22,22
Valchov 32,25 17,56 13,26 6,09 2,50 4,30 16,84
Vanovice 27,27 15,03 22,37 3,49 2,79 4,54 10,13
Vavřinec 30,69 14,44 17,38 4,51 3,61 8,35 12,64
Vážany 19,20 16,00 12,80 6,40 3,20 10,40 26,40
Velenov 27,27 7,43 16,52 3,30 7,43 5,78 19,83
Velké Opatovice 26,81 16,39 20,65 4,08 3,73 8,45 12,08
Vilémovice 30,31 11,17 26,06 2,65 6,91 3,72 12,76
Vísky 23,48 9,84 21,21 9,09 4,54 0,75 26,51
Voděrady 32,12 20,08 18,07 4,41 5,62 3,61 8,43
Vranová 24,50 22,00 13,50 10,50 7,00 2,00 12,50
Vysočany 20,54 15,59 23,26 2,72 2,47 3,71 21,28
Závist 34,66 22,66 18,66 2,66 0,00 4,00 6,66
Zbraslavec 27,86 18,03 11,47 8,19 3,27 12,29 7,37
Žďár 31,34 12,43 19,90 3,98 3,98 4,47 8,45
Žďárná 31,15 14,82 21,35 2,76 3,01 4,27 14,32
Žernovník 26,22 23,77 15,57 8,19 4,09 6,55 10,65
Žerůtky 57,14 2,39 16,66 4,76 7,14 4,76 4,76
OKRES BLANSKO 26,34 15,83 16,06 6,98 5,57 6,26 12,56
JM KRAJ 22,94 17,34 14,36 9,79 7,01 6,49 10,26
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 Platné hlasy v procentech
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Komise měla plný počet, tedy 
devět členů. V okrsku, který jí 
přináležel, bylo zapsáno 401 
voličů. Po prvním dni byla účast 
velmi solidní. 

„Na seznamu lidí, které jsem 
odškrtával, to bylo padesát pro-
cent, ale mohla to být náhoda. 
Všichni se chovali slušně, dů-
stojně jak by to asi mělo v ta-
kových případech být. Mezi 
prvními u nás odhlasoval náš 
místostarosta Jiří Crha. Vyfotil 
jsem si ho v akci,“ poznamenal 
Král.

Členové komise měli velmi 

nízký věkový průměr, většinou 
se jednalo o studenty. „Ale nás, 
jak se říká, pár starých blbců 
tady také pár je,“ směje se. Hla-
dem komise netrpěla. 

„Dostali jsme poukázku na 
jídlo v hodnotě 66 korun, dnes 
se chystám na oběd, pravděpo-
dobně na Sýpku. Dám si dobrý 
guláš, bude-li na jídelním líst-
ku,“ plánoval. 

V učebně na Dvorské nako-
nec odvolilo 56 procent zapsa-
ných voličů. „Všechno jsme 
měli spočítáno dobře, bez připo-
mínek, hotovo jsme měli o půl 
páté odpoledne,“ pochlubil se 
Michal Král.

Volby v okrese vyhrála ČSSD následovaná...

Michal Král ve volební komisi.  Foto Bohumil HlaváčekMichal Král ve volební komisi.  Foto Bohumil Hlaváček

Radim Hruška, zpr

Blanensko - Televizní diváci 
na Blanensku mohou nově na-
ladit televizní stanice FANDA, 
SMÍCHOV, TELKA, Pohoda-
Relax, Pohoda-Rebel a další 
televizní stanice šířené vysílací 
sítí Multiplex 4. 

Společnost Digital Broadca-
sting totiž spustila provoz vy-
sílače Blansko-Veselice, který 
pokrývá zmiňovanou oblast. Jde 
o součást projektu druhé vlny 
digitalizace televizního vysí-
lání, který zahrnuje budování 
nové celoplošné sítě vysílačů a 
přináší širší nabídku televizních 

programů lidem po celé České 
republice.

Signál sítě Multiplex 4 je ší-
řen z vysílače Blansko-Veselice 
na kanálu 44 a zahrnuje širo-
ké spektrum televizních stanic 
NOVA CINEMA, SMÍCHOV, 
FANDA, TELKA, Pohoda-Re-
lax a Pohoda-Rebel. Vzhledem 
k tomu, že vysílání sítě Multi-
plex 4 je šířeno alternativní sítí 
televizních vysílačů, diváci čas-
to nemají informaci o tom, že 
je zapotřebí v souvislosti s tím 
upravit směrování televizní an-
tény. Ta bývá obvykle namířena 
na tradiční, desítky let provozo-
vané televizní vysílače. 

Divákům se proto jako první 
krok doporučuje, aby na svém 
televizním přijímači spustili 
manuální ladění na kanálu 44. 
Případně mohou volit automa-
tické ladění. Vzhledem k tomu, 
že nový vysílač Blansko-Vese-
lice se nachází téměř na opačné 
straně než současný vysílač, na 
který mají obyvatelé Blanska na-
točenou domovní anténu, mělo 
by naladění nových stanic pro-
běhnout bez problémů. Některé 
televizní antény totiž umí přijí-
mat signál jak z hlavního směru, 
tak i ze zadního. 

Pokud by diváci měli problém 
s naladěním nových televizních 

stanic, doporučuje provozovatel 
mírnou korekci natočení antény 
na nový vysílač Blansko-Veseli-
ce, který se nachází na nedalekém 
kopci Veselice s rozhlednou Pod-
vrší. Původní vysílač má natolik 
silný výkon, který by měl zaručit 
zachování i stávajících televiz-
ních stanic. Pokud by stávající 
anténa nebyla dostačující pro pří-
jem signálu, bude nutné pořízení 
nové antény a slučovače signálu, 
instalovanou směrem na nový 
vysílač. V případě, že není mož-
né provést instalaci svépomocí, 
může divák kontaktovat infolinku 
595 694 660 nebo servisní firmu 
v místě bydliště. 

Nový vysílač Blansko-Veselice 
zahájil vysílání, zlepší příjem

Dobráci převzali auta od 
jihomoravských hasičů

Tišnov - V areálu školicího střediska Hasičského záchranného sboru 
(HZS) v Tišnově proběhlo ve středu 23. října předání nepotřebné požární 
techniky HZS JMK jednotkám sborů dobrovolných hasičů.

Dobrovolným hasičům zde byly bezúplatně předány do užívání čtyři 
automobilové cisterny, jedna automobilová plošina a jeden rychlý zása-
hový automobil, který se využívá u dopravních nehod. 

„Tato technika velmi pomůže sborům dobrovolných hasičů z Nové 
Vsi, Hostěrádek-Rešova, Neslovic, Ráječka, Zbýšova a Podivína i na-
dále plnit jejich funkci, pro kterou byly zřízeny, a tou je ochrana zdraví, 
životů a majetku nás všech,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj každoročně významně pomáhá všem složkám inte-
grovaného záchranného systému (IZS) – jen v posledních pěti letech šlo 
o 180 milionů korun, které kraj poskytl profesionálním i dobrovolným 
složkám IZS JMK. Pro potřeby dobrovolných hasičů přitom každoročně 
vyčleňuje fi nanční částku ve výši 30 milionů korun, což je nejvíce ze 
všech krajů republiky. Připravuje se například také návrh memoranda 
mezi Jihomoravským krajem a dobrovolnými hasiči, které by dále po-
mohlo jejich fi nancování. Kraj by chtěl na jeho základě pomáhat napří-
klad se stavebními opravami hasičských zbrojnic.  (zpr, hrr)

V úterý 22. října se sloupský starosta Josef Mikulášek zúčastnil v Ma-
lostranské besedě v Praze slavnostního vyhlášení soutěže Era Starosta 
roku 2013. Jeho úspěšný postup do fi nálové pětky přinesl pro svou obec 
fi nanční dar dvacet tisíc korun. (bh)  Foto archiv
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PŮJČKY

739 443 544

Práce z domova, informace na 
tel.: 731 938 959.

Pronajmu byt 2+1 v Blan-
sku na sídlišti Písečná (4. p. s 
výtahem, dům po rekonstrukci 
- nová lodžie, plastová okna). 
Cena: 8 000 Kč včetně inkasa. 
Volné od 1/2014. Tel.: 775 116 
154 (po 17. hodině).

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399

inzerce@zrcadlo.net

www.zrcadlo.net

Kontakty restaurace: kopecna@wellnesskurim.cz, mobil: 734/346451

RIHO CZ, a.s. – přední výrobce akrylátových 
van, parních kabin, masážních systémů a sprchových 

koutů hledá kandidáta na pozici

GRAFIK

 Profesní životopis zasílejte na adresu:
RIHO CZ, a.s. Suchý 37, 680 01 Suchý

nebo přímo kontaktní osobě:
Ondřej Všetečka, e-mail: vsetecka@riho.cz

 Požadujeme:
úplné střední vzdělání
znalost a zkušenosti s InDesign
zkušenosti s přípravou tiskových 
podkladů (DTP)
min. komunikativní znalost AJ
řidičský průkaz sk. B
nástup ihned

Nabízíme:
dobré platové podmínky
smlouva na dobu určitou 
s možností prodloužení
zázemí zahraniční 
společnosti

Tělocvičná Jednota Sokol Boskovice 
zve všechny příznivce dechové hudby 

ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 19.00 hodin
do velkého sálu Sokolovny v Boskovicích na 

4. posezení s Boskovickou kapelou
nazvané

Boskovická kapela hraje to nejlepší 
z české a moravské dechovky.

K poslechu i tanci zahraje Boskovická kapela s kapelníkem 
Zdeňkem Jindrou

a jako host vystoupí známý zpěvák a moderátor

pan Karel Hegner,
který bude celý večer uvádět a některé písničky společně se zpěváky kapely také zazpívá.

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

PRODEJ
Prodám nepromokavou 

plachtu na auto, lehká, pevná, 

odolná proti slunci i mrazu, na 
všechny typy os. aut, zesílený 
okraj s kovovými oky, nová v orig. 
balení, cena jen 390 Kč. Zašlu i 
na dobírku. Tel.: 776 168 887.

Prodám asi 200 různých min-
cí, Evropa a svět 20. stol., pouze 
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobír-
ku. Tel.: 776 168 887.

Prodám nový dětský note-
book, mnoho výukových pro-
gramů, Ideální dárek pro každé 
předškolní dítě! Cena 990 Kč. I 
na dobírku. Tel.: 776 168 887.

Prodám novou vložku do prů-
tokového ohřívače PO35. Cena 
dohodou. Tel.: 737 565 661.

Nabízím letošní kvalitní med 
přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120 Kč/kg, po 
1 nebo 5 kg. Po domluvě dove-
zu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473.

Nabízím k prodeji minihob-
lovku HP200 s protahem, katr na 
pořez kulatiny domácí výroba. I 
samostatně. Tel.: 734 834 014.

Prodám staveništní roz-
vaděč. Tel.: 728 074 818.

Prodám srnčího ratlíka 2 fen-
ky stáří 15 týdnů. Bez pp , hravá, 
krásná... Odběr ihned, cena do-
hodou. Tel.: 724 963 987.

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Profes-
sional, jako nový, jen 3 900 Kč. I 
na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínající 
astronomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, sta-
tivu, nový v orig. balení, cena 
pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám mobilní telefon NO-

KIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, 
infraport, organizér, java, hry, s 
novou nab., stříbrný, jako nový, 
ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám Škodu Fabia 1,4 
MPi, 50kw, r. v. 2002. Najeto 
poctivých 56 000 km, garážova-
ná, pravidelný servis , 2. majitel. 
Koupeno v ČR, červená barva, 
pískované sklo, pěkná, spoleh-
livá. Zamykání řad. páky, tažné 
zař., střeš. nosič. TP do března 
2014 . Nové letní pneu – od srp-
na 2013. V ceně sada nových, 
nepoužitých zimních pneu včet-
ně disků. Cena 65 000 Kč. Bos-
kovice, tel. 605 347 702.

KOUPĚ
Koupím Škodu Felicii, nebo 

jakékoli levnější auto na do-
jíždění do zaměstnání. Za na-
bídky předem děkuji. Tel.: 722 
138 665.

Hledám ke koupi rodinný 
dům v Boskovicích nebo v okolí 
Boskovic. Tel.: 607 458 509.

Hledám ke koupi byt 2-3+1 
v Boskovicích nebo ve Svitávce. 
Tel.: 773 962 105.

Koupím rodinný dům v Bo-
skovicích nebo okolí Boskovic. 
Tel.: 720 358 721. 

Koupím staré housle, violu, 
cello, kontrabas i velmi poško-
zené .Prosím nabídněte. Tel.: 
728 279 034.

Koupím byt 1+1 v Boskovi-
cích. Do ceny 800 000 Kč platba 
v hotovosti. Tel.: 773 568 099.

POTŘEBUJI rychle koupit 
menší domek v okrese Blansko, 
klidně i k rekonstrukci, ale s 
menší zahrádkou a parkováním. 
Zastávka IDS nutností. Platím 
ihned. Hlavně rychle. Tel.: 722 
344 828.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 3+1 v Blan-

sku - Zborovcích, celý po re-

konstrukci, 89 m2, zaří-
zený, dlouhodobě, ma-
ximálně pět osob. Tel.: 
739 938 804.

Přenechám zařízené 
prostory v Boskovi-
cích vhodné pro kos-
metiku, masáže, pedi-
kúru apodobně. Tel.: 
608 635 406.

Pronajmu garáž na 
ulici Ludvíka Vojtěcha 
v Boskovicích. Tel.: 
774 408 399.

Hledám pronájem 
1+1 v Blansku. Tel.: 
773 453 628.
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Den radostí pro ženy 

Jako každý rok, tak i letos pořádal Český svaz žen Lipovec velkole-
pou akci pro ženy z Lipovce a širokého okolí pod názvem „Den radostí 
pro ženy“. V pátek 18. října se již v odpoledních hodinách začaly ženy 
scházet do místní sokolovny, aby si rezervovaly místa k sezení. Bohužel 
sokolovnu není možno nafouknout, takže spousta žen musela sledovat 
bohatý program vestoje. 

Program byl zahájen světelnou show mistra Bílka z Lipovce. Následo-
vala módní přehlídka paní Denisy Richterové z Lipovce. Místní modelky 
všech věkových kategorií předváděly ručně malované modely pro děti, 
dívky a ženy a pletené oděvy vhodné pro nadcházející zimní období. Ná-
sledovala módní přehlídka společenských oděvů inspirovaných historií. 
Předváděna rovněž byla dětská móda a ukázka slušivých modelů pro tě-
hotné ženy, kterou připravila Ivanka Kolmačková z Ostrova u Macochy. 
Módní přehlídky sklidily bohatý a opakovaný aplaus. 

Předváděné modely si bylo možno objednat nebo zakoupit přímo po 
přehlídce. Přítomné ženy také zaujala přehlídka šátků, šálek, kabelek, 
kožešin a ostatních módních doplňků. Nechyběly bezplatné služby pro 
ženy: malování a zdobení nehtů, práce vizážistek, kosmetická poradna 
a líčení. Ženy se mohly zkrášlit kosmetikou vybraných tří nejlepších fi rem 
České republiky. Velký zájem byl také o věštkyně a výklad karet. Pastvou 
pro oči bylo nepřeberné množství vystavovaných různorodých šperků 
a bižutérie. Překvapením pro všechny přítomné byla nutriční poradkyně, 
která na požádání provedla měření tuku a vody v těle pomocí speciální 
váhy. 

 Díky vstřícnosti sponzorů a členek Českého svazu žen z Lipovce moh-
la být uskutečněna bohatá tombola. Celkem bylo připraveno 140 výher. 
Zajištěno bylo i chutné občerstvení. Příjemná atmosféra byla dokreslena 
hudebním vystoupením slečny Pavlínky Zouharové z Lipovce, která do-
kázala rozezpívat i roztančit přeplněný sál. Tak se umí bavit ženy v Lipo-
vci.  Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci

Rehabilitace a relaxace 2013
Rehabilitace a relaxace byly v letošním roce opět stěžejními akcemi 

a jedním z hlavních pilířů  plánu činnosti Nového sdružení zdravotně 
postižených v Letovicích. Naši členové pochopili, kudy vede cesta ke 
zlepšení zdraví a fyzické kondice vlastním přičiněním, proto se tyto akce 
pro zdraví staly hojně navštěvované a oblíbené. Všech našich akcí pro 
zdraví se mají možnost zúčastňovat také ZP spoluobčané. 

K nejoblíbenějším akcím pro zdraví, které jsme na letošní rok pro 
naše členy připravili, patřilo ,,Rehabilitační odpoledne“ v Nemocnici 
Blansko, kam jezdíme již desátým rokem. Zde jsme se na balneoterapii 
rehabilitačního oddělení pod vedením pracovnic tohoto oddělení učili 
v rámci cvičení a posilování v tělocvičně i bazénu posilovací cviky a ná-
vyky, které vedou k utužení zdraví a zlepšení různých zdravotních potí-
ží. V nabídce nechyběla vířivá koupel. Tato rehabilitační odpoledne, se 
uskutečňují díky pochopení vedení tohoto oddělení a v neposlední řadě 
také obětavým rehabilitačním pracovnicím, které se nám vždy s nadše-
ním plně věnují. V letošním roce jsme do blanenské nemocnice zavítali 
celkem čtyřikrát.

Na další akce pro zdraví již tradičně jezdíme do boskovických měst-
ských lázní, kde prožíváme pohodové odpoledne s možností relaxace, 
když celý areál je k dispozici pouze pro naše potřeby. Zde využijeme 
rekreační a plavecký bazén.. Zájemci mohou využít také saunu, vířivou 
vanu a solnou kabinku. Stejnou nabídku k relaxaci, jako v Boskovicích 
nám nabízí Aquapark v Kuřimi, kam jezdíme rovněž několikrát během 
roku. K akcím pro zdraví řadíme také dva ozdravné pobyty, které pro 
naše členy každoročně pořádáme. Zde se každý den cvičí v tělocvičně 
a bazénu. Nechybí také masáže.a klimatoterapie. Poslední akcí pro zdra-
ví je pravidelné ,,Relaxační cvičení s Lenkou“, které probíhá osmým ro-
kem, za účasti čtyřiceti cvičenců. 

Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského 
kraje a Městského úřadu Letovice.  Borek

Den rybářů na Suchém
Nádherné, barevné, podzimní počasí provázelo rybářský den pro děti 

a rodiče 12. října letošního roku. Kolem rybníka na Suchém se sešli čle-
nové rybářských kroužků DDM Boskovice, Svitávky, Kunštátu a Suché-
ho. Úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Vyloveno bylo 58 ryb o celkové délce 1 713 cm. Pro nejúspěšnější bylo 
připraveno ocenění. Zkrátka ale nepřišli ani ti, kteří nebyli tentokrát tak 
úspěšní. Nováčci soutěžili v disciplíně v nahazování. Nejlepší byl Bo-
huslav Klimeš. Za ním Adam Cápal, následován Michalem Sedlákem 
a Romanem Blahou. V hlavní soutěži rybolovu zvítězil s počtem 323 cm 
Marek Sekanina, 2. místo obsadil s počtem 182 cm Jakub Štěpán a jako 
3. se umístil Mojmír Ševčík se 174 cm. Ceny předávala, paní Hana Ku-

čerová a Kamil Ošlejšek. Akci pořádanou DDM a MO MRS významně 
podpořila VZP. Pan Vladimír Petrů poděkoval všem zúčastněným za vý-
kony a popřál pěkný závěr sezony.  Vladimír Ševčík

Již desátá drakiáda 
v Mladkově se vydařila

Nedělní odpoledne 20. října bylo vzhledem k pokročilé roční době 
mimořádně teplé. Foukal mírný jihozápadní vítr. Počasí jako stvořené 
pro pobyt v přírodě. Toho také bohatě využily děti s rodiči v Mladkově 
u Boskovic.

Osadní výbor, místní TJ Sokol a dobrovolní hasiči společně uspořá-
dali již desátou drakiádu na úpatí kopce Habří (451 metrů nad mořem). 
Okolo čtrnácté hodiny se zde počaly objevovat různé druhy vzdušných 
plavidel, nedaleko u lesa i vzduchoplavci s křídlem, jež se zde objevili 
zcela náhodně.

Předsedkyně Osadního výboru Mladkov Zdeňka Boháčková k tomu po-
znamenala: „Zúčastnilo se asi dvacet dětí s rodiči a prarodiči, což bylo 
více než vloni. Tenkrát byla velká zima, což návštěvu nepříznivě ovliv-
nilo. Chci poděkovat Městu Boskovice za omalovánky, jež jsme použili 
jako ceny do soutěže v létání draků. Jeden z draků dosáhl rekordní výšky 
asi 200 metrů. Měřeno podle délky provazu. Jiný měl zase nejdelší ohon 
asi deset metrů. Nejmladší účastník měl dva roky, nejstarší dívenka Jana 
šestnáct. Občerstvení a horký čaj připravila rodina Svobodových.“

Nejlépe létal drak třináctiletému Marku Svobodovi a ten nejdelší ohon 
měl drak jeho bratra Matěje.

Zvítězili nakonec všichni zúčastnění, dostali sladké odměny.
Po šestnácté hodině se obloha trochu zatáhla, krajem se počal plížit 

chlad. Účastníci vydařené akce se proto vydali polní cestou domů k ne-
daleké vsi, jež se rozprostírala pod nimi v údolí.  Luboš Sušil

Rostou nejen houby
Nejen houbaři mají radost z nádherně velkých hřibů, ale také pěstitelé 

zeleniny. Posíláme jen malou ukázku z naší letošní sklizně. Náš vnouček 
(10 měsíců) byl opravdu překvapený a my také.  Sekaninovi, Suchý

Vinařská prognóza letošní 
sklizně

Ve čtvrtek 3. října besedoval ředitel a.s. Znovín ing. Pavel Vaj-
čner s novináři ve Znojmě Přímětcích, kde je známý Křížový sklep 
a nedaleko i muzeum Prokopa Diviše. Mj. Ing. Vajčner prozradil, že 
letošní sklizeň započala asi o 14 dnů později než v roce loňském a 
první sebrané hrozny napovídají nižší cukernatost i nižší celkovou 
úrodu. Výhodou tohoto ročníku na Znojemsku byl nižší výskyt chorob 
vinné révy. 

Letošní sklizeň bude ve výsledcích jednotlivých odrůd velmi rozma-
nitá, třeba Tramín červený si udrží tradiční dobrou kvalitu. A dokonce 
sdělil, že právě tuto odrůdu má rád president republiky, když ji zde na 
nedávné návštěvě Znojemska ochutnal. Výnosnost hroznů na Moravě 
z jednoho hektaru je nižší než ne průměr v zemích EU. U nás se pohy-
buje v průměru kolem 60 q. Není bez zajímavosti, že Znovínské odrůdy 
vín putují až do daleké Číny, že Znovín a.s. zásobuje řadu zahraničních 
ambasád atp. Pro neznalé čtenáře jen připomínáme, že Znovín vlastní 
přes 400 ha vinic na Znojemsku i Hustopečsku, čímž nepochybně po-
máhá zaměstnanosti v regionech. Zajímavostí je, že fi rma jako první 
v České republice, vyrábí i olej z vylisovaných zrnek hroznů. Cena je 
120 Kč na 2 dcl a olej je v kvalitě lepší než olej olivový. Naopak jeho 
cena je ve srovnání se zahraniční produkcí na třetinové výši. Jeho vy-
užití je mj. i v kosmetickém průmyslu. Jen pro srovnání trochu statis-
tiky – produkce vinných hroznů a následně vína v ČR nestačí pokrýt 
celkovou spotřebu vína. Dosahuje jen něco přes 40 procent – větší část 
tedy dovážíme ze zahraničí. Z produkce vín u nás jsou největšími pro-
ducenty Bohemia Sekt sdružující i např. Víno Mikulov a další, pak jsou 
to Templáři Čejkovice a následuje Znovín a.s., Bzenec atd.

Ing. Vajčner sdělil předním novinářům zabývajícím se tímto zají-
mavým tématem i řadu dalších důležitých informací. Odpověděl i na 
řadu dotazů například ohledně produkce tzv. krabicového vína, jímž 
se Znovín vůbec nezabývá, hovořil o slabé konkurenci vín zahraniční 
provenience, ale taky připomněl, že víno nemá oproti tvrdému alkoholu 
metanol škodící zdraví a tedy jeho střídmou konzumací nic zdraví ne-
hrozí. Naopak 2-3 deci denně zdraví prospívá ! Tuto skutečnost stále 
potvrzují výzkumy i spolupráce s MUDr. Šamánkem, který je odborní-
kem nejen na výzkumy vín ! a je i spolupracovníkem akciové společ-
nosti. A novinkou na letošním trhu bude vyrobené ledové želé, které 
v závěru tohoto roku dá Znovín do prodeje jako první v ČR. V závěru 
připomínáme, že Znovín a.s. v letošním roce získal titul Vinařství roku 
a též prestižní titul Vinař roku za rok 2012, který souvisí s vynikající 
kvalitou kolekcí vyrobených vín.      Za spokojené novináře Jan Kux

Zpráva o Baldovci
Ve dnech 19.až 20. září se uskutečnil adaptační pobyt žáků VI. třídy ZŠ 

Erbenova Blansko v Baldovci. Žáci vyrazili autobusem z nádraží v Blan-
sku do Holštejna. Z Holštejna pokračovali pěšky směr Baldovec podle 
navigace GPS.

Po příchodu do kempu se hrály míčové hry. Žáci se ubytovali, v lese 
postavili nouzové přístřešky pro přežití a připravili se na návštěvu lano-
vého centra. Zde si téměř každý vyzkoušel lezení na horolezecké stěně 
a zdolávání různých překážek. Před večeří si žáci vyzdobili bílá trička 
třídními znaky. Večer vypukla obávaná noční hra připomínající stezku 
odvahy, kterou všichni žáci bez problému zvládli.   Druhý den po snídani 
proběhla šifrovací hra, orientační běh družstev a sportovní hry. Po obě-
dě si žáci uklidili chatky a sbalili věci, předaly se diplomy a následovala 
cesta domů.

Na dva dny v Baldovci budou žáci dlouho vzpomínat. Zažili spoustu 
dobrodružství, zábavy a legrace spolu  se svými učiteli.

Tomáš Pikna VI.třída
Základní škola Blansko, Erbenova 13

Soutěž Prosaď se
Ve čtvrtek 10. října se v Základní škole Ostrov u Macochy konala sou-

těž Prosaď se určená pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Šestičlenná 
družstva (tři žáci čtvrté třídy a tři žáci páté třídy) soutěžila v několika 
disciplínách – anglický jazyk, český jazyk, matematika, tělesná výchova 
a práce v týmu – kufr a hledání přísloví.

Rozhodovala nejen správnost odpovědi, ale i rychlost – každá disci-
plína měla svůj časový limit. Odpovídal kapitán, ostatní členové moh-
li radit. Počítala se jen první odpověď. Soutěžní otázky byly vytvořeny 
podle rámcového vzdělávacího programu. Akce se zúčastnilo všech šest 
škol sdružení Cirsium (ZŠ Jedovnice, Křtiny, Ostrov, Podomí, Sloup, Li-
povec) a spřátelená malotřídní škola ZŠ Vysočany.

Všechny děti prokázaly perfektní vědomosti a dovednosti z daných ob-
lastí. Žáci v časových limitech bleskově zodpovídali nejrůznější otázky. 
Nešlo jen o prosté odříkávání naučeného, museli použít vlastní úsudek, 
například matematické úkoly vycházely z praktického života, ale i otázky 
z českého jazyka byly zaměřeny na běžné komunikační situace.

Soutěž se povedla na jedničku. Jednotlivé disciplíny probíhaly v rych-
lém časovém sledu. Srozumitelná zadání, jasná pravidla, rychlý a prů-
hledný mechanismus hodnocení a přátelská atmosféra – tyto pojmy pro-
vázely celou akci. Za organizaci si ZŠ Ostrov zaslouží pochvalu. 

Z naší školy si soutěžní tým (Tomáš Dvořák, Adam Pernica, Tselmen 
Oyunchimeg, Patrik Cabal, Radek Trávníček, Iva Kalová) vedl výborně. 
Z počátku jsme pomýšleli na medaile, ale kvůli zvyšující se nervozitě 
soutěžících se nám konec soutěže nezdařil a skončili jsme šestí, přesto 
jsme spokojeni a obohaceni o nové zážitky.

 Eva Veselá, učitelka ZŠ Lipovec
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 29. říjnaúterý 29. října
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 8 hod.: Halloweenské prázdniny s pře-
spáním.
Blansko – Církev Slovo života v 11 hod.: Prodej dětského oblečení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Machete zabíjí.
Boskovice v 19.30 hod. Carrie.

středa 30. říjnastředa 30. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Koncert Ivo Jahelky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Machete zabíjí.
Boskovice v 19.30 hod. Carrie.

čtvrtek 31. říjnačtvrtek 31. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak zvládat problémové situace v ro-
dině, odborná přednáška.
Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: Senioři jako účastníci provozu na 
pozemních komunikacích, beseda.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 17 hod.: Halloween s lampionovým 
průvodem.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Koncert Jamese Harriese.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Všichni dobří rodáci.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Rozbitý svět.
Doubravice v 18 hod. Nanga Parbat.

pátek 1. listopadupátek 1. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Slavnost všech svatých.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: „Verše křídou“ – autorské čtení s Petrou 
Badinovou z Ivančic.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Hudba na blanenském zámku – Aneta 
Šudáková, Helena Fialová, zahájení cyklu.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Kód Bible, dokumentární 
fi lm.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: HALLOWEEN party – na Dělňáku.
Blansko – Klub Dukla ve 21.30 hod.: Halloween, tradiční strašidelný 
večer plný překvapení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Enderova hra.
Boskovice v 17 hod. Zataženo, občas trakaře 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Metallica: Through The Never. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. G.I. Joe: Odveta.

sobota 2. listopadusobota 2. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Památka zesnulých se vzpomín-
kou na naše zemřelé.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rivalové.
Blansko ve 20 hod. Enderova hra.
Boskovice v 17 hod. Zataženo, občas trakaře 2.
Boskovice v 19.30 hod. Enderova hra.

neděle 3. listopaduneděle 3. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost reformace.
Blansko – Hřbitov ve 14.30 hod.: Pietní vzpomínka.
Lažánky – Hřbitov v 15 hod.: Vzpomínka a modlitba za zemřelé.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: RH Big Band Letovice, Golden Big-
Band Prague, koncert.
Klepačov - Hřbitov v 15 hod.: Vzpomínka a modlitba za zemřelé.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Zataženo, občas trakaře 2. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Donšajni.
Blansko ve 20 hod. Enderova hra.
Boskovice v 17 hod. Zataženo, občas trakaře 2.
Boskovice v 19.30 hod. Enderova hra.

pondělí 4. listopadupondělí 4. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9 hod.: Znakování s miminky, ve 
13 hod.: Babymasáže, v 16 hod.: Ať žijí duchové aneb Strašidel se nebo-
jíme, tvoření pro rodiče s dětmi.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Kód Bible, dokumentární fi lm.
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Tvořivá dílnička s Luckou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gravitace. (3D)

úterý 5. listopaduúterý 5. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Poslechové odpoledne – Anna K.
Boskovice – Videosál kina Panorama v 15.30 hod.: Příběh jehlou vyprá-
věný, přednáška o historii výroby umělecké výšivky v Boskovicích.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Divadlo Ungelt: Poslední roman-
ce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. METALLICA: TROUGH THE NEVER (3D).
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Donšajni.

středa 6. listopadustředa 6. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: Snow Film Fest 2013.
Blansko – Galerie města Blanska v 17.30 hod.: Co čekáme od života a co 
může život očekávat od nás?, tema  cký večer.

Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – ZUŠ v 18 hod.: Matka a otec – démoni či andělé strážní?, 
přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Příběh kmotra.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Donšajni.

čtvrtek 7. listopadučtvrtek 7. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Seminář Zdravě s chutí.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 13 hod.: Kimovka, zábavná hra.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: K zdaru obce a k slávě vlasti. Čtenář-
ko-zpěvácký spolek Velen 1863, vernisáž výstavy.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 4. Posezení s Boskovickou kape-
lou. 
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Z louže pod okap, divadelní před-
stavení, hraje D. Homolová, M. Dolinová, V. Kratina a F. Tomsa.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lásky čas.
Boskovice v 15 hod. Představení pro seniory: Donšajni.
Boskovice v 19.30 hod. Žena v kleci.
Doubravice v 18 hod. Před půlnocí.

pátek 8. listopadupátek 8. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Fotografie moravských jeskyní objek-
tivem Petra Zajíčka, vernisáž výstavy.
Blansko – Budova Policie ČR v 17 hod.: Kdo je vidět, vyhrává aneb 
Den otevřených dveří na Dopravním inspektorátu.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Jak uniknout z pasti dluhů?, 
dokumentární film.
Boskovice – Hvězdárna v 19 hod.: Vzhůru ke hvězdám, večerní pozo-
rování oblohy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Jaroslav Matějka obrazy, 
obrázky a malůvky, vernisáž prodejní výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lásky čas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. U konce světa.
Šebetov v 19.30 hod. Pařmeni.

sobota 9. listopadusobota 9. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Dům dětí a mládeže v 8 hod.: Dračí šleh – Drakiáda.
Blansko – ZŠ Dvorská v 16.30 hod.: Pochod podzimním lesem.
Blansko – Katolický dům v 17 hod.: SvatoMartinský FestKaťák.
Boskovice – Zámek ve 12 hod.: Svatohubertské slavnosti.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Michal je kvítko – Michal Nesvad-
ba, divadelní představení pro děti.
Moravský kras – Punkevní jeskyně v 16 hod.: Proveď se Punkevní 
jeskyní, netradiční prohlídka.
Olešnice – Kulturní dům ve 13 hod.: XVI. Setkání harmonikářů na 
pomezí Čech a Moravy.

„Co bys dělal, kdybys načapal manželku s cizím chlapem v posteli?“ „No co, nakopl bych mu psa (tajenka).“
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KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kameňák 4.
Blansko ve 20 hod. Lásky čas.
Boskovice v 15 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kameňák 4.

neděle 10. listopaduneděle 10. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Ve Věži ve 14 hod.: Olga Fryčová Hořavová: Křehké 
věci, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Turbo. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Kameňák 4.
Blansko ve 20 hod. Lásky čas.
Boskovice v 15 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kameňák 4.

pondělí 11. listopadupondělí 11. listopadu
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Jak uniknout z pas   dluhů?, 
dokumentární fi lm.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Lavina, soutěž.
Boskovice – kino v 18 hod.: Tomáš Kubeš – Kongo, cestovatelská bese-
da.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Carrie.

Boskovicko - Všichni příznivci dobré dechové hudby jsou ve čtvr-
tek 7. listopadu zváni do velkého sálu Sokolovny v Boskovicích, kde 
se v 19 hodin uskuteční koncert populárního dechového orchestru 
nazvaný 4. posezení s Boskovickou kapelou s podtitulem Boskovická 
kapela hraje to nejlepší z české a moravské dechovky. Zazní krás-
né melodie řady známých skladatelů a hostem kapely bude známý 
zpěvák a moderátor pan Karel Hegner, který bude celý večer uvádět 
a některé písničky společně se zpěváky kapely také zazpívá. Vstupné 
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Srdečně zve Boskovická kapela 
s kapelníkem Zdeňkem Jindrou společně s pořádající Tělocvičnou 
jednotou Sokol Boskovice.

Další koncert Boskovické kapely - opět s hostem panem Karlem 
Hegnerem - se uskuteční v úterý 19. listopadu od 19 hodin v sále Kul-
turního domu v Letovicích. Boskovická kapela hraje jednak písničky 
vycházející z tradic moravské lidové písně - skladby z repertoáru Mo-
ravanky, Glorie a jiných moravských dechovek, ráda si také zahraje 
krásné skladby Ladislava Kubeše, Blahoslava Smišovského, Miloslava 
R. Procházky, Jiřího Zmožka i dalších současných autorů a podstatnou 
část repertoáru tvoří písničky z pera klasiků české dechovky - Jose-
fa Poncara, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Václava Bláhy, Antonína 
Borovičky, Karla Valdaufa a řady dalších autorů. Každý posluchač si 
jistě najde svou oblíbenou písničku a s kapelou a jejími zpěváky si ji 
zazpívá. Srdečně zve pořádající Městské kulturní středisko Letovice 
a Boskovická kapela.  (zpr)

Zvou na Čtvrté posezení 
s Boskovickou kapelou
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Sobota 9. listopadu ve 14 hod.

Blansko – Velké Meziříčí

Pozvánka na fotbal

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Po těsné porážce na hřiš   Napajedel se blanenš   fotbalisté Blanska nadechli k zisku tří bodů

Tomáš Zouhar zavelel k vítězství domácích
Bohumil Hlaváček

Blansko - Na hřišti posled-
ních Napajedel se body Blansku 
nepodařilo vydolovat. Marně se 
jeho hráči dovolávali aspoň jedné 
z podle všeho jasných penalt. Vše 
si vynahradili doma proti Pelhři-
movu. Po nevýrazné první půli 
se dokázali dvěma góly prosadit 
a vybojovat důležitou výhru. Vel-
mi výrazně se na ní podílel nejlep-
ší hráč na hřišti Tomáš Zouhar.

FK Blansko – FK Pelhřimov 
2:0 (0:0), Zouhar, Hansl. Blan-
sko: Juran - Gromský, Maška, 
Müller, Buchta - Pospíšil, Zouhar, 
Presl, Horáček, Nečas (46. Hepp) 
- Trtílek (50. Hansl). Trenér: Jiří 
Hajský. Diváků: 200. 

Blansko začalo domácí zápas 
vcelku nepochopitelně jen s jed-
ním útočníkem. A bylo to znát. 
Utkání se velmi brzy začalo podo-
bat bezbrankovému duelu s Uher-
ským Brodem. Soupeř blanenské 
rozpaky rázem vycítil a v závěru 
prvního poločasu začal výrazně 
zlobit. Juran měl ale den a s ja-
koukoliv nebezpečnou situací se 
dokázal bez problémů vypořádat. 
Ve 39. minutě na střelu Bendy 
sice neměl, pomohla mu ale bran-
ková konstrukce. O tři minuty mu 
zase v nouzi pomohl výborně hra-
jící Gromský. 

Po změně stran se obraz zápasu 
změnil. A to i brankově. Gromský 
zahájil rychlým autovým vhazo-
váním akci, na jejímž konci byl 
v 52. minutě míč za zády pelhři-

Blansko – Pelhřimov 2:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Pelhřimov 2:0.  Foto Bohumil Hlaváček

movského gólmana. Zouhar se 
prorval z boku do vápna a nedal 

Moravcovi bombou šanci – 1:0. 
Soupeř se se z tohoto direktu do 
konce utkání nevzpamatoval, jeho 
hra ztratila šťávu. Dostali se sice 
ještě do jedné šance, tu ale s Mül-
lerovou pomocí zlikvidoval výbor-
ný Juran. Pak už hráli jen Blanen-
ští. Hansl se sice v 74. minutě ještě 
neprosadil, napravil to však o šest 
minut později, kdy uklidil hlavou 
Zouharův centr do pelhřimovské 
sítě – 2:0. Zápas se pak již v po-
klidném tempu dohrál. „Po prv-

ním poločase jsem už byl vnitřně 
nahlodaný pocitem, že i bod z to-
hoto utkání by mohl být dobrý. Ve 
druhém poločase jsme však byli 
v útočné fázi živější a díky dobře 
disponovanému Tomáši Zouharo-
vi, který se podílel na obou bran-
kách, jsme dokázali získat důležité 
vítězství,“ uvedl na blanenském 
webu trenér Jiří Hajský. 

Další výsledky: Bystřice – Rosi-
ce 0:2 (0:1). Hodonín – Líšeň 0:0. 
Bohunice – Vrchovina 1:2 (1:1). 

Uherský Brod – Napajedla 1:1 
(0:0). Tasovice – Vyškov 1:2 (0:2). 
Stará Říše – Bystrc 1:2 (0:0). Polná 
– Velké Meziříčí 3:2 (2:1). 

Hrálo se minulý víkend
FS Napajedla – FK Blansko 

2:1 (1:1), Trtílek. Blansko: Juran 
- Gromský, Maška, Müller, Buch-
ta - Pospíšil, Zouhar, Horáček (72. 
Presl), Nečas (74. Hepp) - Trtílek, 
Ullmann (61. Hansl). Trenér: Jiří 
Hajský. Diváků: 140.

Skóre se změnilo již v 10. minu-
tě, bohužel pro Blansko v jeho ne-
prospěch. Na zadní tyči se o bran-
ku po pěkném centru postaral Pan-
tálek – 1:0. Šance hostí v násle-
dujících minutách brankový efekt 
nepřinesly. S jednou výjimkou. 
Běžela 40. minuta, když Ullmann 
vysunul Trtílka a ten v pro něho 
typické pozici nezaváhal – 1:1. 

Ve druhé půli se obraz hry příliš 
nezměnil. I po zranění Ullman-
na Blansko nehrálo určitě druhé 
housle, jednu branku však inka-
sovalo. V 68. minutě se prosadil 
Postava – 2:1. V závěru přišly dva 
velmi sporné momenty. V 86. mi-
nutě byl sražen ve vápně Müller 
bez potrestání a po chvíli se totéž 
přihodilo Buchtovi. Z prohry tak 
zbyla pro Blanska trocha pachuti 
z možné nespravedlnosti. „Pro-
hra nás samozřejmě mrzí, hráli 
jsme s mužstvem, kterému jsme 
vítězstvím dali možnost se na nás 
dotáhnout. Spodní část tabulky se 
bodově vyrovnává. Je to škoda, 
protože v prvním poločase jsme 
měli několik šancí na to dostat se 
do vedení,“ řekl na blanenských 
stránkách kouč Jiří Hajský.

Další výsledky: Uherský Brod 
– Tasovice 2:0 (1:0). Líšeň – Bys-
třice 3:0 (2:0). Rosice – Stará Říše 
2:0 (2:0). Velké Meziříčí – Hodo-
nín 1:2 (1:1). Pelhřimov – Bohuni-
ce 3:0 (2:0). Vrchovina – Polná 1:1 
(1:1). Bystrc – Vyškov 0:2 (0:2). 
  1.  Polná  13  8  3  2  26:14  27
  2.  Vyškov  13  7  5  1  26:12  26
  3.  Rosice  13  8  1  4  22:15  25
  4.  V. Meziříčí  13  7  2  4  18:13  23
  5.  Líšeň  13  6  4  3  18:12  22
  6.  Vrchovina  14  6  4  4  13:12  22 
  7.  Hodonín  13  4  7  2  14:12  19
  8.  Bystrc  13  5  3  5  23:22  18
  9.  Blansko  13  4  5  4  21:16  17 
  10.  Stará Říše  13  4  5  4  16:17  17
  11.  Pelhřimov  14  4  3  7  20:29  15
  12.  Uh. Brod  13  3  5  5  13:19  14
  13.  Bohunice  13  3  3  7  17:25  12
  14.  Tasovice  13  3  2  8  14:21  11 
  15.  Napajedla  13  2  3  8  13:22  9
  16.  Bystřice  13  2  3  8  10:23  9

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Plány ráječkovských 
funkcionářů na hru v popředí tabul-
ky krajského přeboru nebyly nijak 
přehnané. Olympia nadále udržuje 
herní standard, dává branky v míře 
nadprůměrné, občas však i zbyteč-
ně inkasuje. V uplynulých čtrnácti 
dnech doma uhrála tři body, v Bo-
sonohách těsně prohrála.

FK SK Bosonohy – SK Olympia 
Ráječko 3:2 (2:1), Sehnal J., Sehnal 
M. Ráječko: Shkurupii, Kupský, 
Koutný, Neděla – Mičko (61. Šev-
čík O.), Štrajt (50. Blaha), Kuldan, 
Sehnal J. - Tenora, Sehnal M.

Zápas začal pro Olympii naděj-
ně. Po čtvrthodině hry se uvolnil 
u lajny Shkurupii a Jan Sehnal na 
zadní tyči jeho ideální centr uklidil 
placírkou do sítě. Po standardce 
však z půli hřiště domácí v 25. mi-
nutě vyrovnali a po pěti minutách 
přidali po nedůslednosti ráječkov-
ských stoperů i další gól. Po změně 
stran přišel ve 48. minutě nepocho-
pitelný kiks Bednáře a třetí branka 
v jeho síti. V 75. minutě sice svým 
typickým způsobem prodloužil 
krásný centr za brankářova záda 
Martin Sehnal, to ale již bylo ze 
strany hostí vše. 

Další výsledky: Znojmo – Ra-
jhrad 2:0 (0:0). Rousínov – Bze-
nec 2:0 (0:0). Vojkovice – Kuřim 
1:0 (1:0). Novosedly – Jevišovice 
1:2 (0:1). Ratíškovice – Mutěnice 
1:2 (0:1). Ivančice – Sparta Brno 
1:4 (1:3). M Krumlov – Kyjov 4:1 
(1:1).

Hrálo se minulý víkend
SK Olympia Ráječko – Franoz 

Rousínov 4:2 (2:0), Tenora 2, Se-

Ráječko se stále drží v čele tabulky

hnal M., Sehnal J.Ráječko: Bednář - 
Shkurupii, Kupský, Koutný, Neděla 
- Mičko, Štrajt (77. Blaha), Kuldan, 
Sehnal J. - Tenora, Sehnal M.

Přes drobné trápení ve druhém 
poločase, kdy divákům, jak se 
říká, trnulo, sehrálo Ráječko další 
vcelku vydařený zápas. Ten začal 
nadějně, šance Tenory v 6. minutě 
ale gólem neskončila. O pět minut 
později se ale týž hráč už radoval, 
když nechytatelně propálil rou-
sínovského gólmana. Zajímavý 
zápas pokračoval brankovými pří-
ležitostmi na obou stranách. Skóre 
se měnilo ale až v 38. minutě. Po 
přečíslení našel Mičko Martina 
Sehnala a ten nemohl uvolněnou 
bránu minout. 

Ve druhém poločase začali hosté 
zlobit výrazněji. A dokázali se i pro-
sadit. Když domácí zahodili několik 
tutovek, v 59. minutě přišel přímý 
kop hostí a Žoček nádherně vymetl 
Bednářovu šibenici. Mohlo být ješ-
tě hůř hned vzápětí. Po Kupského 
faulu se kopala penalta na Ráječko, 
tu ale Bednář vykryl. Krizi pak za-
žehnal v 71. minutě Tenora, který 
uklidil so sítě příhru Martina Sehna-
la. Rousínov ještě jednou kontroval, 
když v 81. minutě po chybě obrany 
Olympie dal ještě jednou kontaktní 
gól. Rozhodl v 87. minutě neomyl-
ný exekutor penalt Jan Sehnal po 
faulu na Mička. 

Další výsledky: Ratíškovice – 
Znojmo 1:2. Jevišovice – Ivančice 

3:1 (1:0). Sparta Brno – Vojkovice 
1:2 (1:1). Kuřim – Bosonohy 1:1 
(0:1). Bzenec – Rajhrad 6:1 (2:0). 
Kyjov – Novosedly 2:3 (2:2). Mu-
těnice – M. Krumlov 3:1 (2:1). 
  1.  Mutěnice  13  10  1  2  26:11  31
  2.  Vojkovice  13  8  1  4  24:18  25 
  3.  Bosonohy  13  7  3  3  29:18  24
  4.  Ráječko  14  6  4  4  40:22  22
  5.  Znojmo  13  7  1  5  25:23  22
  6.  Novosedly  13  6  3  4  23:17  21
  7.  Jevišovice  13  6  3  4  22:18  21
  8.  Sparta  13  6  2  5  32:24  20
  9.  Rousínov  13  6  0  7  23:29  18
  10.  Ratíškovice  13  5  3  5  21:27  18
  11.  Bzenec  13  5  2  6  20:28  17
  12.  M. Krumlov  14  4  4  6  19:24  16
  13.  Ivančice  14  4  2  8  16:21  14
  14.  Rajhrad  14  4  2  8  22:35  14
  15.  Kuřim  13  3  3  7  18:22  12
  16.  Kyjov  13  1  2  10  13:36  5

Ráječko – Rousínov 3:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Rousínov 3:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Přebory. Herna stolního tenisu v Blansku hos  la okresní přebory základ-
ních a středních škol pod patronací AŠSK ČR. Dařilo se ZŠ Ostrov, která 
vyhrála v kategorii děvčat i chlapců, prvenství ve starších kategoriích zís-
kalo Gymnázium Boskovice a OA a SZdŠ Blansko. Oba turnaje řídil bez-
chybně předseda KST Blansko Pavel Voráč.  (bh)

Školáci bojovali 
o okresní tituly

 Foto Dušan Dvořáček Foto Dušan Dvořáček

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček
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K   Hráči Kunštátu opět dvakrát naplno bodovali a tým je třetí

Boskovice vyhrály v derbyÚřední začátek muži 14.00, dorost 11.30, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

pátek 1. listopadu
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Rudice (16.30)

sobota 2. listopadu
I.A třída: Miroslav – Kunštát.
I.B třída: Svratka – Lipovec. Podolí – Rájec-Jestřebí. Blansko B – 
Doubravice. 
OP: Rudice – Vavřinec. 
III. třída: Ráječko B – Lysice. 
IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B. Svitávka B – Kořenec B. 
Divize dorost: Blansko – Přerov (9.00, 11.15). 
I. třída žáci: Boskovice – Šlapanice (9.00, 10.45). 
OP starší žáci 10+1: Lipovec – Olešnice (14.00). 
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Ráječko (14.00).
OP mladší žáci: Olomučany – Lipůvka. Olešnice/Kunštát A – Olešnice/
Kunštát B.
OP ženy: Drnovice – Medlánky (14.00). Ráječko – Lažany (10.30). 

neděle 3. listopadu
Divize: Vrchovina – Blansko. 
KP: Ráječko – Vojkovice.  
I.A třída: Bořitov – Zbýšov. Líšeň B – Boskovice. 
OP: Vilémovice – Jedovnice. Černá Hora – Kořenec. Sloup – Šo-
šůvka. Drnovice – Lipůvka. Vysočany – Kotvrdovice. Olomučany – 
Olešnice. 
III. třída: V. Opatovice – Vranová. Vísky – Knínice. Svitávka – Bene-
šov. Lažany – Adamov. Ostrov – Kunštát B. Skalice – Letovice. 
IV. třída: Bořitov B – Vavřinec B. Voděrady – Boskovice B. Lažánky – 
Lipůvka B. Cetkovice – Doubravice B. Skalice B – Lomnice (11.30).
Divize dorost: Žďár – Boskovice (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Brankovice – Lipovec (12.45). Ráječko – Šlapanice 
(11.15).
OP dorost: Svitávka - Drnovice. Sloup/Šošůvka – Olomučany (11.00). 
Černá Hora/Bořitov - Kotvrdovice. Rájec-Jestřebí – Lipůvka. Voděrady 
– Knínice. Vísky – Olešnice. V. Opatovice – Kunštát/Lysice. Cetkovice 
– Letovice.
KP žáci: Medlánky – Blansko (10.30, 12.00).
I. třída žáci: Soběšice – Rájec-Jestřebí (9.30, 11.30).
OP starší žáci 10+1: Svitávka – Knínice (9.30). V. Opatovice – Letovice 
(9.15).
OP starší žáci 7+1: Vísky – Olomučany (9.15). Černá Hora/Bořitov – 
Drnovice/Voděrady. 
OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Adamov (13.00). Cetkovice – 
Jedovnice (10.30). 

sobota 9. listopadu
Divize: Blansko – Velké Meziříčí. 
I.A třída: Slovan Brno – Kunštát. Soběšice – Boskovice.
I.B třída: Řečkovice – Rájec-Jestřebí. 
OP: Vysočany – Lipůvka. Drnovice - Šošůvka. Sloup – Kořenec. Černá 
Hora – Vavřinec. Rudice – Vilémovice.
III. třída: Vranová – Letovice. Ostrov – Lysice. Ráječko B – Adamov. 
Lažany – Benešov.
IV. třída: Cetkovice – Lipůvka B. Svitávka B – Vavřinec B.

neděle 10. listopadu
KP: Ivančice - Ráječko.
I.A třída: Bořitov – Tasovice B. 
I.B třída: Letonice – Doubravice. Blansko B – Medlánky. Podolí – Li-
povec. 
OP: Jedovnice – Olešnice. Olomučany – Kotvrdovice. 
III. třída: Skalice – Kunštát B. Svitávka – Knínice. Vísky – V. Opato-
vice.
IV. třída: Jedovnice B – Lomnice (11.30). Skalice B – Doubravice B 
(11.30). Lažánky –Boskovice B. Voděrady – Kořenec B. Bořitov B – 
Vilémovice B (11.30). 
I. třída dorost: Ráječko – Otnice (11.30). Kuřim – Lipovec (12.00).

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Tý-
mům Boskovic a Kunštátu se na-
dále daří v I.A třídě. Dva špatné 
víkendy za sebou si naopak vybra-
li Bořitovští. I v derby s Bosko-
vicemi nakonec potáhli za kratší 
provaz. 

Boskovice – MS Brno 4:4 
(4:1), Koudelka 2, Müller, Martí-
nek. Boskovice: Čech - Vykoukal, 
Černý, Müller, Václavek, Horák 
Jan, Přikryl (68. Horák Michal), 
Fadrný, Kolář, Martínek (78. Gre-
gor), Koudelka.

Ve šlágru kola se Boskovicím 
nepodařilo udržet velmi naděj-
né poločasové vedení. Hned ve 
3. minutě skončila dorážka Mül-
lera v brance a Koudelka po sa-
mostatné akci zvýšil o deset mi-
nut později. Stejný hráč posunul 
boskovické akcie dál třetí trefou, 
a i když Macík snížil, uzdravený 
Martínek dal čtvrtou branku Bos-
kovic a vypadalo to pro domácí na 
jasnou výhru. Po návratu ze šaten 
však záhy Morenda snížila. Naděj-
ný výsledek pro domácí nicméně 
trval až do 87. minuty, kdy přišel 
kontaktní gól a vyrovnávací pak 
v samotném závěru.

Dobšice – Bořitov 6:0 (2:0). 
Bořitov: Švancara – Málek, Ka-
raffa, Janíček (56. Hrazdíra T.), 
Feifr – Richtr (15. Jelínek), Knies, 
Havlík, Fojt (68. Jakubec) – Bez-
děk, Němec. 

Zápas začal nešťastně pro hosty, 
kteří Dobšickým v podstatě nahráli 
na oba první góly. Pak hráli dob-
ře, soupeře převyšovali, ale zvrat 
přišel po třetí inkasované brance a 

vyloučení Hrazdíry. S nepříznivým 
průběhem se pak již nedalo nic dě-
lat a brankový účet se nepříznivě 
zvyšoval v jejich neprospěch. 

Kunštát – Soběšice 4:2 (2:0), 
Španěl 2, Prudil, Boček. Kunštát: 
Loukota I. – Prudil, Kuda, Duchá-
ček, Adamec – Hruška, Preč (3. 
Stehlík, 65. Skoček), Španěl, Bla-
ha – Mihola (80. Bednář), Boček 
(85 Loukota O.).

Již ve 3. minutě otevřel skóre 
Prudil. Namlsaní domácí pykali ve 
25. minutě po vyrovnávací brance. 
Naštěstí pro ně ale hned po chvíli 
poslal jejich tým do vedení Španěl 

a do šatny srazil hosty třetí trefou 
Boček. Soupeř to ale, jak se říká, 
nezabalil. Povzbudil ho i kontakt-
ní gól v 76. minutě po tečované 
střele do protipohybu Loukoty. 
Defi nitivně ho srazila další branka 
kanonýra Španěla.

Další výsledky: Slatina – Mi-
roslav 3:1 (0:1). Zbýšov – Tasovi-
ce B 4:1 (1:0). Šlapanice – Líšeň 
B 0:0. Hrušovany – Slovan Brno 
1:2 (1:1). 

Hrálo se minulý víkend: Lí-
šeň B – Kunštát 1:4 (1:2). Boři-
tov – Boskovice 0:1 (0:1). Miro-
slav – Slovan 4:1 (2:0). Soběši-

ce – Slatina 1:0 (0:0). MS Brno 
– Šlapanice 2:1 (1:1). Tasovice 
B – Dobšice 2:2 (2:1). Zbýšov – 
Hrušovany 0:2 (0:1).
  1.  Slovan  12  10  0  2  26:12  30
  2.  MS Brno  12  8  2  2  40:15  26 
  3.  Kunštát  12  8  2  2  36:18  26
  4.  Boskovice  12  7  2  3  37:20  23
  5.  Dobšice  12  7  1  4  36:20  22
  6.  Slatina  12  5  1  6  23:21  16
  7.  Šlapanice  12  4  3  5  15:20  15
  8.  Miroslav  12  4  3  5  20:29  15
  9.  Bořitov  12  4  1  7  15:22  13
  10.  Soběšice  12  4  1  7  21:32  13
  11.  Hrušovany  12  3  2  7  22:31  11
  12.  Zbýšov  12  2  4  6  17:44  10
  13.  Líšeň B  12  2  3  7  10:20  9
  14.  Tasovice B  12  2  3  7  14:28  9

Bořitov – Boskovice 0:1.  Foto adam.sBořitov – Boskovice 0:1.  Foto adam.s

Blansko - Výsledky jako na 
houpačce. Přesně tak vypadal mi-
nulý víkend v podání basketbalo-
vých mládežnických týmů BBK 
Blansko. Nejmladší minižáci se-
hráli další dva mistrovské zápasy 
s týmem BC Vysočina, který byl 
nad síly blanenských hráčů. 

„V družstvu domácích bylo osm 
šikovných kluků ročníku 2003. 
I když jsme prohráli vysokým 
rozdílem, bojovalo naše nejmlad-
ší družstvo jak nejlépe mohlo. 
Tahouny družstva byli Křížová, 
Nečas, Ondra Ševčík, Šmerdová 

a Streitová. Pro zbytek to byly 
první mistrovské zápasy v životě,“ 
uvedl trenér Antonín Zezula. Nao-
pak stejně drtivě si poradili starší 
minižáci s brněnskými Kohouty, 
když soupeři v prvním utkání po-
volili pouhý jeden koš.

Výsledky: BC Vysočina – BBK 
Blansko 110:22 (57:10). BC Vyso-
čina – BBK Blansko 98:24 (53:8). 
Body celkem: Ševčík Ondřej 18, 
Křížová 10, Nečas 8, Šmerdová, 
Streitová 4, Svěráková 2. BBK 
Blansko – Tatran Kohoutovice 
Brno 111:2 (64:2). BBK Blan-

sko – Tatran Kohoutovice Brno 
101:10 (46:4). Body celkem: Še-
včík Richard 52, Musil Jonáš 49, 
Petrů 26, Stloukalová 24, Müller 
15, Jirků a Zeman po14, Patera 8, 
Matuška a Žáček po 6.

Úspěšně vstoupilo do nové sezó-
ny družstvo U17. Dvě jednoznač-
ná vítězství proti Vyškovu 134:11 
a 136:11 následovaly dva vyrovna-
né zápasy s jednou výhrou 87:66 
a jednou porážkou 62:67 na palu-
bovce největšího soupeře v Kromě-
říži. „Především v zápasech venku 
je nutné vyzvednout hru a bojovnost 

celého mužstva, které ve velmi osla-
bené sestavě dokázalo přehrát velmi 
dobrého soupeře. Nízký počet hráčů 
na utkání a zranění z prvního zápasu 
nedovolila družstvu BBK uspět i v 
druhém utkání. Celkově však pří-
stup hráčů a jejich herní projev sli-
buje, že budeme opět bojovat o prv-
ní příčky v soutěži,“ řekl trenér týmu 
Michal Navrátil.

Body celkem: Grünwald 107, 
Zemánek 82, Otisk 60, Mazáč 56, 
Tužil 30, Čoupek 28, Zvěřina 21, 
Fojt 16, Musil M.10, Konečný 8, 
Charvát 1. (kaj)

Mladí blanenští basketbalisté bojují o body

Zbraslavec - Stolní tenis-
té Zbraslavce v krajské soutěži 
1.  řídy očekávali ve dvou ven-
kovních utkáních zlepšení zatím 
průměrné letošní bilance. S úpl-
nou spokojeností se ale domů 
nevrátili. Sobotní utkání v Hlu-
bočanech bylo snadné, zato v 
neděli v Moravských Prusech to 
byly nervy. Rozdíl v kvalitě obou 
soupeřů se ukázal nečekaně vel-
ký. První utkání bylo hotovo za 
pouhou hodinu a půl, v neděli 
se bojovalo téměř dvojnásobně 
dlouhou dobu. Zajímavější druhé 
utkání bylo po celý průběh vyrov-
nané. Když za stavu 5:5 prohrál 
Radim Křepela s Bustou, zdálo 
se, že se utkání zlomí ve prospěch 
domácích. Ovšem hosté se ne-
vzdali a díky pořadí zápasů se 
před posledními dvěma dvouhra-
mi dokonce dostali do dvoubodo-
vého vedení. Ty však Zbraslavečtí 
oba prohráli v pěti setech, takže 
utkání skončilo remízou. Kromě 
týmové jedničky Křepely si vedl 
výborně i Luboš Bezděk, ač byl 
znevýhodněn zraněním. Zbrasla-
vec se posunul v tabulce o jednu 
příčku výše na sedmé místo.

KS I: Hlubočany A – Zbrasla-
vec A 1:10, Křepela R. 3,5, Bez-
děk, Křepela L. 2,5, Těžký 1,5. 
Moravské Prusy A – Zbraslavec 
A 9:9, Křepela R. 3,5, Bezděk 3, 
Křepela L. 1,5, Těžký 1. 
  1.  MS Brno E  5  5  0  0  0  50:28  20
  2.  Ivančice  5  4  1  0  0  49:20  18
  3.  Únanov  5  4  0  1  0  48:32  17
  4.  Dubňany  5  3  1  1  0  44:35  15
  5.  Lanžhot B  5  3  0  2  0  43:35  14
  6.  Vracov B  5  3  0  2  0  46:39  14
  7.  Zbraslavec  5  2  2  1  0  45:36  13
  8.  M. Prusy  5  1  2  2  0  36:39  10
  9.  Sokol I C  5  1  1  3  0  33:45  9
  10.  Hodonín B  5  0  1  4  0  32:49  6
  11.  Řeznovice B  5  0  0  5  0  21:50  5
  12.  Hlubočany  5  0  0  5  0  11:50  5

Zbraslavecké béčko nejprve 
v páteční dohrávce třetího kola 
krajské soutěže 2. třídy podle 
očekávání hladce podlehlo Sla-
tině D, ale mnohem důležitější 
utkání je čekala v dalších dvou 
dnech s okresními soupeři. Vyso-
čany i Šošůvka totiž budou také 
usilovat především o záchranu 
v soutěži. Obě utkání byla vel-
mi vyrovnaná a Zbraslaveckým 
se podařilo vyhrát pouze první 
z nich ve Vysočanech. Šošůvka 
se výhrou více vzdálila sestu-
povým příčkám, ale sezóna je 
přibližně teprve ve své čtvrtině, 
tak se může pořadí ještě hodně 
změnit. Zbraslavec B se po prv-
ní výhře v soutěži také v tabulce 
posunul o jedno místo a je zatím 
desátý.

KS II B: Vysočany A – Zbra-
slavec B 8:10, Zukal Ad. 2,5, Gy-
urgyik 2,5 Zouhar O. 2, Žáček 1 - 
Krása ml. 4,5, Švancara 2,5, Illek 
2, Krása st. 1. Šošůvka A – Zbra-
slavec B 10:8, Obalil 3, Dvořák, 
Ševčík 2,5, Zouhar A. 2 - Krása 
st. 3, Krása ml. 2,5, Švancara 1,5, 
Illek 1. Šošůvka A – Orel Bosko-
vice 10:6, nehl.. TJ Cemo Mokrá 
A – KST Blansko C 3:10, Kutil 
L., Voráč 3 Procházka, Přikryl 1,5 
Polívka 1. TJ Vysočany A – Orel 
Boskovice 4:10. TTC Komořany 
A - KST Blansko C 10:5, Kutil L. 
3 Voráč, Polívka 1.  (jkr, bh)
  1.  Slatina D  5  5  0  0  0  50:14  20
  2.  Blansko C  5  4  0  1  0  45:19  17
  3.  Komořany  5  4  0  1  0  47:28  17
  4.  Mokrá  5  4  0  1  0  43:29  17
  5.  M. Knínice  5  3  1  1  0  44:35  15
  6.  Šošůvka  5  3  0  2  0  35:39  14
  7.  Boskovice  5  2  0  3  0  34:39  11
  8.  Kuřim  5  2  0  3  0  28:35  11
  9.  Otnice B  5  1  1  3  0  34:43  9
  10.  Zbraslavec B  5  1  0  4  0  32:48  8
  11.  Vysočany  5  0  0  5  0  22:50  5
  12.  Hlubočany B  5  0  0  5  0  15:50  5

S  

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Si-
tuace v tabulce I.B třídy nezazna-
menala z hlediska týmů z okresu 
žádnou změnu ani po dalších dvou 
odehraných kolech. Rájec a Lipo-
vec na čele, Doubravice a blanen-
ské béčko na chvostu.

Bohdalice – Blansko B 4:1 
(1:1), Majer. Blansko B: Šmerda 
– Klügl, Mokrý, Skoupý, Juránek 
– Zavoral, Vašák A., Kopecký, Va-
šák M. (70. Beneš P.) – Matuška, 
Majer. 

Přes prohru podala blanenská re-
zerva solidní výkon. Dostala se i do 
vedení, když se po centru Zavorala 
prosadil Majer. Domácí ale záhy 
vyrovnali. V 60. minutě to bylo po 
rohu 2:1. Blansko ve snaze vyrov-
nat otevřelo hru a bohužel pro ně 
dvakrát inkasovalo.

Doubravice – Řečkovice 5:2 
(2:0), Vladík 2, Daněk M., Vach, 
Kuběna. Doubravice: Podloucký 
– Hájek P., Aujeský, Císař, Hube-
ný (46. Sáňka J.) – Daněk J. (80. 
Sáňka A.), Hájek M., Vladík, Pijá-
ček – Vach (76. Schuch), Daněk M. 
(75. Kuběna).

Doubravičtí se dočkali druhé 
výhry v sezóně. Šli do vedení již 
v 6. minutě díky Daňkovi. Do po-
ločasu jejich vedení potvrdil v 37. 
minutě Vladík. Po trefě Vacha 
v 56. minutě sice přišlo krátce nato 
snížení, Vladík však opět kontro-
val. Hosté ještě jednou zazlobili 
brankou v 76. minutě, konečnou 
podobu ale dal zápasovému skóre 

Ráječ   borci jsou stále neporazitelní

tři minuty před koncem střídající 
Kuběna. 

Rájec-Jestřebí – Svratka Brno 
3:1 (3:0), Macháček, Formánek, 
Sedlák. Rájec-Jestřebí: Polák – 
Kučera, Hanskut, Klimeš, Štrof 
– Formánek (75. Palkaninec), Sed-
lák, Farník (83. Kubásek), Jarůšek 
– Crhák, Macháček.

V Rájci se hrál vcelku vyrov-
naný zápas, hosté zlobili. Domácí 
vedli po rohu ve 25. minutě. Po 
dalších standardkách Farníka, které 
proměnili v gól Formánek a Sedlák 
to bylo příjemných poločasových 
3:0. Hosté pak vystřídali nejistého 
gólmana a ve druhé půli ještě Rá-
jeckým zatápěli. Na víc než snížení 
v 86. minutě to ale nebylo. 

Lipovec – Čebín 1:1 (1:0), Ško-
lař. Lipovec: Sedlák O. – Horáček 
R., Zouhar, Hebert, Marušák (65. 
Musil L.) – Koutný (70. Vágner), 
Školař, Lahodný, Horáček L. – Sed-
lák M. (85. Musil F.), Pernica.

Hned v úvodu se trefi l Školař. 
První půle se hrála nahoru dolů, 
o dramatické momenty nebyla 
nouze. Ve 40. minutě musel ven 
zbytečně Hebert po neuvážené re-
akci na výrok rozhodčího. Oslabení 
Lipovečtí pak v samém závěru in-
kasovali a přišli o tři body. Remíza 
ale byla vzhledem k průběhu utkání 
spravedlivá. 

Další výsledky: Švábenice – Leto-
nice 2:3 (1:3). Medlánky – Podolí 1:2 
(0:2). Tišnov – Rousínov B 4:0 (4:0). 

Hrálo se minulý víkend: Blansko 
B – Letonice 1:2 (0:2). Čebín – Rájec-
Jestřebí 1:1 (1:1). Rousínov B – Li-
povec 1:3 (1:2). Svratka Brno – Me-
dlánky 3:1 (0:0). Podolí – Doubravice 
1:0 (0:0). Řečkovice – Bohdalice 4:0 
(2:0). Tišnov – Švábenice 3:0 (1:0). 
  1.  Rájec-Jestřebí  12  9  3  0  35:8  30
  2.  Lipovec  12  7  3  2  29:16  24
  3.  Bohdalice  12  7  2  3  21:16  23
  4.  Čebín  12  5  5  2  21:13  20
  5.  Letonice  12  6  2  4  26:27  20
  6.  Svratka  12  5  3  4  25:21  18
  7.  Řečkovice  12  5  2  5  26:26  17
  8.  Tišnov  12  5  1  6  20:20  16
  9.  Rousínov B  12  5  1  6  26:29  16
  10.  Podolí  12  4  2  6  19:23  14
  11.  Medlánky  12  4  1  7  13:19  13
  12.  Švábenice  12  3  2  7  15:31  11
  13.  Doubravice  12  2  3  7  17:24  9
  14.  Blansko B  12  1  2  9  11:31  5

Blansko B – Letonice.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Letonice.  Foto Bohumil Hlaváček
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         YMNÁZIUM BLANSKO 
                                                               Seifertova 13, 678 01 Blansko 

 

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 8. 11. 2013 od 9.00 do 17.00 a 30. 1. 2014 od 12.00 do 17.00  

 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) 
 Široký výběr volitelných předmětů 
 Kvalitní výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, ruština 
 Vysoká úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ 

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

Otevírá ve školním roce 2014/15 
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Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;  www.gymnaziumrajec.cz
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Obchodní akademie 

 

�
�
�

  
 

 

 

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Zahradník 

 
Zahradnictví   

www.skolarajhrad.cz

 
Zahradnictví      

  

Nabídka vzdělání od 1. 9. 2014

4LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
 splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 

3LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

ELEKTROMECHANIK 

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD  
• stipendium  až 12.000 Kč za dobu studia

NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
• svářečský průkaz zdarma v hodnotě 12.000 Kč
• stipendium až 12 000 Kč za dobu studia

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek     8. 11. 2013, 08.00–15.00 h  (současně s burzou vzděl. v Blansku)
sobota 14. 12. 2013, 08.00–12.00, středa 22. 1. 2014, 12.00–18.00 hod.

Prohlídka školy a poradenství jsou možné i v jiný den po tel. domluvě: 
č. tel.: 606 200 883

Moderní technologie školy jsou podpořeny 13 projekty 
z fondů EU v hodnotě 80 mil. Kč.

Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením 
– cena 1.100 Kč/měsíc   

Přihlášky ke studiu na www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, mobil: 606 200 883
 e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

             škola moderních technologií

INZERCE

V letošním roce si SŠ TEGA 
Blansko připomenula 65. výročí 
od jejího vzniku. 

Založení školy znamenalo pře-
chod od individuální výuky učňů 
ke skupinové výuce. Individuální 
výuka spočívala v tom, že děvčata 
a chlapci se učili přímo od odbor-
níků dělnických profesí v podniku 
Metra Blansko. Každý dělník měl 
maximálně k dispozici tři žáky. 
Tento způsob výuky probíhal až 
do roku 1948. Např. v roce 1947 
se individuální odbornou přípra-

vou vyučovalo 94 žáků. Teore  c-
ké vyučování probíhalo v učňov-
ské škole v Blansku v budově nad 
pomníkem B. Němcové. Od roku 
1948 byli všichni žáci soustředě-
ni do skupin a  m začala výuka 
odborného výcviku podobně jak 
ji známe v současné době. Důvo-
dem této změny bylo především 
zkvalitnění odborné přípravy 
a vytvoření osnov výuky. Podrob-
ný vývoj školy ve všech jejích čin-
nostech by jistě vydal na samo-
statnou publikaci. 

Jaká je však současnost a bu-
doucnost školy? V současné době 
škola realizuje souběžně čtyři pro-
jekty. Jedním z výsledků a přínosů 
těchto projektů bude nové zají-
mavé vybavení pro obory elektro, 
např. laboratoř automa  zace, in-
teligentní domovní instalace; pro 
obory strojní, např. CNC bruska, 3D 
měřicí stroj, 3D  skárna a nový stroj 
s technologií elektroerozivního ob-
rábění – hloubička pro zhotovování 
forem. Všechno uvedené vybavení 
bude zajištěno nejpozději do kon-
ce školního roku 2013/2014. Tato 

technika a její využi   jistě přispěje 
k modernizaci odborné přípravy ve 
škole. 

Na závěr mi dovolte poděkovat 
všem spolupracovníkům – učite-
lům TV, učitelům OV, vychovatelům 
i ostatním zaměstnancům za zájem 
o rozvoj školy a ochotu ke vzájem-
né spolupráci při řešení veškerých 
úkolů a problémů, se kterými se se-
tkáváme. Této spolupráce a podpo-
ry vedení školy si velice vážím. Do 
dalších let si přejme pevné zdraví 
a žáky se zájmem o studovaný obor. 
 Pavel Čípek, ředitel školy

SŠ TEGA Blansko oslavila 
65. výročí svého založení

S Gymnáziem Rájec-Jestře-
bí jsme se tentokráte vydali na 
cestu do sladké Francie. Vzhle-
dem k tomu, že jsem do Francie 
vždycky chtěla a ostatní zájezdy 
rájeckého gymnázia byly výbor-
né, třásla jsem se nedočkavos   
jak Eiff elovka na nový nátěr.

Prvním cílem naší cesty byl re-
gion Franche-Comté. Konkrétně 
městečko Les Fins a v něm škola 
La Maison Familiale et Rurale za-
měřená na zemědělství a environ-
mentalis  ku. 

Zde jsme strávili tři dny, během 
kterých jsme navš  vili sýrárnu, 

Francie byla sladká shora i zdola
kde se vyrábí klasický místní sýr 
Comté, čokoládovnu Klaus s vy-
nikajícím čerstvým karamelem 
a spoustu dalších zajímavých míst. 
Největší dojem na mě ovšem udě-
laly útesy Creux-du-Van. Krásně 
zde foukal silný čerstvý vítr a mezi 
spoustou zajímavých rostlin po-
skakovali kamzíci.

V pátek ráno jsme vyrazili z Les 
Fins do města Besançon s nád-

hernou citadelou. Pak do Re-
meše s katedrálou Notre-Dame. 
V remešské Notre-Dame na mě 
zapůsobila vitrážová okna a přes 
ně pronikající světlo, vytvářející 
kouzelné barevné s  ny. Celkovou 
atmosféru podtrhovaly skupiny 
svící zapálených za naše nejbližší. 
Do Paříže jsme se dostali až kolem 
desáté hodiny večerní.

 Pokračování na str. 12

 svářečský průkaz zdarma

www.sosblansko.cz
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Ë ,
Vám pro školní rok 2014/2015 nabízí

15. 11. 2013 8.00-16.00 hod.
6. 12. 2013 12.00-17.00 hod.
7. 12. 2013 9.00-14.00 hod.
10. 1. 2014 12.00-17.00 hod.

   DNY

Informace:

�  
      
    
� 

    
�    
     
�  
   

�    
  
  
� 

  
�   
      
�  
    
� 

      
    
�     
       

�  
-  

NABÍZÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL A DALŠÍM UCHAZEČŮM 
NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ:

JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM (S VÝUČNÍM LISTEM): 
❐ MECHANIK OPRAVÁ  MOTOROVÝCH VOZIDEL – ŠVP idi  profesionál ❐ KUCHA  - ÍŠNÍK ❐ TRUHLÁ

● ZAHRANI NÍ ODBORNÉ STÁŽE V ECKU, ITÁLII, ŠPAN LSKU.

29.–30. 11. 2013 a 17.–18. 1. 2014

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme:

�  (66-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (32-52-H/01)
�  (29-54-H/01)
� 
�  (33-29-H/01)

-

  (66-41-L/01)
  (69-41-L/01)

  (64-41-L/51)

tel.: 461 327 805, fax: 461 327 831 
e-mail: info@gymjev.cz, www.gymjev.cz
http://www.facebook.com/pages/Gymnázium-

https://twitter.com/GymplJevicko

 následující obory:
�  
� 
� 

�

����  

 
-

decké fakulty UP v Olomouci. 

 Cena ubyto-

Gymnázium 

 

Gymnázium Hády 
Horníkova 1, Brno

 obor všeobecný

T

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ 
A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
570 12 LITOMYŠL, Komenského nám. 22
tel./fax: 461 615 705, tel.: 461 614 550
e-mail: vospspgs@vospspgs.cz, web: www.vospspgs.cz

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA nabízí tyto obory vzdělání
pro absolventy, kteří ukončí povinnou školní docházku

75-31-M/01  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
 ŠVP – PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA A VYCHOVATELSTVÍ
78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM

Den otevřených dveří ke střednímu studiu se koná 
v pátek 15. listopadu 2013 od 10:00 do 16:00 hod.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ nabízí
pro absolventy všech typů středních škol s maturitou

75-31-N/..  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
75-31-N/02 PEDAGOGIKA SPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE
● učitel/ka mateřské školy (denní i dálková forma)  ● vychovatel/ka (denní forma)
● vychovatel/ka pro postižené jedince (denní i dálková forma)

Den otevřených dveří k vyššímu odbornému studiu
se koná v pátek 28. března 2014 od 10:00 – 15:00 hod.

Nabízí pro školní rok 2013/2014 tyto obory 

 

Pokračování ze str. 11

Na druhý den hned ráno jsme 
již pospíchali k Eiffelově věži, 
kterou jsme až do druhého pa-
tra udatně zdolali vlastními si-
lami. 

Naše kroky, občas také kola 
autobusu či metro, nás zaved-
ly na mnoho dalších úžasných 
míst, jako Montmartre, bazilika 
Sacré-Coeur, Louvre, Cité des 
Sciences et de l´Industrie s La 
Géode, Grand Arche či Panthe-
on. Celé pařížské dobrodružství 
jsme zakončili noční plavbou 
po Seině, nebo jsme si alespoň 
mysleli, že jde o tečku za Paříží.

Opravdu poslední dobrodruž-
ství, které nás potkalo, bylo to-
tiž vyloženě nečekané a doslova 

Francie byla sladká shora i zdola

nechtěné. Neslo jméno peně-
ženka, konkrétně moje peněžen-
ka. Ta, uložená v igelitové tašce 
spolu s ranním nákupem, zmize-
la z autobusu. 

Po dlouhé prohlídce autobu-
su jsme se nakonec dopátrali 
k možnosti, že byla vyhozena 
spolu s odpadky do jednoho 
z kontejnerů na autobusovém 
parkovišti. Takže jsme se rozhod-
li je prohledat. 

Nakonec se peněženka našla 
a já jsem profesorům i řidičům 
neskutečně vděčná za to, že byli 
ochotní se mnou prolézt popel-
nice a hledat nejen hotovost, 
ale samozřejmě hlavně doklady. 
A ještě jednou musím poděkovat 
za to, že byli ochotní se spolu se 
studenty hrabat v odpadcích či 
v jiném problému.

Závěrem mohu dodat snad jen 
to, že jsem ráda, že studuji zrov-
na na rájeckém gymnáziu.

Kristýna Pernicová, 
Gymnázium a MŠ 

Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Ve dnech 7. až 11. října pod-
nikli žáci VOŠ ekonomické a zdra-
votnické a SŠ Boskovice pozná-

vací zájezd do Říma a Neapole. 
Měla jsem štěstí a byla jednou 
z účastnic zájezdu.

Předpokládaný odjezd v 11 ho-
din dopoledne se trochu posu-
nul, chvíli totiž trvalo, než řidiči 
poskládali naše přeplněné kufry 
do jednoho velkého - autobuso-
vého. Plni očekávání jsme nased-
li do autobusu a s nadšením po-
slouchali instrukce paní učitelky 
Reitschmiedové a pana učitele 
Šafránka. Po vyplnění formulářů 
(někteří s sebou neměli ani pro-
pisku) jsme se rozjeli. Páni řidi-
či se nejmenovali Karel a Karel, 
jak jsme očekávali, a ani po nás 
nechtěli vracet hnědé podšálky. 
Upozorňovali nás na dodržování 
pořádku a včasnost návratu k au-
tobusu. Také jsme si u nich mohli 
objednat kafé, čokoládu nebo 
čaj, k zakousnutí párky s hořčicí.

V Brně nastoupil pan průvodce 
Horák, rozdal nám mapy, aby-
chom se neztra  li, a v kostce po-
psal následující tři dny naší exkur-
ze po italských památkách. Co se 
týče našeho poznávacího zname-
ní, byli jsme velmi originální. Mís-
to vlajky, kterou měly ostatní cizí 
skupiny, jsme měli ky  čku. Proto 
náš průvodce dostal roztomilou 
přezdívku Pan Ky  čka.

První malá zastávka byla v Mi-
kulově, zde jsme se ještě nor-
málně mohli domluvit česky. Ná-
sledovala dlouhá cesta k našim 
rakouským sousedům. Mnoho 
z nás již bylo unavených a sem 
tam bylo slyšet mírné pochrupo-
vání. V Rakousku byly ještě další 
dvě zastávky na toalety a dopl-
nění zásob jídla a pití. V pět ho-

din ráno jsme dorazili do Itálie 
a o dvě hodiny později už jsme 
si prohlíželi Vatikán (Vatikánské 
muzeum, bazilika Sv. Petra, An-
dělský hrad, Piazza Navona, Špa-
nělské schody). 

Po zajímavé prohlídce Vatiká-
nu jsme se konečně vydali smě-
rem k Neapoli, kde jsme se měli 

ubytovat v našem kampu. Těsně 
před příjezdem do kempu nám 
učitelé rozdali klíče od pokojů. 
Nejprve jsme se zalekli nepoho-
dlného vybavení, pak nás ale če-
kalo příjemné překvapení. V kaž-
dém pokoji byla koupelna a čtyři 
nebo pět lůžek. 

 Pokračování na str. 13 

Žáci VASS Boskovice v Itálii
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Pokračování ze str. 12

Topení nebylo nutné, bylo ta-
kové teplo, že někteří jedinci spali 
nazí. Změna teploty některé doce-
la zaskočila, a tak brzo ulehli. Jiní 
nemohli usnout, protože nedaleko 
od kempu vedla železniční trať a při 
každém proje   vlaků se kemp otřá-
sl tak, že jsme zažili znovu výbuch 
sopky Vesuv.

Snídaně byla v 8 hodin a všem 
doplnila energii na další choze-
ní. Místo cesty autobusem jsme 
se nejprve vydali k Pompejím po 
vlastních nohou. Cesta byla velmi 
únavná, ale neztráceli jsme dobrou 
náladu a v  pkování. Čekali jsme 
pouze hromadu písku a kousek 
kamene, ale byli jsme uchváceni 
 m, v jakém stavu památky byly. 

Ke každému zajímavému místu 
jsme měli odborný výklad s kous-

kem historie. Navíc nám počasí 
bylo příznivě nakloněno, slunce 
sví  lo po celé dopoledne, až nás 
to dovedlo k šílenství a vyhledávali 
jsme s  n snad na každém rohu. Po 
prohlídce Pompejí jsme se vydali 
vstříc dobrodružstvím, tentokrát 
až k vulkanickému obru tyčícímu 
se na vrcholu samotné Itálie - Ve-
suvu. Řidiči autobusu nás přivezli 
pod kráter sopky, kde jsme měli 
možnost zakoupit si suvenýry a ně-
jaké italské víno. K samotnému vr-
cholu nám ale ještě scházelo „pár 
kroků“. Každý z nás si šel vlastním 
tempem, někdo rychleji, jiní poma-
leji a některé jsme potkávali, jak si 
v půli cesty dali pauzu a vychutná-
vali si nápoje, aby dostali potřeb-
nou energii k výstupu na vrchol. 
Postupem času jsme se nahoru 
dostali všichni a byli jsme omáme-
ni pohledem na moře a okolní kra-

jinu. Každý si odnesl domů kousek 
sopky - v podobě malého kamene. 
Po výstupu byla cesta dolů jedno-
dušší. Na sopečném prachu to do-
cela klouzalo a byli jsme okamžitě 
zpátky u autobusu. 

Poslední ráno se neslo ve zna-
mení balení kufrů a nalodění do 
autobusu. Před sebou jsme měli 
procházku Římem (Forum Roma-
num, Posvátná cesta, Kapitol, Pan-
theon) a návštěvu Kolosea. Asi kaž-
dý si myslel, že Koloseum nebude 
tak velké, než se nakonec ukázalo. 
Obrovská aréna měla několik pater 
a spoustu nádherných výhledů. 
Avšak najít východ bylo těžší než 
se dostat ke kráteru sopky. V oko-
lí Kolosea se na nás vrhlo několik 
otravných pouličních prodejců. 
Někteří z nás využívali toho, že ne-
uměli česky, a šikovně je odpálko-
vali. Hladoví jsme se vyrazili najíst. 

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ

pro některý z oborů
na naší škole
Informatika v ekonomice � Informační technologie
Obchodní akademie � Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence � Kuchař - číšník

Bližší informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevřených dveří: 15. 11., 6. 12., 10. 1.

Žáci VASS Boskovice byli v Itálii

Vyhlášené lasagne byly opravdu 
velmi chutné a určitě spousta z nás 
by si ráda přidala. Italská zmrzlina 
byla opravdu italská, s kousky ovo-
ce. Jen coca-cola je všude stejná. 
S plnými břichy jsme šli směrem 

k metru. Ještě jednou jsme pro-
cházeli kolem Kolosea. Protože už 
byla celkem tma, bylo nádherně 
osvíceno a naskytl se nám úžasný 
pohled.

U stanice metra na nás čekal au-

tobus. Po nádherných třech dnech 
v prosluněné Itálii jsme se vraceli 
domů, do chladnějšího počasí. Ale 
doma je doma.

Nikola Chlupová a Patrik Psota
(účastníci zájezdu)

Vyšší odborná škola ekonomic-
ká a zdravotnická a Střední škola, 
Boskovice, Hybešova 53 je škola 
s dlouholetou tradicí. Její počátky 
sahají až do roku 1887. V současné 
době zde studuje přes 1 100 žáků 
a studentů. Absolven   mohou zís-
kat střední a vyšší odborné vzdělá-
ní, pro dospělé jsou určeny kurzy 

celoživotního vzdělávání. Střední 
škola nabízí pět studijních oborů 
s maturitou a jeden učební obor. 
Čtyřletý maturitní obor Informač-
ní technologie připravuje žáky pro 
získání teore  ckých a především 
prak  ckých kompetencí a doved-
nos   v odvětvích informačních a 
komunikačních technologií. 

Cílem odborných předmětů je 
vychovat středoškolsky vzdělané 
odborníky v oblastech hardwaru, 
základního a aplikačního progra-
mové vybavení, počítačových sí  , 
tvorby webových aplikací, počíta-
čové grafi ky, programování a vý-
voje aplikací.

 Pokračování na str. 14

Vyšší odborná škola ekonomická 
a zdravotnická a Střední škola, 

Boskovice, Hybešova 53

E

• 
Stavebnictví (Pozemní stavby)

• 

• 

 
 

 

Masarykova střední škola Leto-
vice je škola s dlouholetou tradicí, 
která vyučuje žáky v odborných 
profesích již přes 80 let. V sou-
časnos   se zde uchazeči mohou 
vyučit v oborech truhlář, zed-
ník, elektrikář nebo dosáhnout 
maturitní vzdělání v oborech 
stavebnictví (pozemní stavby), 
nábytkářská a dřevařská výroba 
(interiérová tvorba). Absolven-
  učebních oborů mají možnost 

získat další kvalifi kaci ekono-
mickou v nástavbovém studiu 
ukončeném maturitní zkouškou. 
Novinkou a zároveň specifi kem 
školy jsou umělecké obory, kte-
ré se nabízí v tříletém (umělecký 
keramik) i čtyřletém maturitním 
studiu (výtvarné zpracování ke-
ramiky a porcelánu).

V rámci projektu OPVK ško-
la v probíhajícím roce fi nancuje 
nové vybavení učeben ICT techni-
kou – v každé učebně se nyní in-
staluje PC s napojením na internet 
a s možnos   projekce přes data-

V Masarykově střední škole Letovice 
se rodí umělci aneb Picasso by se divil

projektory. Studen   budou moci 
využívat informační kiosky s při-
pojením na internet na chodbách 
obou budov školy, sledovat na 
LCD obrazovkách aktuální novinky 
o dění ve škole, možnos   účas   ve 
školních i mezinárodních projek-
tech, zájmových kroužcích, o ak  -

vitách studentského parlamentu, 
Ekotýmu apod.

Škola je zaměřena především 
na kvalitní zvládnu   profesních 
dovednos   a dbá na co nejužší 
sepě    s odborníky z praxe a s fi -
remním prostředím. V rámci pro-
jektu „Praxe do škol“ je součás   

partnerské sítě škol, odborných 
ins  tucí a podnikatelské sféry z Ji-
homoravského kraje. Díky tomu 
se mimo jiné studen   účastní říze-
ných exkurzí do fi rem a na veletrhy 
odborného zaměření, workshopů 
podnikatelského sektoru a besed 
s odborníky. Navíc v roce 2014 
budou moci využívat portál pra-
covních příležitos   partnerských 
fi rem. V zájmu podpory technic-
kých oborů zřizovatelem pobírají 
žáci v  oborech elektrikář – silno-
proud a zedník (při splnění podmí-
nek s  pendijního řádu) v průběhu 
studia prospěchové s  pendium 
3 000 až 5 000 Kč ročně.

Vraťme se však k uměleckým 
oborům. Škola vychovává v obo-
rech Výtvarné zpracování kera-
miky a porcelánu a Umělecký 
keramik výtvarníky a umělce. Jde 
o vysoce tvůrčí uměleckou práci, 
kde se mohou plně projevit a roz-
vinout individuální dispozice kaž-
dého studenta. 

 Pokračování na str. 14

V úterý 22. října se v Masaryko-
vě střední škole Letovice konal 8. 
ročník tema  cké soutěže „Dřevo-
materiál budoucnos  “, kterou tato 
škola již tradičně pořádá pro žáky 
základních škol regionu. Tento pro-
jekt každoročně připravuje před-
mětová komise „dřevo“. To, že je 
soutěž pro základní školy přínosná 
a zajímavá, dokazuje stále rostoucí 
počet přihlášených. Letos soutěžilo 
84 žáků okolních základních škol 
v šestnác   družstvech, některé 
školy vyslaly družstva dvě i tři.

Cílem této akce je podpořit eko-
logické cítění mládeže a prezento-
vat naši jedinou obnovitelnou su-
rovinu – dřevní hmotu. Projekt je 
koncipován jako zábavné soutěžní 
dopoledne, kdy soutěžící družstva 

v týmu plní četné jednoduché úko-
ly, které jim připravují a zadávají 
studen   dřevooborů - nábytkáři 
a truhláři. Studen   rovněž přidělují 
body, vyhodnocují soutěž, vyřizují 
cestovní výlohy hostů, zajišťují sva-
činy, nápoje a věnují se jako hos  -
telé i doprovodu soutěžících. 

Po vyhodnocení výsledků a souč-
tu bodového hodnocení jednotli-
vých družstev proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků a předání cen. 
Nejúspěšnější týmy letošního roč-
níku byly z těchto škol: ZŠ Knínice 
u Boskovic – 1. místo; ZŠ Boskovi-
ce, 9. května - 2. místo; ZŠ Letovice 
- 3. místo. Blahopřejeme a těšíme 
se na další ročník!

Ing. Mária Bašná
Foto Ing. Marek Chládek

Soutěž Dřevo - materiál budoucnosti

Poznávání dřevinPoznávání dřevin

Akademický sochař L. Hluš  k se studentkamiAkademický sochař L. Hluš  k se studentkami
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VOŠ ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola...

Pokračování ze str. 13
Od 3. ročníku studia si žáci povinně volí mezi předměty programo-

vání a správa sí   nebo konstrukční grafi cké aplikace na PC a  m se 
profi lují v dané specializaci. 

V rámci projektu fi nancovaného z evropského sociálního fondu byl 
formou e-learningu rozpracován koncept mezinárodního vzdělávání 
ECDL a vzdělávací program Cisco Networking Academy. Žáci tak mají 
možnost získat mezinárodně uznávané cer  fi káty. Škola je zapojena 
i do Microso   IT Academy, což mimo jiné umožňuje studentům získat 
zdarma nejnovější licence programů společnos   Microso  .
Čtyřletý maturitní obor Informa  ka v ekonomice připravuje odbor-

níky pro oblast uži   a tvorby ekonomického so  waru v různých odvět-
vích. Příprava žáků je zaměřena na činnost kvalifi kovaných odborníků 
v oblas   řešení ekonomické problema  ky s ak  vním využi  m PC a pra-
cí spojených s komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřeb-
né technické znalos   a dovednos   z oblas   počítačového hardwaru 
a so  waru, vývoje vlastních aplikací, počítačových sí   a technických 
prostředků pro přenos dat. V ekonomických předmětech se studium 
zaměřuje na dovednos   a vědomos   z oblas   tržní ekonomiky, zákla-
dů podnikání, řízení podniku, účetnictví a komunikace prostřednictvím 
výpočetní techniky.

V rámci oborů Informační technologie a Informa  ka v ekonomice 
je zařazena do výuky moderní aplikace - CAD systém SolidWorks, kte-
rý se svojí použitelnos   a výkonem řadí mezi přední aplikace na pod-
poru počítačového modelingu v prostorovém poje  , tzv. 3D. Škola má 
zakoupen dostatečný počet licencí pro výuku ve škole a navíc si žáci 
mohou instalovat so  ware také na svoje domácí počítače. Pro tyto 
náročné aplikace byly do školy zakoupeny výkonné počítačové stanice 
s procesory Intel i7. Součás   aplikace jsou také moduly na simulaci za-
 žení dílů, simulaci proudění teku  n a plynů, tepelné simulace a další 

zajímavé nástroje, které žákům názorně vizualizují dané situace. 
Obchodní akademie je tradiční čtyřletý maturitní ekonomický obor. 

Základem výuky jsou především ekonomické předměty objasňující 
fungování podniku či fi rmy v tržní ekonomice. Během studia si žáci 
zdokonalí své teore  cké znalos   ve fi k  vních fi rmách a na praxi ve 
druhém a tře  m ročníku ve fi rmách skutečných. Úspěšní absolven   
mají při znalos   dvou cizích jazyků, ekonomických předmětů, státní 
zkoušce v psaní na klávesnici a základů ICT velmi dobrou možnost 
uplatnění v oblastech obchodu a podnikání, státní správě, bankovnic-
tví a pojišťovnictví.
Čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a turismus je zaměřený pře-

devším na problema  ku managementu hotelů a cestovního ruchu. 
V průběhu studia mají žáci možnost absolvovat kurz vyřezávání ovo-
ce a zeleniny, barmanský kurz, baris  cký kurz (zaměřený na přípravu 
kávy), somelierský kurz a kurz studené kuchyně. Po absolvování kurzů 
získávají absolven   cer  fi káty platné ve většině zemí Evropské unie. 
Žáci se mohou zúčastnit také zahraničních exkurzí a mohou reprezen-
tovat sebe a školu na Dnech otevřených dveří, na burzách škol nebo 
na kulturních akcích města Boskovice atd. V každém ročníku absolvují 
žáci čtrnác  denní praxi ve školních a fi remních kuchyních a jídelnách, 
v restauracích, v cestovních kancelářích, hotelích a penzionech. Tento 
perspek  vní obor je podporován městem Boskovice s cílem vytvořit 
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě i celém regionu. Ab-
solven   jsou vybaveni znalos   dvou cizích jazyků, gastronomie, hotel-
nictví a cestovního ruchu. Uplatnění najdou v široké oblas   hotelové-
ho průmyslu a služeb souvisejících s cestovním ruchem.
Čtyřletý maturitní obor Veterinární prevence připravuje žáky na čin-

nost veterinárních asistentů v oblas   veterinární péče v chovu zvířat 
a při kontrole dodržování hygienických podmínek ve výrobě a zpraco-
vání živočišných produktů. Součás   výuky je získání řidičského opráv-
nění skupiny B. Absolven   se mohou uplatnit jako asisten   veterinár-
ního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v ZOO, laboran  , 
technici v potravinářském průmyslu apod. Studium je možné rozšířit 
o volitelné předměty kynologie, chov koní, chov exo  ckých zvířat, vče-
lařství a myslivost. V rámci výuky myslivos   se žáci účastní honu na 
drobnou zvěř, osvojují si prak  cké vědomos   a dovednos   v oblas   
loveckých zbraní (zejména bezpečné zacházení s nimi na myslivecké 
střelnici). Po úspěšném absolvování předmětu myslivost a úspěšném 
složení maturitní zkoušky si absolven   mohou zažádat o vydání lovec-
kého lístku a po splnění dalších podmínek mohou vykovávat i funkci 
mysliveckého hospodáře. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník je zaměřený na technologii přípra-
vy pokrmů a kvalifi kovanou obsluhu v provozech veřejného stravování 
i na vykonávání obchodně podnikatelských ak  vit v gastronomickém 
průmyslu. Žáci jsou vzděláváni v oblas   technologie přípravy pokrmů, 
stolničení, výživy, ale i v oblas   komunikace ve službách, profesní e  -
ky, rozvoje organizačních schopnos  . Odborný výcvik žáků probíhá 
v 1. a 2. ročníku ve škole - v učebně přípravy pokrmů a stolničení. Ve 
3. ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracoviš  ch našich 
partnerů ve všech typech provozů veřejného stravování, převážně pak 
v uznávaných restauracích v kraji. Žáci v rámci praxe pomáhají při přípra-
vě pokrmů a při obsluze na různých společensko-gastronomických ak-
cích nejen v našem městě. Žáci mají možnost zúčastnit se kurzu vyřezá-
vání ovoce a zeleniny tzv. carvingu, barmanského kurzu, kurzu studené 
kuchyně, sommelierského kurzu a kurzu baristy. Absolven   získávají úpl-
né střední vzdělání s výučním listem a na naší škole mohou dále pokra-
čovat ve studiu ve vzdělávacím oboru podnikání, který mohou zakončit 
maturitní zkouškou. Obor Kuchař – číšník patří jednoznačně mezi velice 
populární z důvodu nedostatku odborného kvalifi kovaného personálu 
v gastronomických provozech.

Vyšší odborná škola 
Naše škola jako jediná v regionu nabízí také vyšší odborné studium. 

Toto studium je denní a je určeno pro absolventy středních škol ukon-
čených maturitní zkouškou. Absolvent po třech letech získá vysvědčení 
o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy a oprávnění po-
užívat  tul DiS.

Vyšší odborná škola ekonomická nabízí tři obory vzdělání. Ekonomika 
a podnikání, Finančnictví a bankovnictví, Cestovní ruch.

Vyšší odborná škola zdravotnická nabízí ke studiu obor Diplomovaná 
všeobecná sestra. 

Škola nabízí ještě mnohem víc. Studen   a žáci mohou využívat služeb 
školního bufetu, mají k dispozici posilovnu a tělocvičnu i v době mimo 
vyučování, informační centrum s knihovnou a s přístupem k interne-
tu. Mohou se zapojit do různých sportovních ak  vit – plavání, bruslení, 
bowlingu, včelařského a jezdeckého kroužku. 

Ve spolupráci s pedagogy vydávají žáci školní časopis Občasník.
V budově školy je zajištěno celodenní stravování, ubytování pro žáky 

ze vzdálenějších míst zabezpečuje domov mládeže. Má kapacitu 129 
míst, žáci jsou ubytovaní převážně ve dvoulůžkových pokojích se soci-
álním zařízením.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Bos-
kovice svým poje  m a moderním zázemím splňuje požadavky kladené 
na absolventy tohoto typu studia a umožňuje jim tak lépe se uplatnit na 
trhu pracovních sil u nás i v ostatních zemích EU.

Pokračování ze str. 13

Ve výuce se seznamují s ději-
nami výtvarné kultury, rozvíjí se 
jejích představivost, fantazie, for-
muje se este  cké vnímání a cítění. 
Studen   vytváří kresebné a plas-
 cké studie, kompoziční cvičení, 

aplikují tvary a mo  vy v návrhové 
tvorbě. Samostatně zpracováva-
jí užitková i dekora  vní autorská 
díla jak modelovaná, tak točená 
na hrnčířském kruhu. Jsou pro-
školeni v profesi sádraře a zvládají 
i techniku zatáčené a lité kerami-
ky. O kvalitě výuky v uměleckých 
oborech svědčí i umístění v praž-
ské soutěži uměleckých škol Ar  s 
Pictus, kde z 200 studentů naše 
studentka obsadila 7. místo.

Odborné předměty umělec-
kých oborů vyučuje akademický 
sochař Lubomír Hluš  k. Položila 
jsem tedy tomuto erudovanému 
umělci a pedagogu několik otá-
zek.

Jak probíhá výuka jednoho 
z odborných předmětů – fi gurál-
ního kreslení u uměleckých obo-
rů?

Výuka probíhá především ve 
školním ateliéru. Obsah předmě-
tu tvoří kresebné a barevné stu-

die lidské hlavy, aktu, poloaktu 
a kostýmové studie podle živého 
modelu i zpamě   v různých mě-
řítcích. Studie se vytváří různými 
technikami, klade se důraz na 
správné vys  žení proporcí, kon-
strukce, plas  čnos  , barevných 
a světelných jevů, tělesného a du-
ševního charakteru znázorňované 
fi gury. Zajímá mě, zda žáci uplat-
ňují vlastní výtvarný názor, samo-
statně experimentují a uplatňují 
netradiční myšlenky a metody 
práce. Tak například při probírání 

kubismu jsem studentům zadal 
fi gurální kresbu v kubis  cky rozlo-
ženém formátu - a výsledek? No, 
Picasso by se divil (úsměv).

Překvapilo vás něco v poslední 
době u vašich studentů?

V rámci výuky německého ex-
presionismu měli studen   za úkol 
vytvořit autoportrét v expresionis-
 ckém stylu a jeden ze studentů, 

o kterém vím, že je výjimečný ve 
výrazu, mě přesto svým osobitým 
poje  m mile překvapil.

Na jaké novinky se mohou těšit 

žáci nastupující do uměleckých 
oborů?

Začínáme s pracemi na stavbě 
venkovní pece na dřevo k výpalu 
keramiky tradiční metodou, která 
se bude využívat k prak  cké výuce 
studentů. Bude používán také pů-
vodní způsob otopu a domnívám 
se, že tato technika bude velmi za-
jímavá nejen pro studenty.

Jaké jsou podmínky pro přije   
do uměleckých oborů?

Umělecké obory skládají v rám-
ci přijímacího řízení talentovou 
zkoušku. Jejím obsahem je kresba 
jednoduchého zá  ší, malba jed-
noduchých předmětů, modelová-
ní podle vlastní představy na dané 
téma a domácí práce (15 výtvar-
ných prací). Přihlášky pro první 
kolo přijímacího řízení se podávají 
do konce listopadu 2013. 

Mohou si případní uchazeči 
o studium uměleckých oborů vy-
zkoušet přijímací zkoušku  „nane-
čisto“?

Přihlášeným uchazečům nabí-
zíme kurzy přípravy na přijímací 
zkoušku, kde se seznámí s poža-
davky a vyzkouší si pod mým ve-
dením výtvarné práce požadova-
né při vlastní zkoušce. Jistě také 
uvítají možnost poznat atmosféru 
prostředí, kde budou zkoušku ko-
nat.  Helena Marešová

V Masarykově střední škole Letovice 
se rodí umělci aneb Picasso by se divil

Tvorba keramikyTvorba keramiky

Mateřská škola, Základní škola 
a Praktická škola Boskovice

Praktická škola 
jednoletá

78-62-C/01
Studium připravuje na výkon jednoduchých 

činnos   se zaměřením na práce v domácnos   
a pomocné zahradnické práce.

Cílem studia je:
osvojit si manuální dovednos   potřebné • 

k výkonu konkrétních jednoduchých pracov-
ních činnos  

rozšířit a prohloubit u žáků poznatky zís-• 
kané v základním vzdělávání

vést žáky k uplatňování komunikačních • 
dovednos  

rozvíjet vztahy k lidem, prostředí a příro-• 
dě

směřovat žáky k osvojování si poznatků a • 
pracovních postupů

získat perspek  vní možnost uplatnění • 
v profesních oblastech i v životě a dosáhnout 
tak maximální míry samostatnos   žáka

Studium je určeno
chlapcům i dívkám• 
žákům s ukončenou povinnou školní do-• 

cházkou v základní škole speciální, základní 
škole prak  cké, případně v základní škole

Délka studia
1 rok• 

Forma studia
denní• 

Ukončení studia
závěrečná zkouška,• 
absolventům je vydáno vysvědčení o zá-• 

věrečné zkoušce

Charakteristika 
vzdělávání

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího 
programu vycházejícího z učebního plánu 
prak  cké školy jednoleté, s přihlédnu  m na 
individuální možnos   žáků.

Důraz je kladen především na střídání me-
tod a forem práce, uplatňování pedagogických 
zásad a individuálního přístupu k žákům. 

Výuka prak  ckých předmětů je realizována 
převážně formou prak  ckých cvičení s využi-
 m základních teore  ckých znalos   z předmě-

tů Jazyk a jazyková komunikace, Matema  ka, 
Informační a komunikační technologie, Člověk 
a společnost, Člověk a zdraví, Umění a kultura, 
Odborné činnos  .

Prak  cká výuka probíhá na školní zahradě, 
ve skleníku a ve cvičném bytě.

Uplatnění absolventů
absolven   prak  cké školy s jednoletou • 

přípravou se mohou v rámci svých možnos   
a individuálních schopnos   uplatnit přiměře-
ným výkonem v chráněných pracoviš  ch a při 
pomocných pracích v různých profesních ob-
lastech

další možnos   je pokračování ve studiu • 
v prak  cké škole dvouleté, příp. v odborných 
učiliš  ch

Sídlo školy: 
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice

Telefon: 516 452 044
Fax: 516 453 030
E-mail: zvs.boskovice@bk.orgman.cz

www.zspboskovice.cz

Sport. Ve středu 16.října se v Boskovicích konalo krajské kolo Přespolního běhu 17. listopadu pro zdravotně pos  ženou mládež, který pořádala MŠ, 
ZŠ a PrŠ Boskovice ve spolupráci se o. s. SPORTMENT Sadová 338, ŽELEŠICE. Závodníky přivítal Mgr. A. Petrů společně s Mgr. L. Huzlíkem, podpořila je 
i boskovická místostarostka Ing. J. Vítková. Závod probíhal v areálu školní zahrady a DD Boskovice. Jednotlivé okresy mohly vyslat celkem 16 závodníků, 
z toho osm dívek a osm chlapců. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Do soutěže se přihlásilo 72 závodníků.  Foto Jaroslav Oldřich 



P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 V  – B , 1 0 2

2 R  – V , KP 1 0 2

3 M  – K , I.A 1 0 2

4 L  B – B , I.A 1 0 2

5 S  – L , I.B 1 0 2

6 P  – R -J , I.B 1 0 2

7 B  B – D , I.B 1 0 2

8 R  – V , OP 1 0 2

9 V  – J , OP 1 0 2

10 Č  H  – K , OP 1 0 2

11 D  – L , OP 1 0 2

12 O  – O , OP 1 0 2

13 S  – L , III. . 1 0 2

14 S  – Š , OP 1 0 2

13. kolo

TIPOVAČKA
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – V. M , 1 0 2

2 I  – R , KP 1 0 2

3 S  B  – K , I.A 1 0 2

4 S  – B , I.A 1 0 2

5 P  – L , I.B 1 0 2

6 Ř  – R -J , I.B 1 0 2

7 L  – D , I.B 1 0 2

8 B  B – M , I.B 1 0 2

9 S  – K , OP 1 0 2

10 V  – L , OP 1 0 2

11 D  – Š , OP 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 V  – V. O , III. . 1 0 2

14 R  – V , OP 1 0 2

14. kolo

TIPOVAČKA

T
Nejlepším tipérem na okrese je Štefan Červenka z Blanska. Ten nejen vy-

hrál kolo v Blanenském deníku, ale povedlo se mu to i v 11. kole Tipovačky 
Zrcadla. V obou periodicích navíc vede i celkové pořadí. V 10. kole získal 
nejvíce bodů Zdeněk Mynařík ze Sloupu. Více na www.zrcadlo.net.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - De-
sítky se v Lipůvce nedočkali, přesto 
je výše výhry nad naivně hrajícím 
Sloupem drtivá. Ve šlágru kola si 
poradila Černá Hora se Šošůvkou 
na jejím skvěle připraveném hřiš-
ti. V duelu posledních dvou celků 
tabulky překvapivě Kotvrdovice 
doma padly s Drnovicemi.

Jedovnice – Olomučany 2:1 
(0:0), Pernica, Vintr – Klíma. 

V bojovném dramatickém utká-
ní v kulise výlovu rybníka Olšovec 
byli úspěšnější domácí. Diváci se 
branek dočkali až po změně stran. 
Jedovnice vedly po chybě hostu-
jícího gólmana. Olomučany sice 
vyrovnaly, na další gól, který in-
kasovaly z nařízené penalty ale již 
odpověď nenašly.

Olešnice – Vysočany 2:0 (0:0), 
Hořínek, Tenora. 

V bojovném utkání se nakonec 
prosadili domácí. Vedoucí branku 
zaznamenali v 75. minutě po úniku 
po lajně a přesném centru. Pět mi-
nut před koncem padl pečetící gól 
po nešťastném vlastenci. O výsled-
ku rozhodly individuální chyby. 

Kotvrdovice – Drnovice 3:5 (1:2), 

Fotbalisté Černé Hory vyhráli také v Šošůvce a kralují nadále letošnímu okresnímu přeboru

Hráči Lipůvky nasázeli Sloupu devět branek

Nevřela, Sedlák, Sehnal - Haniči-
nec 3, Fojt, Komárek. 

V zápase podprůměrné úrovně 
se nicméně diváci dočkali osmi 
branek. K radosti hostů jich víc 
padlo do kotvrdovické sítě a nemu-
seli se ani moc snažit, domácí se 

porazili sami. Ze stavu 1:3 se sice 
ještě zmohli na vyrovnání, gólman 
je ale příliš nepodržel a po chybách 
přidali Drnovičtí ještě dvě trefy. 

Lipůvka – Sloup 9:2 (3:1), 
Macko 6, Hájek 2, Pospíšil - Kle-
veta, Petržel. 

Zápas se nevyvíjel zpočátku pro 
Sloup až tak tragicky, jak nakonec 
skončil. Do 55. minuty dokonce 
podával patrně nejlepší podzim-
ní výkon. V úvodu druhé půle 
jen těsně prohrával 3:2 a držel se 
soupeřem krok. Po čtvrté brance 

ale přišel zlom. Hostující hráči se 
rozhádali a inkasovali další branky. 
Lipůvka toužila potupit soupeře 
dokonce desítkou, nepovedlo se jí 
to ale nakonec. 

Šošůvka – Černá Hora 1:3 
(0:1), Sehnal - Koupý, Šebek, Ta-
tíček. 

Hosté byli fotbalovější, měli 
územní i herní převahu a po záslu-
ze si odvezli všechny body. Vedli 
brankou Koupého z 38. minuty. 
Očekávaný nápor domácích po 
změně stran nepřišel. Na Šebkovu 
trefu sice ještě dokázali odpovědět, 
v 84. minutě ale přišlo z pokuto-
vého kopu rozhodnutí solidního 
zápasu.

Kořenec – Rudice 5:0 (2:0), 
Meluzín 3, Hlubinka, Novotný. 

Na prvních dvou brankách se 
podepsaly hrubé chyby hostující 
obrany. Pak ve druhém poločase 
přišly velké chvíle domácího kano-
nýra Meluzína, který si s rudickými 
doslova pohrával a potupil je svým 
hattrickem po svých individuálních 
akcích. Rudická krize pokračuje.

Vavřinec – Vilémovice 1:4 
(1:2), Nečas - Pernica 3, Maroši. 

Domácí sice vedli, to ale bylo 
z jejich strany vše. Vilémovičtí do-

kázali rychle zareagovat a otočit na 
1:2. Zápas měli pod kontrolou a ve 
druhé pětačtyřicetiminutovce ještě 
přidali další dva zápisy do střelec-
kého přehledu. 

Hrálo se minulý víkend: Vavři-
nec – Jedovnice 2:1 (2:1), Kovařík, 
Moravec – Borek. Vilémovice – 
Kořenec 4:3 (3:1), Korytář, Mik-
šovský, Pernica, Vorlický - Bašný, 
Krejčíř, Pukl. Rudice – Šošůvka 
0:3 (0:2), Sehnal 2, Kuchař. Černá 
Hora – Lipůvka 1:0 (1:0), Honsnej-
man. Sloup – Kotvrdovice 4:1 
(3:1), Sekanina 2, Kleveta, Miku-
lášek – Kunc. Drnovice – Olešnice 
0:2 (0:2), Šafařík 2. Vysočany – 
Olomučany 6:3 (2:2), Hejč Tomáš 
2, Grmela, Kala, Nečas, Torda - 
Dvořáček, Klíma Petr, Navrkal.
  1.  Černá Hora  12  9  2  1  29:10  29
  2.  Lipůvka  12  8  1  3  40:19  25
  3.  Šošůvka  12  8  1  3  33:18  25 
  4.  Vilémovice  12  7  2  3  44:27  23 
  5.  Kořenec  12  7  1  4  30:22  22
  6.  Jedovnice  12  6  3  3  32:15  21 
  7.  Vavřinec  12  6  1  5  30:24  19 
  8.  Vysočany  12  5  3  4  33:25  18 
  9.  Sloup  12  5  2  5  24:35  17
  10.  Olešnice  12  4  1  7  13:20  13 
  11.  Olomučany  12  2  3  7  20:38  9 
  12.  Rudice  12  2  2  8  20:38  8
  13.  Kotvrdovice  12  2  1  9  14:45  7 
  14.  Drnovice  12  1  1  10  19:45  4

Jedovnice – Olomučany 2:1.  Foto Radim HruškaJedovnice – Olomučany 2:1.  Foto Radim Hruška

Blansko - Vcelku úspěšný ví-
kend mají za sebou stolní tenisté 
KST Blansko. Dařilo se hlavně 
A týmu mužů, který dokázal dva-
krát přesvědčivě zvítězit na sto-
lech soupeřů. Zejména vítězství 
nad dosud neporaženým Tatranem 
Hostinné je velmi cenné. Výhru 
Blanska opět režíroval Luboš Du-
dík, který prohrál jediný set. 

Již s Marií Jirůškovou v sesta-
vě nastoupila ke svým domácím 
zápasům blanenská děvčata. Proti 
Hradci Králové jim nevyšel vstup 
do utkání, když prohrávala již 0:4. 
Zlepšeným výkonem v druhé části 
ale nakonec dokázala vybojovat 
remízu. V neděli pak deklasovala 
Ústí nad Orlicí.

1. liga ženy: KST GMC Blan-
sko – Sokol Hradec Králové B 5:5, 
Jirůšková, Slezáková 2, Ševčíková 
1. KST GMC Blansko – Ústí nad 
Orlicí 10:0, Ševčíková, Slezáková 
3,5, Jirůšková 3. 
  1.  Bohnice  5  5  0  0  0  35:15  15
  2.  Havířov  5  4  1  0  0  33:17  14

  3.  Hodonín B  5  4  0  1  0  37:13  13
  4.  Vlašim B  5  3  0  2  0  29:21  11
  5.  MS Brno  5  3  0  2  0  29:21  11
  6.  Hradec B  5  2  2  1  0  26:24  11
  7.  Blansko  5  2  1  2  0  27:23  10
  8.  Děčín  5  2  0  3  0  24:26  9
  9.  El Nino  5  2  0  3  0  25:25  9
  10.  Slavoj B  5  1  0  4  0  15:35  7
  11.  Jihlava  5  0  0  5  0  15:35  5
  12.  Ústí  5  0  0  5  0  5:45  5

2. liga muži: Tatran Hostinné 
– KST Blansko 5:10, Dudík 4,5, 
Přikryl Aleš 2,5, Svoboda 2, Čák 
1. Pardubice – KST Blansko 3:10, 
Dudík 3,5, Přikryl 2,5, Svoboda, 
Čák 2.
  1.  Blansko  4  4  0  0  0  40:15  12
  2.  Zlín  4  3  1  0  0  39:23  11
  3.  Ostrava C  4  3  0  1  0  37:21  10
  4.  Hostinné  4  3  0  1  0  35:21  10
  5.  MS Brno B  4  2  0  2  0  33:26  8
  6.  Havířov C  4  1  2  1  0  30:33  8
  7.  Jeseník  4  2  0  2  0  25:28  8
  8.  MS Brno C  4  2  0  2  0  25:31  8
  9.  Orlová B  4  1  1  1  1  25:37  6
  10.  Čechovice  4  1  0  3  0  29:34  6
  11.  Pardubice  4  0  0  4  0  17:40  4
  12.  Vsetín  4  0  0  4  0  14:40  4

3. liga muži: KST Blansko B 
- KST Studená 10:6, Veselý 3,5, 

Stolním tenistům se v nové sezóně daří

Kvíčala David 2,5, Kvíčala Josef, 
Mikula 2. KST Blansko B – Sokol 
Znojmo 8:10, Veselý 4, Kvíčala 
Josef 2,5, Kvíčala David 1, Pro-
cházka 0,5.  (vor, bh)
  1.  Znojmo  4  3  1  0  0  39:33  11
  2.  Borová  4  3  0  1  0  38:26  10
  3.  Lanžhot  4  3  0  1  0  36:25  10

  4.  Sokol I  4  3  0  1  0  37:26  10
  5.  Žďár  4  2  0  2  0  36:29  8
  6.  Tišnov  4  1  2  1  0  36:36  8
  7.  Hodonín B  4  2  0  2  0  33:33  8
  8.  Mikulčice  4  0  3  1  0  35:37  7
  9.  Blansko B  4  1  1  2  0  34:35  7
  10.  Studená  4  1  0  3  0  32:38  6
  11.  Slatina  4  1  0  3  0  16:37  6
  12.  MS Brno D  4  0  1  3  0  22:39  5

Prvoligové ženy.  Foto Bohumil HlaváčekPrvoligové ženy.  Foto Bohumil Hlaváček

III. třída: Vranová – Skalice 2:3 (2:1), 
Halva, Stőhr - Haluza, Kučerík, Vlach, 
ČK: Pokorný Marek (S). Letovice – Ost-
rov 1:0 (0:0), Prudil. Kunštát B – Ráječko 
B 2:0 (2:0), Mihola, Stehlík. Lysice – La-
žany 2:2 (1:2), Fojt, Janeček - Hochman, 
Raichl. Adamov – Svitávka 5:3 (4:2), 
Hrazdíra, Malásek 2, Cupal - Dvořák, Ka-
menický, Zoubek. Benešov – Vísky 2:4 
(2:3), Andrlík, Mucha - Lokaj, Přikryl, 
Ziman, Šmeral. Knínice – Velké Opato-
vice 4:1 (0:0), Minařík 2, Tesař, Šejnost 
- Šmeral. 
  1.  Kunštát B  12  8  1  3  30:21  25 
  2.  Vísky  12  8  0  4  37:34  24
  3.  Skalice n.Svit.  12  7  2  3  27:18  23 
  4.  Svitávka  12  7  1  4  37:19  22
  5.  Letovice  12  7  1  4  40:25  22 
  6.  Knínice  12  6  1  5  36:24  19 
  7.  Adamov  12  6  1  5  36:28  19 
  8.  Ráječko B  12  5  3  4  25:30  18 
  9.  Vranová  12  5  2  5  33:33  17
  10.  Lažany  12  4  4  4  21:24  16 
  11.  V. Opatovice  11  3  1  7  11:27  10 
  12.  Benešov  12  2  3  7  29:39  9
  13.  Ostrov  12  2  2  8  17:26  8
  14.  Lysice  11  1  2  8  9:40  5 

IV. třída: Jedovnice B – Skalice B 7:1 
(3:0), Pešička 3, Nejezchleb 2, Borek, 
Slouka – Rychnovský. Lomnice – Cetko-
vice 0:3 (0:2), Jurka 2, Hublík. Doubravi-
ce B – Lažánky 4:1 (2:0), Sáňka 2, Vach, 
Zvejška – Sehnal. Lipůvka B – Voděrady 
0:5 (0:2), Alexa 2, Bednář, Dvořák, Sek-
ený. Boskovice B – Svitávka B 3:3 (2:0), 
Horák, Stara, Vybíhal - Chloupek, Chlou-
pek, David. Kořenec B – Bořitov B 1:1 
(0:0), Hlubinka – Petrák. Vavřinec B – 
Vilémovice B 6:0 (2:0), Hudec 2, Kubík, 
Musil, Razák, Vybíhal. 
  1.  Bořitov B  12  7  3  2  39:29  24 
  2.  Doubravice B  12  7  2  3  43:26  23 
  3.  Vavřinec B  12  7  2  3  36:21  23
  4.  Boskovice B  12  6  4  2  39:18  22 
  5.  Svitávka B  12  6  3  3  40:28  21
  6.  Jedovnice B  12  6  2  4  48:28  20 
  7.  Lipůvka B  12  6  1  5  31:32  19 
  8.  Voděrady  12  6  1  5  29:33  19
  9.  Cetkovice  12  5  3  4  37:36  18 
  10.  Skalice n.Svitavou B  12  4  1 7  26:44  13 
  11.  Lažánky  12  3  2  7  28:38  11
  12.  Kořenec B  11  2  4  5  20:41  10 

  13.  Lomnice  12  0  5  7  14:31  5
  14.  Vilémovice B  11  1  1  9  14:39  4 

Divize st. dorost: Boskovice – Velké 
Meziříčí 3:1 (2:0), Doležel, Štarha, Živný. 
Sparta – Blansko B odl.

Divize ml. dorost: Boskovice – Velké 
Meziříčí 0:1. Sparta – Blansko B 0:4 (0:3), 
nehl.

I. třída dorost: Vojkovice – Ráječko 4:1 
(3:1). Lipovec – Čebín 6:2 (3:1).

OP dorost, skupina A: Lipůvka – Svi-
távka 4:2 (3:0), Šanca 2, Fuksa, Motyčka 
- Dřevo, Hanák. Kotvrdovice – Rájec-Jes-
třebí 1:6 (1:3), Kunc Jan - Kunc David 4, 
Opatřil, Sedláček. Olomučany – Černá 
Hora/Bořitov 2:12 (2:3), Fedra, Kroutil 
- Bawi Van 7, Bawi Silen 4, Meduna. Dr-
novice – Sloup/Šošůvka 3:0 (2:0), Horák 
2, Žáček. 
  1.  Rájec-Jestřebí  9  9  0  0  68:10  27 
  2.  Drnovice  9  7  0  2  23:20  21
  3.  Sloup/Šošůvka  9  5  0  4  36:26  15 
  4.  Lipůvka  9  5  0  4  32:24  15
  5.  Č. Hora/Bořitov  9  4  0  5  42:26  12 
  6.  Svitávka  9  3  0  6  32:34  9
  7.  Kotvrdovice  9  3  0  6  28:38  9 
  8.  Olomučany  9  0  0  9  8:91  0

OP dorost skupina B: Letovice – Vo-
děrady 3:1 (3:1), Kougl, Novotný, Stehlík 
– Dvořák. Kunštát/Lysice – Cetkovice 1:2 
(1:1), Danác - Horák, Šmíd. Olešnice – Vel-
ké Opatovice 2:6 (1:2), Peterka, Svoboda 
- Kříženecký 4, Procházka, Seidl. Kníni-
ce – Vísky 0:5 (0:2), Abrahám, Přikryl 2, 
Ambroz. 
  1.  Cetkovice  9  8  1  0  43:16  25 
  2.  Letovice  9  5  2  2  38:18  17 
  3.  V. Opatovice  9  5  2  2  35:23  17 
  4.  Voděrady  9  5  1  3  31:16  16
  5.  Kunštát/Lysice  9  3  1  5  29:25  10 
  6.  Vísky  9  2  1  6  14:41  7
  7.  Olešnice  9  2  0  7  29:57  6 
  8.  Knínice  9  1  2  6  19:42  5 

KP st. žáci: Blansko – Vojkovice 6:0 
(3:0).

KP ml. žáci: Blansko – Vojkovice 6:0. 
I. třída st. žáci: Bučovice – Boskovice 

2:5 (1:1), Vorlický L.2, Novotný, Štěrba D., 
Tichý. Rájec – Kuřim 0:4 (0:3). 

I. třída ml. žáci: Bučovice – Boskovice 
1:7 (0:2), Havelka, Alexa, Nesvadba 2, Ja-
níček. Rájec- Kuřim 2:8.

OP starší žáci 10+1: Letovice – Svi-
távka odloženo. Olešnice – Velké Opato-
vice 0:3 (0:1), Kouřil 2, Hikade. Knínice – 
Sloup/Vysočany 6:0 (2:0), Lajšner 2, Kunc, 
Letfus, Mucha, Probošt. 
  1.  Knínice  8  6  1  1  32:11  19 
  2.  Olešnice  8  6  0  2  43:16  18 
  3.  Letovice  7  3  1  3  21:24  10 
  4.  V. Opatovice  7  3  1  3  16:20  10 
  5.  Svitávka  7  2  3  2  20:22  9
  6.  Lipovec  7  2  1  4  15:17  7 
  7.  Sloup/Vysoč.  8  0  1  7  10:47  1 

OP starší žáci 7+1: Drnovice/Voděra-
dy – Vísky 1:1 (1:1), Opluštil – Pospíšil. 
Ráječko – Černá Hora/Bořitov 0:7 (0:3), 
vlastní - Vladík, Řehoř 3. Olomučany – 
Kotvrdovice 3:2 (1:0), Fedra, Kroutil, Ku-
čera - Nejezchleb 2. 
  1.  Kotvrdovice  9  7  1  1  50:15  22 
  2.  Č. Hora/Bořitov  9  5  2  2  42:19  17 
  3.  Drnovice/Vod.  9  4  3  2  31:24  15 
  4.  Olomučany  9  4  2  3  35:23  14
  5.  Ráječko  9  2  1  6  23:40  7
  6.  Vísky  9  0  1  8  5:65  1

OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát 
A – Boskovice B 2:2 (1:0), Kleveta, Novot-
ný - Boček, Nesvadba. Olešnice/Kunštát B 
– Olomučany 12:3 (4:3), Konečný 5, Kříž, 
Petrželka 2, Bláha, Dočekal, Janoušek - 
Fedra, Kašpar, Šoba. Lipůvka – Cetkovice 
3:1 (2:1), Buňka, Nečas, Smrž – Lexman. 
Šošůvka – Benešov/Kořenec 0:12 (0:5), 
Schulce 3, Grepl, Novotný, Šperka 2, Hroz, 
Vraj, Šmída. Adamov – Rudice 4:4 (0:2), 
Bavlnka 3, Kubín - Magda 2, Martinásek, 
Stupinský. 
  1.  Boskovice B  9  8  1  0  83:7  25 
  2.  Olešnice/Kunštát A  9  8  1  0  78:9  25 
  3.  Rudice  9  6  2  1  67:10  20
  4.  Olešnice/Kunštát B  9  6  0  3  85:27  18 
  5.  Lipůvka  9  5  1  3  49:25  16
  6.  Adamov  9  3  2  4  54:37  11 
  7.  Cetkovice  9  3  1  5  26:40  10 
  8.  Olomučany  9  3  0  6  53:52  9 
  9.  Jedovnice  8  2  0  6  35:41  6 
  10.  Benešov/Kořenec  8  1  0  7  13:75  3 
  11.  Šošůvka  10  0  0  10  4:224  0

Starší přípravka 5+1: Jedovnice – 
Kunštát/Olešnice 1:17 (1:10), Staněk - 
Janků 8, Baňa 3, Bláha 2, Chmelíček 2, 
Slavíček 2. Adamov – Drnovice 9:4 (2:2), 
Janoušek 4, Poláček 2, Prudík 2, Unčík - 
Toman 3, Valenčík. Jedovnice – Drnovice 
12:5 (8:2), Kučera 4, Dvořák 3, Konečný, 
Staněk 2, Králík - Stejskal 4, Valenčík. 
Adamov – Kunštát/Olešnice 4:18 (3:8), 

Kubín, Prudík 2 - Janků 7, Slavíček 4, 
Bláha, Dočekal 3, Kopecký. Lipůvka – 
Knínice 9:5 (4:0), Valenda 4, Buňka 3, 
Prudík 2 - Tlustý 2, David, Rozkošný, 
Zatloukal. Velké Opatovice – Knínice 4:3 
(2:2), Feder, Hader, Lichtr, Lysoněk - Bla-
žek, Lexman, Odehnal. Lipůvka – Velké 
Opatovice 3:10 (3:2), Valenda 2, Buňka 
- Schnich 5, Lysoněk 3, Feder, Hader. 
Rájec – Jestřebí – Blansko A 1:3 (1:2), 
Fojt - Crhonek, Lůdl, Odehnal. Ráječko 
– Blansko B 5:5 (4:2), Souček 2, Maša, 
Palacký, Pavlík - Farník 3, Dujka 2. Rá-
jec-Jestřebí – Blansko B 3:4 (2:2), Fojt 
2, Šváb - Dujka, Farník, Pokorný, Ryzí. 
Ráječko – Blansko A 4:3 (3:1), Souček 3, 
Pavlík - Crhonek 3. Lipovec – Boskovice 
11:10 (6:6), Zouhar Dominik 8, Pernica 2, 
Hořava - Čejka 6, Krejsta, Marek, Novot-
ný, Svoboda. Vysočany/Sloup – Voděrady 
4:6 (3:4), Vymazal 3, Meluzín - Opluštil 
3, Tersch 2, Šebela. Lipovec – Voděrady 
9:2 (4:2), Zouhar Dominik 7, Zouhar Voj-
těch 2 - Tersch 2. Vysočany/Sloup – Bo-
skovice 5:8 (2:4), Meluzín 3, Bartošek 2 
- Čejka 4, Marek 3, Krejsta. 
  1.  Blansko A  16  14  1  1  194:24  43
  2.  Kunštát/Olešnice  16  14  1  1  189:54  43 
  3.  Blansko B  16  12  2  2  120:34  38
  4.  Rájec-Jestřebí  16  11  0  5  107:49  33 
  5.  Adamov  15  11  0  4  110:58  33
  6.  Ráječko  16  10  2  4  117:66  32 
  7.  Boskovice  16  9  2  5  103:98  29 
  8.  Lipovec  16  9  0  7  104:98  27
  9.  Letovice  16  8  2  6  95:75  26 
  10.  Jedovnice  16  8  1  7  91:96  25 
  11.  Drnovice  16  5  0  11  74:118  15 
  12.  Vysočany/Sloup  16  4  0  12  64:152  12 
  13.  Svitávka  16  3  2  11  62:135  11
  14.  Lipůvka  15  2  2  11  58:120  8
  15.  V. Opatovice  16  2  2  12  50:151  8 
  16.  Voděrady  16  2  1  13  45:123  7
  17.  Knínice  16  2  0  14  50:182  6

OP ženy: Lažany – Kohoutovice 2:1 
(2:0), Štrofová 2 – Doležalová. Medlánky – 
Ráječko 11:1 (4:0), Kučerová 4, Štrůblová 
3, Licková 2, Hanzlová, Pešková – Zoub-
ková. Kostelec B – Drnovice 8:0 (5:0), Řez-
níčková 2, Burgetová, Haluzová, Hubáčko-
vá, Hájková, Vykopalová, Waltrová. 
  1.  Medlánky  9  8  1  0  44:12  25 
  2.  Lažany  9  5  2  2  26:9  17
  3.  Kostelec B  9  4  3  2  38:12  15 
  4.  Kohoutovice  9  4  0  5  12:19  12 
  5.  Ráječko  9  2  1  6  10:40  7
  6.  Drnovice  9  0  1  8  3:41  1

Z  



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

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

www.bbnreality.cz

Prodej stavebních pozemků 
v Lipovci - cca 800 m2.
Rozvody NN, veřejné osvětlení, 
plynovod, vodovod, jednotná ka-
nalizace, komunikace. Cca 150 
m od MŠ a ZŠ, zdravotního stře-
diska. Nádherný pohled do okolí, 
obec patří k oblastem  s nejčist-
ším vzduchem v ČR.

  Cena za 1m  Cena za 1m22: 450 Kč + provize: 450 Kč + provize
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investoraProdej 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.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích v přízemí rekonstruovaného obchodního centra KRAS, nacháze-
jícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po 
dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá 
spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna s příručním skladem,  sociální zařízení 
společné.

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

REZERVOVÁNO

REZERVOVÁNO

159% Golf. 159% Golf. 

 


	zrc01B
	zrc02B
	zrc03B
	zrc04B
	zrc05B
	zrc06B
	zrc07B
	zrc08B
	zrc09B
	zrc10B
	zrc11B
	zrc12B
	zrc13B
	zrc14B
	zrc15B
	zrc16B

