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VOŠ ekonomická a zdravot-
nická a Střední škola v Bosko-
vicích je škola s bohatou tradi-
cí, která dokáže pružně reago-
vat na současné trendy moder-
ního školství a na požadavky 
trhu práce. Žákům základních 
škol nabízíme nejen celou řadu 
atraktivních oborů, ale i spous-
tu zajímavých aktivit.

Novinkou jsou změny ve škol-
ním vzdělávacím programu oboru 
Informační technologie. Rozšířili 

V Olešnici se už 
lyžuje, vlek rozjedou 

i v Hodoníně
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

Co možná nevíte o Vyšší odborné škole a Střední škole Boskovice
jsme výuku grafi ky v předmětu 
grafi ka a multimédia, pro názor-
nější výuku programování jsme 
začali využívat LEGO mind-
storms roboty. Žáci jsou zapojeni 
do programu Cisco Networking 
Academy, a mohou tak získat 
celosvětově uznávaný Cisco cer-
tifi kát z oblasti počítačových sítí, 
který je na trhu práce velmi ce-
něn. Protože se IT technologie 
neustále vyvíjejí, modernizujeme 
učebny, používáme nejnovější 
hardware i software. Významným 
bonusem je to, že žáci mohou zís-
kat bezplatné licence na nejno-
vější verze softwaru společnosti 
Microsoft pro výuku i na domácí 
počítače.

Pro ty, kteří vidí svou budouc-
nost v ekonomické oblasti, je ur-
čen velmi perspektivní obor Eko-
nomika a podnikání – Informa-
tika v ekonomice. Jak již název 
napovídá, jedná se o obor, který 
propojuje ekonomiku a informač-
ní technologie. To je v součas-
né době nezbytné pro všechny, 
kteří chtějí najít dobré uplatnění 
v ekonomické oblasti. Do dalšího 
ekonomického oboru Obchodní 
akademie nebudeme v  školním 
roce 2013/2014 žáky do 1. roční-
ku přijímat.

Milovníci zvířat, kteří se chtějí 
stát i skutečnými odborníky v péči 
o zvířata nebo se zajímají o práci 
v laboratoři a výrobu zdravých 

potravin, si mohou vybrat obor 
Veterinární prevence. Žáci získají 
nejen teoretické znalosti, ale naučí 
se také pracovat  s moderními dia-
gnostickými přístroji (EKG, Steri-
celem atd.). Praktické dovednosti 
si osvojují na farmách, na jatkách, 
v mlékárnách, ordinacích veteri-
nárních lékařů a dalších zajíma-
vých pracovištích. V rámci výuky 
získají zdarma řidičské oprávnění 
skupiny B. 

Zájemci, kteří by rádi pracovali 
v oblasti cestovního ruchu a gast-
ronomie, mohou studovat maturit-
ní obor Hotelnictví a turismus nebo 
učební obor Kuchař – číšník, který 
je zakončený získáním výučního 
listu.  Pokračování na str. 6

Radim Hruška

Olešnice, Hodonín - Minulý 
týden se v našem regionu rozjel 
první vlek. Spustili ho v lyžař-
ském areálu v Olešnici. Chlad-
né počasí uplynulých dní tam 
umožnilo zasněžit zhruba jednu 
třetinu svahu. Na zimní sezónu 
se připravují také v Hodoníně 
u Kunštátu, tam se začne lyžovat 
v druhé polovině prosince.

V Olešnici připravili pro le-
tošní rok hned několik novinek. 
Rodiče s dětmi jistě potěší nový 
vlek na dětském svahu, který tak 
bude obsluhovaný hned dvěma 
zařízeními. „Jeden z nich bude 
moci zdarma využívat lyžující 
veřejnost, druhý pak lyžařská 
škola, která začne fungovat od 
čtrnáctého prosince. V minulosti 
musely děti často stát dlouhou 
frontu, doufám, že se nyní situa-
ce zlepší,“ vysvětlil majitel areá-
lu Lubomír Rek.

Podle něj se pracovalo také 
na provozní budově, konkrétně 
kuchyni. Ta se zvětšila a kro-
mě rychlého občerstvení bude 
nově nabízet také hotová jídla. 
Provozní doba restaurace bude 
stejná jako celého areálu, tedy 
ve všední dny od 9 do 21 hodin 
a o víkendech od 8 do 21 hodin. 
V Olešnice také zvětšili kapacitu 
dámských toalet a vytvořili no-
vou bezbariérovou toaletu. Ve 
skiareálu funguje také ubytování 
přímo u svahu, jehož kapacita je 
deset lůžek. 

Na své si přijdou lyžaři i na 

svahu. „Pokud nám to umožní 
počasí, budeme jako každoročně 
dělat velké muldy a rádi bychom 
také vytvořili tunel, kterým by 
mohli lyžaři projíždět. Nebudou 
chybět ani malé skokánky a je-
den velký skok,“ vypočítal Lu-
bomír Rek. 

Přijíždějící návštěvníci bu-
dou moci parkovat na spodním 
i horním parkovišti. O dobrou 
průjezdnost silnice se bude starat 
nový traktor s radlicí a rozmeta-
dlem posypu. „Předpokládáme, 
že se nám bude dařit v letošním 
roce parkoviště lépe udržovat. 
Máme v plánu také více využí-
vat horního parkoviště, k němu 
je dobrý přístup po asfaltové 
cestě. Parkování je zdarma, ceny 
pro lyžaře zůstávají stejné jako 
v loňském roce, tedy 150 korun 
za hodinu,“ dodal Lubomír Rek.

Na návštěvníky čeká v Oleš-
nici sjezdovka o délce 500 m. 

Dva velké vleky a jeden dětský 
zdarma. K dispozici je i večerní 
lyžování, snowboard park a ser-
vis lyží, lyžařská škola, dětský 
koutek, lyžařský kolotoč a další. 
Samozřejmostí je každodenní 
údržba svahu rolbou a půjčovna 
lyží, snowboardů a dalších po-
můcek. Více informací na www.
ski-areal.cz.

Na první návštěvníky se při-
pravují také v lyžařském areálu 
v Hodoníně u Kunštátu. Sezóna 
by měla začít kolem dvacátého 
prosince. Na lyžaře čeká nově 
zrekonstruovaný vlek, který 
zvládne za hodinu zhruba 450 
osob. Lidé budou moci využívat 
také menšího vleku s kapacitou 
250 lidí za hodinu.

Pro vyznavače zimních sportů 
je v areálu připravena sjezdovka, 
která nabídne vyžití pro milovníky 
sjezdového lyžování a snowboar-
dingu.  Pokračování na str. 5

Objednali jste si okna a nemáte je?
Na vánoční stůl
kapři z Jedovnic

Jedovnice - Také v letošním 
roce připravili jedovničtí rybáři 
prodej vánočních kaprů. Může-
te si je zakoupit v Blansku za 
hotelem Dukla ve dnech 20. až 
23. prosince vždy od 8 do 15.30 
hodin. Kapři budou k mání sa-
mozřejmě i v Jedovnicích, a to 
na Havlíčkově náměstí ve dnech 
21. a 22. prosince v době od 8 do 
15.30 hodin. 

Jedovnický kapr nese označe-
ní Moravský kras – regionální 
produkt.  (ama)

Boskovice - S nepříjemnou 
situací se musí vypořádat klienti 
boskovické fi rmy Katzmair s r.o. 
Někteří z nich si totiž objednali 
nová plastová okna nebo dveře, 
zaplatili zálohu, ale nic se nesta-
lo. Nejenže neproběhla montáž, 
ale fi rma jim ani nevrátila zálohu. 
Případem se proto nyní zabývají 
blanenští kriminalisté, kteří vy-
zývají všechny postižené, aby 

se přihlásili na bezplatnou linku 
158.

„V současné době prověřuje-
me možné podvodné jednání této 
fi rmy. Její pracovníci slibovali 
lidem od letošního září montá-
že plastových oken a vybírali od 
nich zálohy. Nedodrželi pak ale 
ani termíny montáže, ani zákazní-
kům po urgencích nevrátili pení-
ze. Pracovníci fi rmy se navíc vy-

hýbají kontaktu s klienty,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Zatím kriminalisté zjistili, že 
takto fi rma způsobila dluhy za 
více než čtyři sta tisíc korun. Po-
škozených však může být mno-
hem víc. „Proto vyzýváme pří-
padné další neuspokojené zákaz-
níky, aby se ozvali policistům,“ 
dodala Šebková.  (hrr)

Novým starostou Blanska by 
měl být Ivo Polák

Blansko - Souběh funkce poslance Parlamentu ČR a starosty města 
Blanska je pro mne nepřijatelný. S těmito slovy šel do voleb Lubomír 
Toufar. A slovo se snaží dodržet. Na prosincovém zasedání zastupi-
telstva města Blanska by měl být uveden do funkce jeho nástupce, 
protože Toufar již do parlamentní lavice zasedl. 

„Na schůzi sociální demokracie jsem jako svého nástupce navr-
hl Ivoše Poláka. Bylo to akceptováno,“ uvedl na tiskové konferenci 
města. Jak řekl, ve hře byla i jména Michala Součka a Miroslava 
Starého. 

„Myslím, že Ivo Polák má nejlepší předpoklady k vykonávání ta-
kové funkce. Je to již zkušený politik, zná dokonale blanenské pro-
blémy. Podle mých informací nebude problém ze strany koaličních 
partnerů, aby byl starostou jmenován,“ dodal Toufar.  (bh)

INZERCE

Sjezdovka v Olešnici.  Foto ski-areal.czSjezdovka v Olešnici.  Foto ski-areal.cz

Vánoční jarmark zahájil pán z Boskovic

Jarmark. Uplynulý pátek a sobotu patřilo boskovické Masarykovo náměs   již 16. Vánočnímu jarmarku, 
který zahájil příjezd pána z Boskovic s družinou.  Foto Radim Hruška

Pozor! 
Příští číslo Zrcadla 

vyjde už za týden 

v úterý 17. prosince 

i se zajímavým čtením 

na svátky.
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Moravský kras se dočká 

svého Domu přírody 
K K
Opilý „řídil“ 
křižovatku

Lipovec - Opilý muž řídí křižo-
vatku. Takovou informaci dostali 
ve čtvrtek 5. prosince kolem čtvrté 
hodiny odpoledne policisté od řidi-
čů, kteří projížděli obcí Lipovec 
směrem na Rozstání. Když poli-
cisté přijeli na místo, našli u silni-
ce čtyřiadvacetiletého muže, který 
úmyslně, bezdůvodně a nekont-
rolovaně vbíhal na křižovatce do 
vozovky. Nedbal navíc žádných 
výzev policistů, aby svého jednání 
zanechal, odmítal se také podro-
bit dechové zkoušce. Policisté jej 
tedy nakonec převezli na protial-
koholní záchytnou stanici. Muž se 
bude zodpovídat z přestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, ale také z přestupku proti 
veřejnému pořádku.  (hrr)

Obezřetnost 
se vyplatí

Blanensko a Boskovicko - 
Policisté upozorňují zákazníky 
v obchodních domech i na par-
kovištích před nimi na nebezpečí, 
které přináší předvánoční náku-
py. Cílem celostátní preventivně 
informační kampaně Obezřetnost 
se vyplatí je, aby se lidé naučili 
dávat pozor na své osobní věci. 
Tato akce proběhla ve středu 
4. prosince i v blanenském okrese. 
Policisté kontaktovali nakupující 
v hypermarketech a upozorňo-
vali je na řádění kapsářů. Ti totiž 
čekají na sebemenší nepozor-
nost v podobě na chvíli odložené 
kabelky v nákupním vozíku či 
na sedadle auta během vykládání 
nákupu. Z informačních letáků se 
lidé dozvěděli, jakými způsoby 
lze zlodějům zabránit v tom, aby 
se na nich obohatili. Peněženka 
by neměla být pro zloděje snadno 
přístupná. Je dobré nosit důležité 
věci v náprsních či uzavíratel-
ných kapsách oděvů nebo v tzv. 
ledvinkách. Peněženku v kabelce 
umístěte do vnitřní kapsy kabel-
ky, kabelku zapněte na zip a nos-
te na přední části těla. Doklady 
a platební kartu raději mějte mimo 
peněženku. Nenoste u sebe větší 
fi nanční hotovost a raději využijte 
bezhotovostní platební styk. V pří-
padě krádeže platební karty, kartu 
zablokujte.

Policisté také informovali řidi-
če, kteří přijeli za vánočními náku-
py a zaparkovali před obchodním 
domem, o nebezpečí krádeží věcí 
ze zaparkovaných vozidel. Je tře-
ba nenechávat na sedadlech či ve 
viditelných vnitřních prostorech 
nic, co by mohlo upoutat pozor-
nost zlodějů. Ti velmi často využí-
vají příležitosti, kdy řidič vyloží 
nákup z nákupního vozíku do kuf-
ru, vozidlo neuzamkne a vzdálí se 
vrátit vozík.  (hrr)

Řidiči jezdili 
rychle i opilí

Blanensko a Boskovicko - 
Džungle na silnici. I tak se dá 
vnímat chování některých řidi-
čů, které kontrolovali ve čtvrtek 
5. prosince policisté v blanenském 
okrese. Jeden z nich jel s Opelem 
Vivaro po hlavním tahu Brno-Svi-
tavy ve Skrchově devadesátkou, 
i když je tam nejvyšší povolená 
rychlost padesát kilometrů za 
hodinu. Když jej policisté zasta-
vili, ukázalo se, že už dosáhl dva-
nácti bodů a od letošního ledna 
nesmí usednout za volant. Řidič je 
tak podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí. V Blansku pak poli-
cisté v ranních hodinách ve stejný 
den zastavili řidiče osobního auta 
značky Volvo, který nadýchal 1,84 
promile alkoholu v dechu. Nyní je 
také podezřelý ze spáchání trest-
ného činu a to ohrožení pod vli-
vem návykové látky.  (hrr)

Žena založila 
černou skládku

Bačov - Stavební suť a další 
odpadky vysypala přímo z auta 
do svahu v blízkosti Bačova zatím 
neznámá žena. Na místě zastavila 
s osobním vozidlem značky Hyun-

dai v úterý 26. listopadu mezi půl 
jednou a jednou hodinou odpoled-
ne. Svým jednáním se dopustila 
přestupku proti veřejnému pořád-
ku a způsobila škodu, jež je zatím 
předmětem dalšího šetření a její 
výše se bude odvíjet od toho, co 
bude likvidace skládky stát. Po 
ženě ve věku mezi padesáti až 
šedesáti lety v současné době poli-
cisté pátrají.  (hrr)

Na kolejích 
zemřeli dva lidé

Doubravice - Nákladní vlak 
jedoucí od Brna na Českou Tře-
bovou srazil v pátek 29. listopadu 
krátce po půl jedenácté večer dva 
lidi. Tragická nehoda se stala na 
železničním koridoru mezi Doub-
ravicí nad Svitavou a Skalicí nad 
Svitavou. Podle prvotních zjištění 
policie tam muž se ženou šli pří-
mo po kolejích směrem ke Skali-
ci. V táhlé zatáčce je strojvedoucí 
uviděl na poslední chvíli, nestihl 
již zastavit a oba srazil. Muž i žena 
svým zraněním podlehli.  (hrr)

Zloděje zajímaly
věci v autě

Vilémovice - Škoda Octavia 
zaparkovaná ve Vilémovicích 
nenechala v klidu zatím neznámé-
ho výtečníka. Toho zlákal batoh 
ležící na sedadle spolujezdce. Roz-
bil okénko a batoh ukradl. Majitel 
tak přišel nejen o zanedbatelnou 
fi nanční hotovost, ale i doklady 
a platební a úvěrovou kartu. Celko-
vě tak zloděj způsobil na poškoze-
ní vozidla a na odcizených věcech 
škodu tři a půl tisíce korun.  (hrr)

Na kole jel opilý
Blansko - Ve čtvrtek 28. listo-

padu ve večerních hodinách došlo 
v Blansku k dopravní nehodě. 
Šestašedesátiletého muže od jíz-
dy na kole neodradilo ani poča-
sí, ani zkonzumovaný alkohol. 
Výsledkem byla nekoordinova-
ná jízda, která skončila bočním 
nárazem do protijedoucího osob-
ního vozu. Zatímco u řidiče auto-
mobilu ukázal přístroj na měření 
hladiny alkoholu nulovou hod-
notu, u cyklisty se objevil údaj 
2,48 promile. Ze srážky vyvázl 
s lehkým zraněním. Na osobním 
automobilu byla škoda vyčíslena 
na dvacet tisíc korun.  (hrr)

Vykradli dva
rodinné domy
Boskovice - Dva vyloupené 

rodinné domky našli v podvečer 
23. listopadu jejich majitelé v Bos-
kovicích. Do prvního z nich se zlo-
děj nejprve pokoušel dostat přes 
sklep, dveře se mu ale nepodařilo 
vypáčit. Nakonec tedy rozbil sklo 
od zadních dveří ze dvora. Z domu 
pak vzal peníze, šperky, platební 
karty, fotoaparát, hodinky, parfé-
my a další věci. Majitelům domku 
tak vznikla škoda za více než 77 
tisíc korun. Do druhého domku 
pachatel vnikl tak, že přelezl zeď, 
dostal se na terasu a vypáčil dveře 
od balkonu. Z domku pak pobral 
také šperky a peníze jak v české, 
tak v zahraniční měně. Zde vznik-
la majitelům škoda za téměř 43 
tisíc korun. Po pachatelích obou 
vloupání v současné době policis-
té pátrají.  (hrr)

Dopadli zloděje
Blanensko a Boskovicko - Poli-

cisté zadrželi jednatřicetiletého 
muže, který je podezřelý z trest-
ných činů krádeže, poškozování 
cizí věci a porušování domovní 
svobody. Většina případů, které 
má podle zjištění policie na svědo-
mí, se stala v blanenském okrese. 
Muž se měl například v době od 
dubna do letošního září pětkrát 
vloupat do rodinného domku ve 
Velkých Opatovicích, kde vzal 
postupně například notebook, stol-
ní počítač, ale také alkohol a další 
věci. Další škodu za asi 25 tisíc 
korun pak způsobil majiteli her-
ny ve Velkých Opatovicích, kam 
se vloupal během května dvakrát 
a odcizil tam fi nanční hotovost 
z hracích automatů.  (hrr)

Marta Antonínová

Blansko - V těchto dnech byla 
schválena dotace na realizaci náv-
štěvnického střediska Dům příro-
dy Moravského krasu. V chrá-
něné krajinné oblasti Moravský 
kras jej buduje Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. 

Výstavba byla zahájena již 
27. listopadu a bude dokončena 
do 30. listopadu roku 2015. Cel-
kové výdaje na projekt ve výši 
84 milionů korun spolufi nancu-
je z 85 procent Evropská unie 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

„Dům přírody nabídne náv-
štěvníkům expozici, která  přiblíží 
geologickou minulost, dávný 
i současný život v jeskyních, podá 
informace o živé přírodě či nabíd-
ne krátké fi lmy. Venkovní expozi-
ce ukáže například průchod vody 
krasovou krajinou od ponorů 
přes jeskyně do vývěrů. K vidění 
budou i bloky hornin s vyleštěný-
mi řezy,“ popisuje Leoš Štefka, 
vedoucí Správy chráněné krajin-
né oblasti Moravský kras. 

„Cílem Programu Dům přírody 
je vytvořit po vzoru jiných evrop-
ských států ve vybraných chrá-
něných územích síť návštěvnic-

Žáci základních škol si vyzkoušeli 
praktické dovednosti

Na Masarykově střední ško-
le Letovice proběhla 19. listo-
padu soutěž pro žáky osmých 
a devátých tříd základních škol 
Ukážeme vám, co ve vás vězí. 
Žáci základních škol si během ní 
mohli zábavnou formou vyzkou-
šet praktické dovednosti, které 
odpovídají studijním a učebním 
oborům vyučovaným na naší 
škole. 

Úkoly soutěžícím vysvětlo-
vali a zadávali naši žáci z oborů 
Stavebnictví - pozemní stavby, 
Zedník, Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu, Umělecký 
keramik a Elektrikář. Naši žáci si 
vyzkoušeli roli učitelů a soutěží-
cí ze ZŠ roli studentů SOŠ, a to 
vše zábavnou formou pod heslem 
Škola hrou.

Žáci základních škol byli roz-
děleni do devíti týmů po pěti 
osobách a naši studenti druhého 
a třetího ročníku oboru Pozemní 
stavby se stali jejich průvodci po 
jednotlivých stanovištích rozmís-
těných v odborných učebnách 
a dílnách.

Odbornými garanty jednot-
livých soutěží byli vyučující 

odborných předmětů. Soutěží-
cí si mohli vyzkoušet ze sta-
vebních odborných dovedností 
např íklad 
ve stavební 
laboratoři 
zaměřování teodolitem a výpo-
čet výměry parcely, poznávání 
stavebních strojů, určení archi-
tektonických slohů, poznávání 
výkresů a stavebních materiálů, 

rýsování na prkně i na počítači 
v programu AutoCAD, v dílně 
skladbu zdiva.

V prak-
t i c k ý c h 
d i s c i p l í -

nách elektro za pomoci našich 
žáků si soutěžící vyzkoušeli 
zapojování světla a obvodů, 
měření odporů a poznávání elek-
troinstalačních materiálů. 

Ve výtvarném ateliéru žáci 
pomocí barev vytvořili krásné 
obrázky vyjadřující lidské emo-
ce. Myslím, že nejvíce zaujalo 
soutěžící vytváření keramiky 
na kruhu a modelování masky 
v keramické dílně pod asistencí 
J. Brtnického a jeho studentů. 
Tyto činnosti většina soutěžících 
dělala poprvé a žáci se tak zabra-
li do tvůrčí činnosti, že jim neva-
dilo ani „upatlání“ keramickou 
hlínou.

Po absolvování všech stano-
višť se soutěžící a jejich prů-
vodci sešli v hudebně, kde bylo 
provedeno vyhodnocení soutěže 
a vítězné týmy dostaly diplomy 
a věcné ceny. 

A jak to dopadlo? První mís-
to patřilo ZŠ Žďárná (tým č. 4), 
druhé a třetí místo týmům ZŠ 
Letovice (tým č. 3 a 1), o čtvrté 
místo se podělili Letovičtí (tým 
č. 2) a Svitávečtí (tým č. 8), na 
páté příčce skončila Svitávka 
(tým č. 9), šesté a sedmé místo 
patřilo ZŠ Jaroměřice (tým č. 7 
a 6) a pořadí uzavřela ZŠ Žďárná 
(tým č. 5). 

 Ing., Bc. Andrea Ježková

 Foto Andrea Ježková Foto Andrea Ježková

Z  

 Vizualizace P. P. Architects Vizualizace P. P. Architects

kých středisek. Značka chráněné 
krajinné oblasti přitahuje turisty, 
kteří napomáhají šetrnému rozvo-
ji místních obcí. Domy přírody, 
stejně třeba jako naučné stezky 
či ptačí pozorovatelny, návštěv-
níkům umožní lépe poznat zdejší 
přírodu a pomohou pochopit, proč 

je potřeba ji chránit,“ vysvětluje 
ředitel Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR František Pelc. 
Agentura v současnosti spolu-
zajišťuje provoz Domu přírody 
Třeboňska a realizuje výstav-
bu Domu přírody Litovelského 
Pomoraví.

Pro nový Dům přírody byla 
vybrána centrální část národ-
ní přírodní rezervace Vývěry 
Punkvy - lokalita Skalní mlýn. 
Jde o tradiční turistické centrum 
Moravského krasu s vysokou 
návštěvností, kam se ročně podí-
vá až 400 tisíc lidí.

Nadílka. Ve čtvrtek 5. prosince navš  vili dětské oddělení boskovické nemocnice Mikuláš, andělé a čer  ci. 
Mikuláš si s hospitalizovanými dětmi popovídal, anděl předal dárkové balíčky a společně s čer  čky zazpívali 
koledy. Dě   tak měly zpestřený pobyt v nemocnici a hlavně radost, že i tady na ně Mikuláš nezapomněl. Tato 
tradice je v nemocnici udržována každoročně. Poděkování patří studentům čtvrtého ročníku Pedagogické 
školy v Boskovicích za milé vystoupení a Vodárenské akciové společnos   Boskovice, která zajis  la pro dě   
dárkové balíčky.  Foto Jaroslav Parma

Čtyři byty 
v Blansku jsou 

ještě volné
Blansko - Město Blansko stále 

prodává uvolněné byty v domech, 
kde vzniklo společenství vlastní-
ků bytů. 

Jedná se o domy Bezručova 5, 
Jasanová 24, Chelčického 32-56, 
9. května 3, 14-22, 26 a dále na 
ulici Údolní 13-21. Před revitali-
zací byly volné byty nabízeny za 
minimální cenu pět set tisíc korun. 
V současné době se minimální 
cena pohybuje většinou kolem 
šesti set padesáti tisíc korun za 
byt, a to z důvodu provedení revi-
talizace bytového domu. 

U těchto bytů je městem uhra-
zen podíl na provedenou revitali-
zaci domu ve výši zhruba dvě stě 
tisíc korun. Nový vlastník nebude 
tedy muset splácet úvěr na revita-
lizaci domu. 

V současné době jsou na inter-
netových stránkách města www.
blansko.cz zveřejněny nové 
záměry na prodej celkem čtyř 
volných bytů.  (zpr)
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Fotoreportáž z Mikulášské jízdy a rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská jízda. Foto Obec ŠebetovMikulášská jízda. Foto Obec Šebetov

pondělí 16. 12. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

středa 18. 12. Blansko KSMB 
- Dělnický dům 10 - 17 hod.

MODELY PODZIM-ZIMA 2013

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Mikulášská jízda. Foto Jaroslav OldřichMikulášská jízda. Foto Jaroslav Oldřich

Mikulášská jízda. Foto Jaroslav OldřichMikulášská jízda. Foto Jaroslav Oldřich Mikulášská jízda. Foto Jaroslav OldřichMikulášská jízda. Foto Jaroslav Oldřich

Mikulášská jízda. Foto Jaroslav OldřichMikulášská jízda. Foto Jaroslav Oldřich

Rozsvícení vánočního stromu v Boskovicích. Foto Jaroslav ParmaRozsvícení vánočního stromu v Boskovicích. Foto Jaroslav ParmaRozsvícení vánočního stromu v Boskovicích. Foto Jaroslav ParmaRozsvícení vánočního stromu v Boskovicích. Foto Jaroslav Parma
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Nová svodidla mezi Blanskem 

a Šebrovem ochrání motorkáře
Z  

Mikulášská návštěva 
u Milosrdných bratří

Letos, tak jako každým rokem začátkem prosince, navštívili členové 
Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích dlouhodobě léčené 
pacienty Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích. Posláním této bo-
hulibé návštěvy je mimo jiné připomínka, že již přišel čas adventní, na 
jehož začátku se slaví svátek sv. Mikuláše. Skutečná historie a legenda 
spojuje tohoto biskupa a světce především s dobrem. 

Obětaví a zdatní členové Nového sdružení vzali na sebe podobu tohoto 
světce a jeho družiny. Přišli rozdávat tolik potřebnou radost pacientům, 
snad i trošku dobré a veselé sváteční nálady lidem, kteří jsou delší čas 
odtrženi od svých rodin, domovů a také od svých nejbližších z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Ostatní členové našeho 
sdružení, kteří se této tradiční návštěvy účastnili, zpívali vánoční písně 
a koledy v doprovodu krásně znějící harmoniky Jirky Mifka. Určitě po-
těšily a přinesly dobrou náladu všem pacientům a usměvavému zdravot-
nickému personálu. 

Malý dáreček v podobě vánočních perníčků rozdávaly naše členky pod 
laskavým dohledem Mikuláše, Anděla, ale tentokrát i dobrosrdečného 
a přívětivého čerta. Tento malý dáreček určitě přinesl radost v očích i na 
duši obdarovaným hospitalizovaným lidem a přinesl radostnou vzpomín-
ku na rodinu a lepší časy, kdy jim ještě plně sloužilo zdraví.

Milé dárečky opět připravila ing. Jaroslava Konůpková, zpívání s na-
ším sborem zase Ema Stehlíková. 

Mikulášskou návštěvu s námi připravuje ředitelka této nemocni-
ce MUDr. Královcová, která věnuje této dobré věci svůj čas. Vedoucí 
pracovnice NMB svojí osobní účastí celou akci plně podpořily. Srdečné 
poděkování patří všem, kteří se této dobročinné a záslužné akce dobro-
volně zúčastnili. Odměnou pro všechny zúčastněné bylo potěšení všech 
pacientů, zvláště když odvážnější s námi radostně popěvovali a v očích 
všech byla patrná radost a zlepšená nálada.  Borek

Svatojánský pěvecký sbor 
zpíval v Bratislavě

Na zahraniční cestu se o třetí listopadové neděli vydal Svatojánský 
pěvecký sbor ze Svitávky. Měl s sebou vynikajícího průvodce profesora 
Prose. Již cestou všechny přítomné informoval o trase, kterou projíždíme 
a pak o samotném městě. Projížděli jsme i kolem sídla prezidenta Gaš-
paroviče. Naší první zastávkou byl Bratislavský hrad, který byl několik 
roků opravován. Nyní se již pyšní svou krásou. Po prohlídce hradu nás 
autobus zavezl k přístavišti lodí u Dunaje. Následovala prohlídka cent-
ra, jeho jednotlivých částí, ulic a památek s náležitým a vyčerpávajícím 
výkladem průvodce pana profesora Josefa Prose. 

Před 14. hodinou nám průvodce udělil volno k osobnímu užití. Rozděli-
li jsme se do několika menších skupin, kde jedna pokračovala v prohlídce 
dalších památek, druhá šla něco pojíst a popít do restaurace. Naše sku-
pina zvolila pěší procházku po nábřeží Dunaje za krásného svitu slunce 
a dále pak pokračovala po mostě SNP až na druhý břeh do Petržalky. 

Návrat všech skupin byl stanoven na 15,30 hodin u chrámu Nejsvě-
tějšího spasitele. V ten čas nám byl chrám otevřen a nastala generální 
zkouška sboru, po které započala hlavní mše svatá. V jejím začátku po 
uvítání všech přítomných a především hostů – zpěváků Svatojánského 
chrámového pěveckého sboru, bylo připomenuto, že zpěváci přijíždějí 
z místa, kde se narodil kardinál Tomáš Špidlík. Mši svatou sloužil jezuita 
P. Kyselica a sbor při ní zpíval truvérskou mši od Petra Ebena ve všech 
jeho částech. Dále pak dvě části Korunovační mše od Mozarta a na zá-
věr ,,Ó Veliká Boží Milost nám prokázaná“ od Adama Václava Michny 
z Otradovic. Přítomných více než 200 věřících mohutným potleskem vy-
jádřilo díky za krásné zpěvy moravských zpěváků. Stejně také sloužící 
kněz od oltáře poděkoval všem, kteří obohatili mši krásnými zpěvy a po-
přál jim šťastnou cestu domů. Celý sbor pak přešel osvícenou Bratisla-
vou k nábřeží Dunaje, kde již nás očekával autobus, aby nás za zpěvu 
moravských písniček zavezl do našich domovů. Za celou dlouhotrvající 
přípravu a uskutečnění patří z tohoto místa poděkovat vedoucí sboru 
paní Leontině Koryčánkové, stejně velký dík Miroslavu Maňouškovi, 
průvodci profesoru Prosovi, sólistce Mirce Vávrové a všem zpěvákům. 
Díky vám všem!  Miroslav Holík

Radim Hruška

Blansko - Motorkáři budou 
mezi Blanskem a Šebrovem jez-
dit bezpečněji. V místě totiž byla 
nainstalována speciální svodidla. 
Stalo se tak na základě účasti 
milovníků jízdy v jedné stopě na 
letošním ročníku akce Nežij vte-
řinou. Právě tou totiž blanenští 
policisté podmínili instalaci no-
vých svodidel.

Takzvaná motorkářská svo-
didla se oproti těm běžným liší 
spodní pásnicí, která má mo-
torkáře lépe ochránit v přípa-
dě dopravní nehody. „Svodidla 
mají totiž zabránit podjetí těla 
motocyklisty pod svodidly a tak 
jeho poranění se o sloupky. Jsou 
umístěna v jedné ze zatáček na 
silnici II/379 mezi Blanskem 
a Šebrovem. Zatáčka byla vyti-
pována policisty na základě sta-
tistik dopravních nehod ve spo-
lupráci s Centrem dopravního 
výzkumu. Při výběru rozhodova-
lo také to, že v tomto úseku se 
pohybuje velké množství motor-
kářů, kteří tudy nejen projíždějí, 
ale doslova si sem chodí zajezdit 
pro zábavu,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Instalace nových svodidel je 
preventivním opatřením, jehož 
cílem je snížení následků doprav-
ních nehod, zejména ve vztahu 

 Ilustrační foto Policie ČR Ilustrační foto Policie ČR

k následným zraněním. V úseku 
rozhodně nejsou umístěna proto, 
aby umožnila jezdit motorkářům 
nepřiměřenou rychlostí.

Speciální svodidla vyvinul ost-
ravský ArcelorMittal. Stalo se tak 
na základě dlouholetého výzku-
mu a vývoje takzvaného chytrého 
svodidla s čidly pro zaznamenání 
nehody v rámci grantu Evropské 
unie. V Ostravě se záchytný sys-
tém se spodní pásnicí vyvíjel dva 
měsíce. Poté následovala úspěšná 
bariérová zkouška a schválení 

systému Ředitelstvím silnic a dál-
nic a Ministerstvem dopravy ČR 
pro použití na českých pozemních 
komunikacích. Nyní byl záchytný 
systém nainstalován na 142 met-
rů dlouhém úseku Šebrov v okre-
se Blansko. Centrum dopravního 
výzkumu svodidla navíc opatřilo 
retrorefl exním polepem a odraz-
kami.

„V roce 2010 se v Šebrově sta-
la tragická dopravní nehoda mo-
torkáře, který se smrtelně zranil 
o sloupek svodidla. Doufám, že 

instalací nového typu svodidla 
v tomto úseku zvýšená ochrana 
motorkářů v republice teprve za-
číná,“ doplnila Iva Šebková. 

V zahraničí tento typ ochrany 
proti podjetí svodidel má letitou 
tradici. „Jen u nás jsme v tomto 
ohledu stále pozadu. Jsem rád, že 
byl učiněn první krok ke změně, 
a tím dochází k naplnění společné-
ho cíle ochránit motocyklisty před 
ztrátou života a těžkým zraně-
ním,“ řekl prezident  Motocyklové 
asociace ČR Jaromír Šíd.

Blansko - Kdo si pospíší, má 
ještě dnes poslední příležitost 
navštívit Vánoční prodejní vý-
stavu v blanenském Dělnickém 
domě, na jejímž uspořádání spo-
lupracovala s Kulturním středis-
kem města Blanska Střední škola 
gastronomická. 

Už od 3. prosince, kdy otevře-
la své brány, vítala denně řady 
návštěvníků. Přicházeli nejen 
dospělí, ale i děti z mateřských 
a základních škol. Studenti nabí-
zeli soutěžní expozice slavnost-
ně prostřených stolů, projekce 
studentských prezentací nejen 
o vánočních tradicích, obsloužili 

hosty v literární minikavárnič-
ce či u staročeského adventního 
punčového baru. 

Denně mohli návštěvníci sle-
dovat šikovné ruce žen, které 
předváděly některé z tradičních 
řemesel. Zastoupeno bylo napří-
klad malování na sklo, výroba 
korálků a skleněných figurek, 
šperků či výroba vizovického 
pečiva.  (ama)

Těšení. Vánoční výstava v Děl-
nickém domě lákala všechny ge-
nerace. Největší radost z ní ale 
měly hlavně děti. 
 Foto Marta Antonínová

Vánoční výstava pro malé i velké

Jedovnice - Zástupci deseti 
obcí, na něž shlíží vysílač Kojál, 
se sešli poslední listopadové úte-
rý v Jedovnicích. 

Konal se tam kulatý stůl po-
řádaný Místní akční skupinou 
Moravský kras pod záštitou Ev-
ropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova s podtitulem 
Evropa investuje do venkov-
ských oblastí. Kulatý stůl byl 
motivován větou: Největšími 
odborníky na místní rozvoj jsou 
místní lidé.

Na jednání byli pozváni nejen 
starostové, ale také podnikatelé, 
zástupci neziskového sektoru 
a samozřejmě občané, aby se 

zamysleli nad návrhem plánu 
rozvoje této oblasti. Všechny 
přítomné uvítal starosta Jedovnic 
Jaroslav Šíbl a o výsledcích prá-
vě končícího plánovacího obdo-
bí 2007 až 2013 hovořil zástupce 
MAS Petr Revenda. Následnou 
diskusi vedl Martin Návrat z na-
dace Partnerství. 

Každý z přítomných měl mož-
nost vyslovit se k potřebám či 
problémům své obce či organi-
zace, ale také celého regionu, 
a současně navrhnout ty oblasti, 
jimž by se měla v následujících 
letech věnovat pozornost v plá-
nu rozvoje území. U kulatého 
stolu v Jedovnicích zazněla celá 

řada nápadů na společné projek-
ty i dílčí projekty jednotlivých 
obcí. V diskusi se často hovořilo 
o nutnosti zlepšení komunika-
cí, budování hřišť a sportovišť, 
o podpoře spolkového života 
pro všechny věkové kategorie 
obyvatel. Padly i takové nápady, 
jejichž realizace by napomohla 
k vyšší atraktivitě Moravského 
krasu pro jeho návštěvníky, roz-
šíření služeb a nabídek v oblasti 
cestovního ruchu. 

Veřejné projednávání Strate-
gie 2020 se konalo 4. prosince 
i v Rájci-Jestřebí a třetí kulatý 
stůl se uskuteční v Černé Hoře 
11. prosince.  (ama)

Kulatý stůl obcí pod  Kojálem Město nabízí 
bezbariérové 

byty
Blansko - Město Blansko je 

vlastníkem třinácti bytů zvlášt-
ního určení, které jsou upravené 
pro bydlení zdravotně postiže-
ných osob. 

Tyto bezbariérové byty se pro-
najímají přednostně žadatelům 
s trvalým pobytem v Blansku, 
ale o nájem může požádat i občan 
žijící mimo území města. Žádost 
o nájem bezbariérového bytu se 
podává na předepsaném formu-
láři na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Blansku. 

Žádost o poskytnutí nájmu 
bezbariérového bytu může po-
dat občan České republiky, který 
je zletilý, způsobilý k právním 
úkonům, je občanem bydlícím 
v podmínkách, které jsou vzhle-
dem k jeho zdravotnímu sta-
vu nevyhovující a má splněny 
jakékoliv závazky vůči Městu 
Blansko. Přílohou žádosti je vy-
jádření lékaře, zda nájem bytu 
vzhledem ke zdravotnímu stavu 
žadatele doporučuje. 

K žádosti je také třeba dolo-
žit doklad o výši důchodu nebo 
jiném příjmu za posledních šest 
měsíců, kopii rozhodnutí o pří-
spěvku na péči (byl-li přiznán) 
a kopii průkazu osoby se zdra-
votním postižením. 

Podrobnější informace lze zís-
kat na Městském úřadu v Blan-
sku, odboru sociálních věcí, 
oddělení sociální pomoci, nám. 
Republiky 1, Blansko – kancelář 
č. 122, kde je k dispozici také 
formulář žádosti (nebo ke staže-
ní na www.blansko.cz). (zpr)

Komedie. Divadelní spolek Rájec-Jestřebí představil v boskovickém zámeckém skleníku komedii Na správné adre-
se. Během pořadu vystoupil také Voice Band Střední pedagogické školy Boskovice.  Foto Jaroslav Oldřich

Předvánoční delikatesa
Zcela určitě se čtenář pozastaví nad titulkem mé krátké vzpomínky na 

příjemné setkání skupiny zájemkyň o krásu a estetiku. Jednalo se o před-
vánoční ukázku mnoha nápadů a užitečných rad, kterak zpříjemnit rodin-
né prostředí v období adventu a Vánoc.

Blanenské Květinové studio Kristýna se proměnilo minulé úterý v útul-
ný a hřejivý interiér díky majitelce A. Grossové a jejích dekorací s vá-
nočními motivy v oblasti fl oristiky. S nadšením jsme sledovaly rychlý tok 
jejích nápadů s humorným slovním projevem, potleskem jsme ocenily 
krásné třpytivě naaranžované skleněné číše, žardiniéry, závěsy apod. 
Vyjádřeno jednou větou: Kouzelný podvečer provoněný květy, vůní hře-
bíčku a perníčků! Byl to balzám na duši se zastavením v běhu rychle 
plynoucího času každé z nás.

Dovolte mi poděkovat paní Grossové a její rodině, která se nám po 
celý podvečer věnovala na úkor svého volného času!

 Za všechny zúčastněné Květa Pokorná
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Miroslav Odehnal: Rybářská 
mládež dostane vlastní revír

D    ...

Černá Hora - Milovníci pěni-
vého moku si mohou pod strome-
ček dopřát zajímavý dárek. Pivo-
vary Lobkowicz totiž připravily 
k příležitosti nejkrásnějších svát-
ků v roce speciální pivní kolekce, 
díky nimž budou moci zájemci 
ochutnat různá piva, která by jin-
dy na jednom místě neměli mož-
nost koupit.

Prvním ze speciálních vánoč-
ních balení je Zlatá edice pivních 
specialit, která obsahuje sedm 
různých piv z pěti regionálních 
pivovarů Čech a Moravy. Těšit se 
můžete na tmavý Granát z Černé 
Hory, speciály Telčský Zachari-
áš a Jihlavský Grand z Pivovaru 

Jihlava, Comenius z pivovaru 
v Uherském Brodě, polotmavé 
speciální pivo Démon z vysoko-
chlumeckého pivovaru a v nepo-
slední řadě také na piva Protivín-
ský Granát a Prácheňská Perla 
z varny sládků v Protivíně. Speci-
ální vánoční balení těchto sedmi 
piv od listopadu postupně začína-
jí prodávat obchodní řetězce. 

Dalším speciálním balením je 
Pivní adventní kalendář s dvaceti 
různými pivy ze sedmi českých a 
moravských regionálních pivo-
varů. Princip Pivního adventního 
kalendáře je obdobný jako u čo-
koládových adventních kalendářů 
– na každý den od Mikuláše až po 

Štědrý den je pro jeho majitele 
připravena jedna láhev zlatavého 
moku. Adventní kalendář obsa-
huje piva Vévoda a Démon z Pi-
vovaru Vysoký Chlumec, Klášter 
Ležák a Klášter Premium z pivo-
varu v Klášteře Hradišti nad Jize-
rou, Rychtář Standard a Rychtář 
Premium z hlineckého Pivovaru 
Rychtář, Patriot, Premium a Kou-
nic z uherskobrodského pivovaru, 
Šenkovní 10 a Ježek 11 z Pivova-
ru Jihlava, Kern, Granát, Sklepní, 
Páter a Ležák z jihomoravského 
Pivovaru Černá Hora a Platan 11, 
Schwarzenberg, Protivínský Gra-
nát a Lobkowicz Premium, které 
vaří sládci pivovaru v Protivíně. 

Úplnou novinkou letošního 
roku je Dárkové balení pivních 
stylů, které v sobě skrývá nejen 
osm různých piv z různých pivo-
varů, ale tato piva navíc reprezen-
tují osm různých pivních stylů. 
V balení je možné nalézt vídeň-
ský ležák Kounic a Sváteční kou-
řový ležák z Uherského Brodu, 
svrchně kvašené pšeničné pivo 
Velen, tmavý ležák Granát a spe-
ciální pivo s přídavkem medu 
Kvasar z Černé Hory, Klášterní 
XIX. Bock z Pivovaru Klášter, 
Chlumecký Amber Ale z Vysoké-
ho Chlumce a světlý ležák Lob-
kowicz Premium z protivínského 
pivovaru.  (hrr)

Pivovar připravil speciální edice pěnivého moku

 Ilustrační foto Bohumil Hlaváček Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Jak se již stalo tra-
dicí, v čas předvánoční hodnotí-
me uplynulý rybářský rok 2013. 
Letos jsme si o něm popovídali 
s hospodářem Místní organizace 
Českomoravského rybářského 
svazu Miroslavem Odehnalem. 

Jaký byl letošní rok?
Co se týká revíru, tak jsme ho 

zabezpečili všemi druhy ryb, kte-
ré jsme měli vysadit. Dostali jsme 
tam i ryby, které jsme už dlouho 
neměli – vysadili jsme po deseti 
letech třeba úhoře říčního. A to cel-
kem dva a půl tisíce kusů, přestože 
jsme je neměli v dekretu. Uhradili 
jsme to z vlastních zdrojů. Jedna-
lo se asi o pětadvacet tisíc korun. 
Využili jsme možnosti, která se 
nabídla i pro menší organizace. 

Dá se očekávat, že se úhoří 
osádka chytí v místech, kde jste 
ji vysadili?

Myslím, že ano. Dávali jsme 
je tam už „rozkrmené“, věřím, že 
vydrží. Co se týče potoků, nebyly 
pro pstruha potočního příliš dob-
ré podmínky. Nebylo moc vody. 
Vysazujeme každý rok kolem pa-
desáti tisíc kusů, které kupujeme 
v Nedvědici. Letos to bylo slab-
ší. Přesto naše úlovky této ryby, 
a třeba ostroretky, byly dobré. 

Chováte i další ryby?
Třeba pro naše potřeby amura 

na Podolí. Dlouhodobě pro rybní-
ček u nás ve Sloupečníku, který 
by se měl stát revírem pro mládež 
do patnácti let. Je to náš majetek, 
v plánu to máme už na rok 2014, 
nejpozději 2015.

Jak to bude fungovat?
Domluvili jsme se na tom v or-

ganizaci. Mládež na našich reví-
rech nemá velkou šanci na úlovek. 

Tam, kde rybaříme všichni, jsou 
mladí hendikepovaní svými mož-
nostmi. Tady budou mít svoji ná-
drž, kde jim dospělí nebudou moci 
chytat. Budou mít větší motivaci.

Kolik takových členů máte?
Neřeknu to přesně, odhaduju 

od osmi do patnácti let tak kolem 
osmdesáti devadesáti dětí. To je 
Blansko, další budou v Adamo-
vě a Rájci, kteří k nám patří také. 
Pravidla budou uvedena v pod-
mínkách rybářského práva, které 
každý rybář obdrží na začátku 
sezóny. Dohlížet bude rybářská 
stráž, ale myslím, že si to děcka 
svým způsobem ohlídají sama.

Jaký je stav vaší členské zá-
kladny?

Plus mínus kolem tisíce lidí. 
Nepociťujeme žádný pokles. 

Zkusme připomenout revír, 
který obhospodařujete?

Staráme se o čtyři revíry. Po-
domský potok I čítá dvanáct ná-
drží, IA rybníček za Panoramou, 
IB nový rybníček za Sloupem. 
Svitava III začíná u Klamovky 
a končí splavem v Doubravici. 

Vaše organizace letos má za 
sebou také některé výraznější 
investice…

Ano. Jednak do nákupu a úpra-
vy našeho areálu ve Sloupečníku, 
a také do objektu naší klubovny 
dole u řeky Svitavy. Vše je za-
tepleno, budova funguje, jak má. 
Investovali jsme i do nákupu po-
zemků u rybníku v Petrovicích. 

Blíží se Vánoce…
Už mnoho let se staráme o pro-

dej vánoční ryby v naších sádkách 
na Sloupečníku. Kapr, pstruh, loni 
jsme zkoušeli i tolstolobika, ale 
o něj nebyl až tak velký zájem. 
Objednali jsme dva metráky, pro-
dali asi padesát kilo. Kapra bude 

letos pětadvacet metráků, pstruha 
budeme dovážet od Skaláku prů-
běžně podle zájmu občanů. Cena 
bude mírně navýšena kvůli vyšší 
dani z přidané hodnoty. 

Kdy začnete prodávat?
Bude to ve čtvrtek 19. prosin-

ce, a to až do vyprodání zásob. 
Myslím, že ještě v neděli bude 
ryba k mání. V pondělí bychom 
rádi skončili. Klientela je stálá. 
Lidé mají rádi naše ryby, které 
jsou stále v čisté proudící vodě 
s dostatkem kyslíku, nestresované 
v kádích. Jsou to kapři z Jedov-
nic, takže můžete podpořit prodej 
regionálního produktu. Budeme 
je i upravovat podle přání, jak se 
již stalo zvykem.

Co rybářský ples?
Stal se již tradicí. Tentokrát 

bude 8. února. V Dělnickém 
domě v Blansku, všichni jsou sr-
dečně zváni.

Přemostění. Doba výstavby asi jeden rok. Předpokládané náklady 190 milionů korun. To jsou parametry možné výstavby mostu na Staré 
Blansko. Má tak dojít k trvalému dopravnímu propojení pro automobily, pěší, cyklisty. Vedení Blanska se rozhodlo, že projekt, který byl 
dlouho spíše fikcí, by se mohl stát skutečností. Hlavním problémem je ale finanční zajištění celé akce, která je již projekčně řešena. Pokud 
se podaří vyřešit majetkové poměry do tří let, lze očekávat možnost čerpat dotaci z evropských fondů v letech 2018 až 2020. (bh)  
 Vizualizace Město Blansko

Radnice plánuje přemostění, ulehčí dopravě

V Olešnici se už lyžuje, vlek 
rozjedou i v Hodoníně

Pokračování ze str. 1
Začátečníci v těchto sportech uvítají klidná zákoutí, která se mírně 

svažují. Pokročilí vychutnají přírodní vlnitost terénu v ostřejším sva-
hu. Skalní vyznavači snowboardu zcela jistě nezapomenou navštívit 
a překonat umělé freestylingové překážky. O občerstvení se postará 
bufet přímo u svahu. Více informací na www.ski-areal.cz.

Výstava Drnovice v prostoru IV

Expozice. Drnovice v prostoru IV. Takový název nesla výstava keramiky, 
obrazů a fotografi í, která byla k vidění v obecním úřadě v Drnovicích. 
Své práce představilo celkem sedm autorů.  Foto Bohumil Kamba

Křest knihy O Starém Blansku
Blansko - Za mimořádného zájmu nejen odborné ale i laické ve-

řejnosti proběhl v pátek 29. listopadu v Městské knihovně Blansko 
slavnostní křest publikace O Starém Blansku autora Jaroslava Kočího. 
Šestá kniha z neformální edice blanenské knihovny KráLiK aneb Krás-
ná Literatura Kraje spatřila světlo světa ve velmi příjemné atmosféře za 
osobní účasti patrona akce, prvního místostarosty města Blanska Jiřího 
Crhy.  Text Pavel Přikryl, foto Ludislav Král

S fotografem na cestách
Blansko - O opravdu netradiční zážitky z cestování, o krásné foto-

grafi e doplněné zajímavým výkladem a v neposlední řadě o svoji život-
ní fi lozofi i se s obyvateli blanenského SENIOR centra podělil známý 
brněnský cestovatel, fotograf a dobrodruh Jiří Kolbaba, který do bla-
nenského zařízení pro seniory zavítal v pondělí 4. prosince.

V odpoledních hodinách se zaplněná vzdělávací místnost v přístav-
bě domova ponořila do šera, aby promítané fotografi e z celého světa 
doprovázené autentickým výkladem zážitků jejich autora opravdu vy-
nikly. Bezmála šedesátka přítomných diváků z řad obyvatel domova 
a jejich rodinných příslušníků sledovala besedu se zatajeným dechem 
a s obdivuhodnou dávkou pozornosti. Populární světoběžník dokázal 
svým poutavým výkladem a profesionálními fotografi emi z cest za-
ujmout na více než dvě hodiny všechny přítomné.

Na závěr besedy byl odměněn nejen dlouhým potleskem, ale také 
zajímavými výrobky obyvatel z místních aktivizačních dílen, které 
snad najdou uplatnění na některé z dalších cest. Pan Jiří Kolbaba má 
hlavu stále plnou nápadů, nadšení a cestovatelských plánů, a proto mu 
všichni obyvatelé SENIOR centra Blansko přejí do dalších let hodně 
úspěchů, pevné zdraví a dobré světlo.  (pen)



Hurá! Zítra se neučíme, jásali páťáci

  6 ŠKOLY
Co možná nevíte o VOŠ a SŠ Boskovice

Pokračování ze str. 1
Pro všechny, kteří chtějí umět 

něco navíc, organizujeme kurz 
dekorativního vyřezávání ovoce 
a zeleniny, kurz studené kuchyně, 
barmanský, baristický (zaměřený 
na přípravu kávy) a sommeliérský 
(specializovaný na víno) kurz. 
Praxi získávají žáci nejen ve ško-
le v učebnách přípravy pokrmů 
nebo stolničení, ale i v provozov-
nách, se kterými má škola smlou-
vu. Naše žáky můžete pravidelně 
vídat na tradičních regionálních 
akcích, např. Husích slavnostech, 
Boskovických bězích atd., kde 
zabezpečují catering. 

Žáci oboru Kuchař-číšník mo-
hou po vyučení pokračovat ve 
studiu v oboru Podnikání. Tento 
obor je určen pro všechny absol-
venty tříletých učebních oborů, 
studium je dálkové a je zakonče-
no maturitní zkouškou. 

Absolventi maturitních oborů 
mají možnost pokračovat ve stu-
diu na naší vyšší odborné škole 
v oborech Ekonomika a podniká-
ní (volitelná zaměření Finanční 
řízení podniku a Daňové pora-
denství), Finančnictví a bankov-
nictví, Cestovní ruch a Diplo-
movaná všeobecná sestra, kde 
po úspěšném absolvování získají 
titul Diplomovaný specialista.

Prioritou všech učitelů je úspěch 
žáků u maturitní zkoušky, proto 
jim nabízíme semináře z matu-
ritních předmětů, posílili jsme 
také výuku matematiky. Jazykové 
i odborné znalosti si mohou žáci 
zlepšit v rámci cest do zahraničí, 

v poslední době jsme uspořádali 
exkurze do Francie, Itálie a Ra-
kouska. Bez cizích jazyků se neo-
bejdou ani při práci v projektech, 
ve kterých spolupracují se žáky 
a lektory ze zahraničí. V letošním 
školním roce bude na naší škole 
probíhat projekt Edison, do kte-
rého je zapojeno 6 lektorů z růz-
ných zemí světa. Povedou výuku 
v angličtině a pro žáky připraví 
přednášky o své rodné zemi. 

Naši žáci dosahují výrazných 
úspěchů v nejrůznějších soutě-
žích na mezinárodní či celostát-
ní úrovni. Velkým úspěchem je 
2. místo Davida Jeřábka z oboru 
Informační technologie v celore-
publikové soutěži „Modelování 
ve 3D SolidWorks“, 5 žáků z té-

hož oboru se v celostátním kole 
soutěže CISCO Academy umís-
tilo v první desítce. Naše škola 
se pravidelně umisťuje na stup-
ních vítězů v mezinárodní sou-
těži středních veterinárních škol 
O pohár ředitele Státní veterinární 
správy. V letošním školním roce 
obsadil soutěžní tým oboru Vete-
rinární prevence 2. místo. Žákyně 
oboru Oděvní design a marketing 
získaly v loňské školním roce 
1. místo v mezinárodní soutěži 
mladých oděvních tvůrců Zlatá 
jehla v Prostějově. 

Nabídka oborů na naší škole je 
velmi různorodá, což umožňuje 
vznik mezioborových projektů, 
které se u nás již staly tradicí. 
Žáci jednotlivých oborů při jejich 

realizaci spolupracují a uplatňují 
své odborné znalosti a dovednos-
ti (jedná se například o chemic-
ký a biologický rozbor vzorků, 
ekonomickou kalkulaci nákladů, 
přípravu a servírování pokrmů, 
grafi ku – prezentaci a dokumen-
taci akce atd.) Tímto způsobem 
proběhly v minulých letech pro-
jekty Husa, Mléko, Prase, letos 
připravujeme projekt Ovce. To, 
že naši žáci spolupracují nejen ve 
výuce, dokazuje program Made 
in VASS. Jedná se o tradiční kul-
turní akci, kde mají všichni příle-
žitost ukázat spolužákům, čím se 
zabývají ve volném čase. 

Zajímavostí je naše spolupráce 
se školami všech stupňů v regi-
onu. Naši školu navštěvují děti 
z mateřských škol, které zajímají 
hlavně zvířátka. Žáci základních 
škol, ale i boskovického gymná-
zia využívají pro zpestření své 
výuky výborné přístrojové vy-
bavení našich laboratoří. Pro ná-
zornější výuku programování na-
bízíme školám programovatelné 
LEGO roboty. Žáci mají možnost 
si hravou formou naprogramo-
vat ovládání robota a prakticky 
si ověřit výsledky své práce. Na 
místních základních školách je 
velmi oblíbený program Šafrán-
kovy dobroty. Jedná se o tvořivé 
dílny v rámci předmětu pracovní 
činnosti. Děti si prakticky vy-
zkouší míchání nápojů, fl ambo-
vání a dekorativní vyřezávání 
ovoce a zeleniny. 

Vše, co se ve škole děje, sledu-
je tým žáků - reportérů, kteří vy-

dávají školní časopis Občasník. 
Časopis dodávají v tištěné podo-
bě do všech tříd, v elektronické 
formě je na webových stránkách 
školy. Součástí časopisu jsou 
i různé ankety.

Zde je ukázka jedné z nich: 
Proč si zvolit ke studiu právě naši 
školu? 

Na školu jsem šel proto, že mi 
přišla velice zajímavá a hodně 
lidí mi ji doporučilo. Po roce strá-
veném zde mi připadá ještě zají-
mavější. Martin Dokoupil IT2

Svoji školu navštěvuji rád pře-
devším proto, že mě informatika 
baví. Škola má perfektní vybave-
ní. Dozvídám se a učím nové věci 
z tohoto oboru a věřím, že naby-
té znalosti zužitkuji v budoucím 
profesním životě. Jiří Vymazal 
IT3

O škole jsem se dozvěděla díky 
novinám, kde tuto školu objevil 
můj táta. Tento obor jsem si vy-
brala především díky mému zá-
jmu o zvířata a lásce k nim. Za-
ujala mě pestrost výuky a praxe, 
které jsou velmi zajímavé a na 
většině středních škol nejsou 
v takovém rozsahu. Z ostatních 
veterinárních středních škol jsem 
si zvolila tuto právě pro příjemné 
zázemí a věřím, že se mi má vol-
ba vyplatila. Anita Jirková VP3

Na našem oboru se mi líbí 
dobře vybavené učebny, možnost 
různých kurzů, exkurzí a akcí. 
Předměty jsou super, učitelé 
vstřícní. Doporučil bych tuto ško-
lu komukoliv, líbí se mi tu. Filip 
Zukal HT3  (PR)

Comenius, to není jenom jméno 
významné české osobnosti, ale na-
zývá se tak i mezinárodní projekt, 
do kterého je zapojeno naše Gym-
názium Rájec-Jestřebí, stejně jako 
školy ze Španělska, Itálie, Němec-
ka, Francie a Finska. K čemu vlast-
ně takový projekt slouží? Vybrané 
studenty z každé školy čeká týdenní 

výjezd do výše jmenovaných zemí, 
aby nejen viděli, jak to tam vypadá, 
ale také poznali místní zvyky, kul-
turu a nové lidi. Neméně důležitou 
součástí projektu je i komunikace 
v angličtině, nejen soukromá, ale 
i pracovní - náš projekt se týká 
vědy a umění. Zjišťujeme, že jsou 
tyto oblasti spojené více, než si 

myslíme. Jsme na začátku dvoule-
té spolupráce. Dosud proběhlo jen 
jedno setkání, a to v České repub-
lice, tedy na naší škole. Jak si pro-
jekt nastavíme, takový bude - jsme 
totiž koordinátorská škola. Z mého 
pohledu, tedy z pohledu studenta 
a účastníka projektu, vše proběhlo 
na výbornou, a to zejména díky 

učitelům naší školy, kteří museli 
věnovat hodně času přípravě a or-
ganizaci každého dne.

Na závěr bych chtěl dodat, že se 
všichni moc těšíme na to, až vyces-
tujeme my! Doufáme, že ostatní 
školy budou mít program stejně 
dobrý... Dominik Navrátil,

 Gymnázium Rájec-Jestřebí

Jak si projekt nastavíme, takový bude

Canisterapie s pejskem Peggy 
v MŠ Lipovec

Čtvrteční dopoledne 7.11. bylo v naší školce poněkud netradiční. 
Přivítali jsme u nás zajímavou, vzácnou, čtyřnohou návštěvu. Vlastně 
šestinohou, protože canisterapeutického pejska doprovodila jeho maji-
telka a zároveň cvičitelka paní Renata Procházková. 

Bernský salašnický pes Peggy se nadšeně přivítal se všemi dětmi. 
Děti si s fenkou zasportovaly, prožily napětí a legraci, nenásilným 
způsobem rozvíjely jemnou a hrubou motoriku, sluchovou a zrakovou 
percepci. Celé povídání bylo spojeno s praktickými ukázkami. Formou 
her s pejskem se také děti dověděly mnoho zajímavého o zvířátkách, 
jak se k pejskům chovat a jak se o ně starat. Děti si procvičovaly stav-
bu těla, pravolevou orientaci, předmatematické představy. A hlavně to 
nejdůležitější, o co nám šlo, jak se zachovat při setkání s cizím psem. 
Děti si Peggy na konec za odměnu mohly „učesat” a věřte, že si Peggy 
získala i ty, které k ní měly velký respekt.

Děti si chtěly s pejskem hrát a užívaly si vzájemné přítomnosti, 
a proto loučení s Peggy nebralo konce. Akce byla velice úspěšná a už 
se těšíme na další setkání.  Bc. Blanka Zouharová,

 vedoucí učitelka MŠ

Vánoční koncerty Gymnázia 
Blansko

Adventní koncert v dřevěném kostelíku
Pátek 13. 12. 2013, 17.30 hod.

Perličky, Antiperle, host Prorock, uvádí Jirka Daniel
Živý betlém, náměstí Republiky

Pátek 20. 12. 2013, 12.00 hod.
Žáci primy, sekundy, Perličky

Betlémské světlo, radnice Blansko
Pondělí 23. 12. 2013, 15.00 hod.

Perličky, Antiperle
Novoroční koncert, Městská knihovna Blansko

Středa 8. 1. 2014, 18.00 hod.
Perličky, Antiperle, host Pěvecký sbor ZŠ TGM

Projekt byl opět 
úspěšný

„Mezinárodní projekty nás baví 
a máme radost ze získaných oce-
nění,“ hodnotí děti benešovské 
školy práci v mezinárodních pro-
jektech, kterých se aktivně účastní 
již čtvrtým rokem. Tentokrát ZŠ 
a MŠ v Benešově získala význam-
né ocenění European Quality La-
bel za projekt A virtual trip to our 
country.

Práce probíhala přes program 
eTwinning, což je aktivita Evrop-
ské komise, která umožňuje žákům 
a učitelům mateřských, základních 
a středních škol spolupracovat  on 
line v bezpečném prostředí. Dvě 
nebo více evropských škol tak spo-
lečně realizují projektové činnos-
ti – vytvářejí a sdílejí dokumenty, 
texty, obrázky, videa a komunikují 
ve společném virtuálním prostoru – 
Twinspace. Mezinárodních projek-
tů přes aktivitu eTwinning proběh-
ne každoročně několik set a dva-
krát ročně jsou certifi kátem Quality 
Label oceněny projekty, které slou-
ží jako příklad dobré praxe dalším 
školám. Z takto oceněných projektů 
pak některé dosáhnou na ještě vyšší 
příčku, a tou je Evropský certifi kát 
kvality. Naší škole se podařilo tento 
evropský certifi kát získat již podru-
hé, což nás velmi těší.

V projektu A virtual trip to our 
country spolupracovalo čtrnáct 
partnerských škol Evropy. Děti 
měly možnost aktivně využívat an-
glický jazyk a ICT technologie při 
komunikaci s vrstevníky, ale také 
blíže poznat kulturu a životní styl 
zúčastněných zemí. 

Za ZŠ a MŠ Benešov,
Mgr. Marie Švancarová

Jásali páťáci ze Salmovky, následující den je 
totiž čekal výlet do Brna. Tam je toho spousta 
k vidění - učíme se o tom v přírodovědě i vlas-
tivědě. A tak není nad to, čas od času opustit 
školní lavice a vydat se za poznáním na vlastní 
oči. 

Tentokrát byla cílem naší cesty brněnská 
přehrada. Čekal nás tam pan hrázný, který nám 
pověděl o stavbě hráze, jejím významu a nejvíc 
děti zaujal poutavým vyprávěním o hrdinném 
činu pana Šikuly. Ten totiž v době války pře-
kazil německým vojákům snahu o její zničení. 

Pak jsme se vydali do obslužní šachty a do stro-
jovny. Nakonec nás čekala nevšední podívaná. 
V rámci pravidelné údržby se provádí upouště-
ní nádrže. Takový proud vody nikdo nečekal.
Byl ohromný, voda zbělala a stříkala do velké 
výšky a nikdo nepochyboval o její ohromné 
síle. Té, která se využívá při výrobě elektrické 
energie pomocí turbíny, kterou jsme také vidě-
li. Poučné!

Dál naše kroky směřovaly k nedaleké poli-
cejní stanici. Pracuje tam bývalý žák naší ško-
ly Salmovky, dnes již kpt. Mgr. Jiří Pehal. Je 
členem potápěčského týmu Policie ČR. Poví-
dal nám o náročné práci potápěčů záchranářů 
a zodpověděl dotazy zvídavých dětí. Besedu 
jsme zakončili prohlídkou mobilní dekompres-
ní komory a speciálního policejního vozu. Za-
jímavé.

Posledním cílem našeho výletu bylo ná-
městí Svobody. Zde si, na počest jeho názvu, 
žáci užili zasloužený rozchod. Jelikož nabyté 
svobody nikdo nezneužil, mohli jsme se podle 
plánu vrátit zpět do Blanska, plní dojmů a na-
těšení na další akci. Do Brna se plánujeme na 
jaře vrátit. Příště si užijeme plavbu po přehradě 
spojenou s prohlídkou aeračních věží, moderní 
techniky, jež má za úkol čistit vodu v přehradě. 
 Mgr. M. Smejkalová, Mgr. R. Němcová
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Na zimním stadionu v Blansku se odehrálo hokejové derby, padlo v něm čtrnáct branek

Domácí nadělili Minervě Boskovice desítku
Bohumil Hlaváček

Blansko - Bylo se na co dívat, 
jako za starých časů. Divák se 

nenudil. Boskovičtí zápas v zá-
věru nezvládli a odnesli si ne-
čekaně vysoký výprask. A to ho 
měli rozehraný více než solidně.

Blansko šlo do vedení Kubě-
nou již na konci první minuty 
utkání. Když se mu nepodaři-
lo vedení zvýšit, ve 12. minutě 

přišel trest v podobě vyrovnání 
z hokejky hostujícího Kroupy, 
který proměnil samostatný brejk. 
A nezůstalo u jedné branky, na 
1:2 několik sekund po buly dal 
Pelán. Nabuzení hosté ještě ne-
celé tři minuty před koncem tře-
tiny vedení navýšili, do listiny 
střelců se zapsal Křesťan a vy-
hnal Šenka z branky, nahradil ho 
Vlach.

Na led se vrátilo jiné Blansko 
vedené střelecky disponovaným 
Skácelem. Ten se poprvé trefil 
ve 24. minutě po Látalově při-
hrávce, krátce nato se postaral 
o vyrovnání. Na 4:3 zvýšil Látal, 
asistoval mu pro změnu Ská-
cel. Minerva ještě zakontrovala, 
její čtvrtou branku zaznamenal 
Janda v 39. minutě. To ale bylo 
z boskovické strany vše. Po sérii 
vyloučení při dvojnásobné přesi-
lovce završil Skácel nejprve hat-
trick, aby na 6:4 zvýšil Kazda.

Pak přišly stinné momenty 
utkání. Hostující Koutný napadl 
na trestné lavici pořadatele, kte-
rý musel být po úderu do hlavy 
ošetřován. Boskovice zbytek 
duelu nezvládli. Antoňů zvýšil 
na 7:4, osmý gól přidal Bažant. 
Hostům již nepomohlo ani vy-
měnění brankáře, Zrzův nástup-
ce Vybíral ještě inkasoval dva-

krát. O devátý zásah se postaral 
Kuběna a pověstnou desítku za-
vršil Látal. 

Dynamiters dokázali otočit 
utkání, které se pro ně nevyvíjelo 
dobře a utkání s přehledem vy-
hráli. A to především díky nedis-
ciplinovanosti hostí. Domácí do-
kázali udržet nervy na uzdě a to 
se jim bohatě vyplatilo. Derby 
zvládli hlavně po psychologické 
stránce.

Další výsledky: Uherský Brod 
– Uherský Ostroh 5:3. Warrior 
Brno – Rosice 7:2. Kroměříž 

– Velké Meziříčí 5:2. Uherské 
Hradiště – Brumov-Bylnice 6:5. 
Uničov – Šternberk 4:2. 
 1. V. Meziříčí 12 9 0 0 3 56:33 27 
 2. V. Bíteš 12 8 0 2 2 59:35 26 
 3. Uničov 12 7 1 2 2 54:46 25 
 4. Šternberk 12 8 0 0 4 59:37 24 
 5. Kroměříž 12 7 1 0 4 55:51 23 
 6. Brumov 12 6 1 0 5 49:41 20 
 7. Uh. Brod 12 6 1 0 5 42:41 20 
 8. Warrior 12 5 1 1 5 47:36 18 
 9. Blansko 12 3 2 0 7 49:52 13 
 10. Boskovice 12 4 0 1 7 38:61 13 
 11. Uh. Hradiště 12 3 1 1 7 49:71 12 
 12. Uh. Ostroh 12 2 0 2 8 39:57 8 
 13. Rosice 12 1 1 0 10 37:72 5

 Foto adam.s Foto adam.s

 Foto adam.s Foto adam.s

Věra Vencelová

Plzeň, Třebíč - Na letošním 
zimním mistrovství České re-
publiky dorostu a dospělých 
v krátkém bazénu se v Plzni mi-
nulý víkend představili plavci ze 
sedmdesáti českých klubů. Čtyř-
denní mítink nebyl před blížícím 
se evropským šampionátem skou-
pý na mimořádně kvalitní výkony 
nejlepších českých plavců v kate-
gorii dospělých, juniorů ale i star-
šího žactva. Padlo celkem patnáct 
českých rekordů. 

I Blansko mělo v Plzni vysoké 
zastoupení. V barvách blanenské-
ho oddílu byli k vidění v rozplav-
bách i ve fi nále junioři Michal 
Vencel, Hana Kopřivová, Petra 
Pokorná, Veronika Zamazalová 
a za kategorii dospělých Jan Ven-
cel. Dále město reprezentovali 
Dominik Špaček a Silvie Rybářo-
vá, kteří v současné době plavou 
za Kometu Brno. 

Devět fi nálových startů a jed-
na medaile, to jsou výsledky, 
kterými se v nejvyšší národní 
soutěži mohou blanenští plavci 
pochlubit ve své historii poprvé. 
Vůbec první juniorskou medai-
li v třiasedmdesátileté existenci 
blanenského plaveckého oddílu 
přivezla z republikového šampi-
onátu šestnáctiletá plavkyně ASK 
Blansko Veronika Zamazalová. 
Na své oblíbené trati padesátce 
prsa měla pouze jednu přemo-
žitelku, a to jak v dopoledních 
rozplavbách, tak i v odpoledním 
fi nále. Při slavnostním medailo-
vém ceremoniálu si proto došla 
pro stříbrnou medaili. O medaili 
se pokoušela i na dvojnásobné 
trati, ale ve fi nále z toho nakonec 
bylo čtvrté místo. Do nejlepší fi -
nálové osmičky se probojovala 
ještě v disciplínách sto a dvě stě 
metrů polohově. Druhá úspěšná 
představitelka blanenského oddí-
lu Petra Pokorná sice na medaile 
nedosáhla, ale pokoušela se o ně 
celkem pětkrát, neboť právě toli-
krát stála na startu dorostenecké 
fi nálové osmičky. Nejlépe dopla-
vala v disciplínách padesát a sto 
metrů prsa, a to na šestém místě. 

V nejobsazenější kategorii open 
(dospělí, dorost, žactvo) doplaval 
nejstarší zástupce blanenského 
oddílu Jan Vencel na dvoustovce 
motýlek a dvoustovce prsa sice 
s výrazným osobním rekordem, 
ale až na devátém místě, tedy těs-
ně za branami fi nále. Velké zlep-
šení svých osobních výkonů za-
znamenali také Hana Kopřivová 
a Michal Vencel, což jim vyneslo 
v celkových výsledcích jedenác-
tou a patnáctou příčku. 

Pět medailí vybojovali bývalí 
plavci blanenského oddílu Do-
minik Špaček, Anna Formánková 
a Silvie Rybářová. Ti na šampioná-
tu startovali za brněnskou Kometu. 
Juniorský reprezentant Dominik 
Špaček přivezl stříbro z dvoustov-
ky prsa a bronz z poloviční trati, 
juniorka Anna Formánková si od-
nesla bronz za dvoustovku znak 
a konečně výkony české reprezen-
tantky v dálkovém plavání Silvie 
Rybářové na patnáctistovce kraul 
a dvoustovce motýlek stačily na 
bronzové medaile, přestože její 
specialitou jsou tratě mimo bazén 
a především výrazně delší.

Na Pohárech Moravy potvrdili 
plavci výbornou formu. Na ví-
kendových Pohárech Moravy de-
setiletého a jedenáctiletého žactva 
pokračovali blanenští plavci na 
vítězné vlně. Nejmladší blanen-
ské naděje navázali na úspěchy 
nejstarších plavců z minulého ví-
kendu a přivezli rekordních sedm 
medailí. Na Pohár desetiletých do 
Třebíče se kvalifi kovali Nikola 
Prudká, Klára Koňaříková, Štěpán 
Pokorný a Milan Kučera. Právě 
poslední jmenovaný je v součas-
né době v kategorii desetiletých 
největším talentem blanenského 
oddílu. Z moravského šampioná-
tu, na kterém změřili síly plavci 
ze sedmatřiceti oddílů, potvrdil 
vynikající formu a díky výraz-
ným osobním rekordům vybojo-
val pět medailí. Disciplíny 100 
znak, 100 polohový závod a 100 
kraul proměnil v medaile bron-
zové a jednoznačně zvítězil na 
padesátce motýlek a dvoustovce 
kraul. O cenný kov bojoval jako 
lev také další talentovaný borec 
Štěpán Pokorný. Jeho snaha mu 
vynesla stříbrnou medaili na 200 

polohový závod. Bronzové příč-
ky na stovce motýlek a čtyřstov-
ce kraul mu unikly o vlásek, což 
představovalo medaile bramboro-
vé. Do první desítky výsledkové 
listiny se svým šestým místem 
vešla Nikola Prudká v disciplíně 
100 motýlek. 

Jména Kateřina Demová, Bar-
bora Sedláková, Michal Špaček, 
Radim Švarc a Milan Musil se 
objevila ve výsledkové listině 
mezi plavci ze čtyřiceti morav-
ských oddílů na Poháru Moravy 
jedenáctiletých v Opavě. Ani tato 
sestava si nevedla špatně. Velký 
vzestup na prsařských tratích za-
znamenal Milan Musil, který se 
v cíli stovky radoval ze stříbrné 
medaile. Na dvojnásobné trati 
doplaval čtvrtý. Jen o jednu dese-
tinu za bronzovou medailí dopla-
val Radim Švarc v rozplavbě na 
50 motýlek. Daleko od medailo-
vých pozic nebylo ani páté místo 
Barbory Sedlákové na tratích 100 
motýlek a 800 kraul. Na nejdelší 
trati se dostala mezi deset nej-
lepších i Kateřina Demová, která 
byla v cíli osmá.

Veronika Zamazalová má stříbro 
z republikového šampionátu plavců

Veronika Zamazalová.  Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

Stříbrný úspěch na MČR 
Boskovice - Konec listopadu je již tradičně vyhrazen vrcholu celého 

uplynulého ročníku šprtecové sezony – závěrečnému turnaji Mistrov-
ství České republiky jednotlivců, které se letos konalo v hotelu Pratol 
v Říčanech u Prahy. Na tento turnaj se každoročně probojuje 32 nej-
lepších mužů, 8 žen, 8 juniorů, 8 starších žáků a 6 mladších žáků celé 
uplynulé sezony. Klub BHK Orel Boskovice měl letos zastoupení ve 
třech kategoriích. Mezi muži reprezentovali Boskovice Jakub David, 
Bohumil Feruga a Michal Odehnal, v kategorii starších žáků Jan Fe-
ruga a v juniorech si účast zajistili Vojtěch David a David Řehůřek. 
Posledně jmenovanému však nemoc znemožnila účast na tomto závě-
rečném turnaji. 

Osamocený boskovický hráč v kategorii juniorů Vojta David se 
snažil vyrovnat s nerozehraností způsobenou několikatýdenním her-
ním výpadkem, ale na lepší než 5. příčku to nestačilo. O poznání lépe 
si vedl nejmladší boskovický účastník MČR Jan Feruga. Od prvních 
utkání se v jeho kategorii začala krystalizovat čtyřčlenná skupina, která 
si to měla rozdat o titul. Po předposledním kole měli hráči na 1. až 4. 
místě shodně po 9 bodech a před sebou poslední utkání s hráči ze spod-
ní čtyřky. Bylo jasné, že o medailích rozhodne celkové skóre. Podle 
předpokladů všichni favorité svá poslední utkání zvládli a nejsmutněj-
ším jedenáctibodovým hráčem, na něhož medaile nezbyla byl Martin 
Bednář ze Žďáru, bronzovou medaili si odvezl Josef Sadil do Peček 
a skvělé stříbro putuje zásluhou Jana Ferugy do Boskovic. O titulu 
rozhodl jediný gól ve prospěch Tomáše Sýkory z Litvínova (celkové 
skóre - Feruga 20:7, Sýkora 20:6). 

Nejpočetněji obsazenou kategorii mužů pak čekala největší porce 
zápasů – každý odehrál 8 utkání. I přes nevydařený začátek a porážku 
hned ve druhém utkání své kvality prokázal Jakub David. Turnajovým 
pavoukem se prokousával stále vzhůru a po 7 utkáních, kdy měl na 
svém kontě 5 výher, 1 remízu a 1 porážku, se utkal s neporaženým 
Pavlem Kolodějem (Ostrava) o titul. Brankový účet utkání otevřel hráč 
z Ostravy, ale Jakubovi se v průběhu druhé třetiny podařilo vyrovnat. 
I přes maximální Jakubovu snahu zlomit utkání ve třetí třetině ve svůj 
prospěch, utkání skončilo remízou a titul tak putuje do Ostravy. Bosko-
vice tak získali zásluhou Jakuba Davida již druhou stříbrnou medaili na 
tomto MČR. Dalším boskovickým mužům se již tak nedařilo a obsadili 
střed tabulky – Bohumil Feruga skončil sedmnáctý (3 výhry – 2 remízy 
– 3 prohry) a Michal Odehnal obsadil dvacátou příčku ( 3 - 1 - 4 ). 

V medailovém hodnocení obsadil klub BHK Orel Boskovice se dvě-
ma stříbrnými medailemi vynikající 4. příčku. Na fi nálový turnaj MČR 
se ve všech kategoriích probojovalo 62 hráčů s klubovou příslušností 
u19 klubů z celé ČR. (fer)

 Foto archiv Foto archiv
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LIVEBOX OP I muži: SK Žabovřesky 
B – TJ Sokol BC Boskovice 65:80. SK Vol-
tage TJ Sokol BC Boskovice nehl.
  1.  Husovice  12  12  0  985:697  24
  2.  Boskovice  11  9  2  837:727  20
  3.  Husovice B  12  8  4  901:810  20
  4.  Třebíč  12  8  4  867:790  20
  5.  Žďár B  12  6  6  838:846  18
  6.  Znojmo  12  6  6  802:857  18
  7.  Černá Pole  11  6  5  763:712  17
  8.  Vysočina B  12  5  7  804:826  17
  9.  Tesla  12  5  7  790:864  17
  10.  Černovice  12  3  9  688:843  15
  11.  Žabovřesky B  12  2  10  716:813  14
  12.  Voltage  10  0  10  656:862  10

OP II muži: TJ Sokol Podolí – ASK 
Blansko 77:89.
  1.  Zlín  12  11  1  881:688  23
  2.  Vyškov  10  8  2  724:646  18
  3.  Tišnov  9  8  1  667:545  17
  4.  Černovice B  10  5  5  714:635  15
  5.  Břeclav  10  5  5  717:662  15
  6.  Šlapanice C  10  5  5  683:651  15
  7.  Kroměříž  10  5  5  721:711  15
  8.  Blansko  9  5  4  620:580  14
  9.  Uh. Brod B  10  4  6  632:677  14
  10.  Šlapanice B  10  3  7  561:675  13
  11.  Podolí  10  1  9  615:797  11
  12.  Drozdi  10  0  10  490:758  10

OP kadeti U17: BK Vyškov – BBK 
Blansko 48:100 a 38:114.
  1.  Blansko  10  9  1  1061:405  19
  2.  Kroměříž B  10  9  1  997:443  19
  3.  Podolí  8  4  4  611:547  12
  4.  Břeclav  10  2  8  577:790  12
  5.  Vyškov  10  0  10  258:1319  10 
OP nejmladší MINI U11: BBK Blansko – 
SK Renocar Podolí 29:50 a 33:70. 
  1.  SAM BŠM  12  11  1  900:459  23
  2.  Vysočina  10  9  1  879:425  19
  3.  Podolí  12  6  6  563:596  18
  4.  Valosun  10  6  4  559:389  16
  5.  JBC Brno  10  6  4  581:497  16
  6.  Kyjov  12  4  8  561:550  16
  7.  Blansko  12  2  10  433:734  14
  8.  Kohouti  10  0  10  68:894  10

fl orbal
Jihomoravský přebor: FBK Atlas 

Blansko – FBO Orel Boskovice B 5:3. FbC 
Snakes Brno – FBK Atlas Blansko 4:11. 
FBO Orel Boskovice B – FBC Eagles Brno 
0:7. TJ Sokol Letovice – Guanas Floorball 
Team 3:11. EMKOCASE Gullivers Sokol 
Brno – Florbal Lomnice 12:4. Florbal Lom-
nice – TJ Sokol Letovice 2:6. 
  1.  Gullivers C  11  9  1  1  73:38  28
  2.  Guanas  10  7  1  2  65:34  22
  3.  Eagles  11  6  1  4  68:43  19
  4.  Blansko  10  4  1  5  38:33  13
  5.  Letovice  10  4  1  5  42:56  14
  6.  Boskovice B  10  3  3  4  39:46  12
  7.  Snakes  11  3  0  8  44:71  9
  8.  Lomnice  11  2  0  9  34:82  6

Jihomoravská liga starších žáků: FBK 
Atlas Blansko – SFK Slovácko-FATR Dub-
ňany 5:7. SK Fbc Líšeň – TJ Sokol Letovi-
ce 4:11. TJ Sokol Letovice – FbC Aligators 
Moutnice Těšany 6:5. TJ Sokol Brno Žide-
nice – FBK Atlas Blansko 5:7.
  1.  Letovice  11  10  0  1  73:31  30
  2.  Hornets  11  9  0  2  94:36  27
  3.  Aligators  10  7  0  3  81:56  21
  4.  Slovácko  10  6  0  4  67:44  18
  5.  Mikulov  10  5  0  5  52:51  15
  6.  Blansko  10  3  0  7  34:77  9
  7.  Líšeň  11  1  0  10  38:75  3
  8.  Židenice  11  1  0  10  38:107  3

hokej
Okresní přebor: TJ Sokol Březina – 

Dynamiters Blansko HK B 2:9 (1:3, 0:5, 
1:1), Chudý, Matoušek - Kocman 2, Pilát 
Marek, Berka Miroslav, Jílek, Berka Milan, 
Král, Grunwald, Vystrčil. TJ Rájec-Jestŕebí 
– TJ Sokol Černá Hora 7:1 (2:0, 2:1, 3:0), 
Plhoň 3, Kuběna Jaromír 2, Bílý, Odehnal 
– Jurek. HC Blansko – TJ Sloup 7:2 (3:0, 
0:1, 4:1), Hoffman 4, Ševčík Pavel, Snopek, 
Pokladník – Musil Jiří, Musil Petr. Tatran 
Hrušky – SK BACARDI Letovice 5:3 (1:1, 
2:0, 2:2), Hausner, Hlásenský, Laichman 
Jakub, Holoubek, Gzela – Sahaj, Hrabálek, 
Tlamka. SK BACARDI Letovice – HC 
Blansko 4:6 (3:1, 0:3, 1:2), Mlýnek, Kou-
delka, Ševčík, Hrabálek – Hoffman 4, Sno-
pek, Krejčíř. TJ Sloup – TJ Rájec-Jestřebí 
5:9 (1:3, 3:2, 2:4), Hoffman 2, Musil Jiří, 
Machač, Dobrovolný – Odehnal 3, Kuběna 
Jaromír, Plhoň, Lůdl, Hruška, Klimeš, Bílý.
TJ Sokol Černá Hora – TJ Sokol Březina 
nehl. Dynamiters Blansko HK B – TJ Spar-
tak Adamov nehl.
  1.  Dynamiters B  7 5  2  0  0  0  54:16  19
  2.  Hrušky  7  4  0  0  1  2  25:26  13
  3.  Rájec-Jestřebí  6  3  0  0  2  1  29:15  11
  4.  Adamov  6  3  1  0  0  2  20:19  11
  5.  HC Blansko  6  3  0  0  0  3  26:21  9
  6.  Letovice  6  3  0  0  0  3  34:30  9
  7.  Březina  6  2  0  0  0  4  20:35  6
  8.  Černá Hora  5  1  0  0  0  4  11:27  3
  9.  Sloup  5  0  0  0  0  5  10:40  0

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – TJ Sokol Du-

chcov 7:1 (3356:3196), Daňková 530, Mu-
silová D. 533, Nevřivová 586, Ševčíková 
600, Musilová Z. 558, Kalová 549. TJ So-
kol Spořice – KK Blansko 3:5 (3067:3091), 
Musilová N. 436, Ševčíková 534, Musilová 
Z. 541, Daňková 527, Kalová 503, Lahodo-
vá 550. 
  1.  Slavia  11  9  1  1  62,0:26,0  32
  2.  Val. Meziříčí  11  9  0  2  58,0:30,0  18
  3.  Zlín  11  7  1  3  51,0:37,0  15
  4.  Blansko  11  7  0  4  51,0:37,0  14
  5.  Duchcov  11  5  2  4  42,0:46,0  12
  6.  Zábřeh  11  5  1  5  39,0:49,0  11
  7.  Přerov  11  5  0  6  46,0:42,0  10
  8.  Náchod  11  4  1  6  43,0:45,0  9
  9.  Jičín  11  4  0  7  37,5:50,5  8
  10.  Konstruktiva  11  3  1  7  34,5:53,5  7
  11.  Husovice  11  1  3  7  34,0:54,0  5
  12.  Spořice  11  1  2  8  30,0:58,0  4

2. liga muži: KK Blansko – TJ Prostějov 
6:2 (3430:3331), Němec 628, Porubský 595, 
Flek J. 600, Havíř 546, Procházka 521, Hrd-
lička 540. TJ Horní Benešov – KK Blansko 
4:4 (3346:3331), Flek J. 570, Němec 537, 
Hlavinka 523, Procházka 584, Havíř 562, 
Hrdlička 555.
  1.  Olomouc  11  9  1  1  62,0:26,0  19
  2.  Vyškov  11  9  1  1  61,5:26,5  19
  3.  Hořice  11  6  2  3  48,0:40,0  14
  4.  Vracov  11  6  1  4  45,0:43,0  13
  5.  Zábřeh  11  6  0  5  43,0:45,0  12

  6.  Rosice  11  5  1  5  46,0:42,0  11
  7.  Blansko  11  4  2  5  45,5:42,5  10
  8.  Č. Kostelec  10  4  0  6  38,0:42,0  8
  9.  Opava  10  4  0  6  35,0:45,0  8
  10.  Prostějov  11  4  0  7  37,5:50,5  8
  11.  Č. Třebová  11  2  0  9  29,5:58,5  4
  12.  H. Benešov  11  1  2  8  29,0:59,0  4

3. liga muži: KK Blansko B – KK MS 
Brno B 2:6 (3195:3303), Kotlán (Šplíchal) 
509, Kolařík 560, Musil 520, Novotný 554, 
Flek R. 539, Pliska 513. SK Baník Ratíško-
vice – KK Blansko B 6:2 (3200:3174), Kot-
lán 562, Musil 512, Novotný 479, Kolařík 
563, Šplíchal 513, Flek R. 545.
  1.  Husovice B  11  8  2  1  57,5:30,5  18
  2.  Kamenice  11  8  1  2  60,0:28,0  17
  3.  Ratíškovice  11  8  0  3  58,0:30,0  16
  4.  Dubňany  11  6  2  3  49,5:38,5  14
  5.  Dačice B  11  7  0  4  47,5:40,5  14
  6.  Mistřín  11  4  2  5  38,0:50,0  10
  7.  Třebíč  11  4  1  6  44,5:43,5  9
  8.  Blansko B  11  4  0  7  35,0:53,0  8
  9.  MS Brno B  11  3  1  7  40,5:47,5  7
  10.  Zlín  11  2  3  6  34,5:53,5  7
  11.  Prušánky  11  3  1  7  32,0:56,0  7
  12.  Jihlava  11  2  1  8  31,0:57,0  5

KP I: KK Velen Boskovice – KK Mo-
ravská Slávia Brno C 2:6 (2289:2377), Pit-
ner 419, Ševčík F. 390, Sychra 385, Minx 
399, Látal 338, Ševčík P. 358. KK Blansko 
C – TJ Sokol Husovice D 6:2 (2609:2537), 
Klimešová 375, Petrů 416, Žitník 436, Mu-
silová N. 438, Sehnal 466, Flek M. 478. 
  1.  Telnice  13  11  0  2  83,0:21,0  22
  2.  Židenice  13  10  0 3  72,0:32,0  20
  3.  Žabovřesky  13  9  1  3  64,0:40,0  19
  4.  MS Brno C  13  9  0  4  58,5:45,5  18
  5.  Ivančice B  12  8  0  4  54,0:42,0  16
  6.  Kometa  13  8  0  5  60,0:44,0  16
  7.  Veverky  13  6  1  6  48,0:56,0  13
  8.  Ivančice  13  5  1  7  48,0:56,0  11
  9.  Židenice B  12  5  0  7  47,5:48,5  10
  10.  Sokol IV B  13  5  0  8  41,5:62,5  10
  11.  Blansko C  13  5  0  8  38,0:66,0  10
  12.  Husovice D  13  4  0  9  45,0:59,0  8
  13.  Devítka  13  3  1  9  38,0:66,0  7
  14.  Boskovice  13  0  0  13  22,5:81,5  0

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČKD Holding – ČBE A 1262:1331, Pernica 
269, Petlach 268 - Neubauer 284, Pola 280. 
A je to – VVR B 1207:1236, Souček 253, 
Stejskalová 252 - Semrád 260, Černoch 256. 
Kuželkáři VB Leasing – VVR A 1310:1221, 
Brychta 272, Novotný 269 - Stloukal 304, 
Flek 250. Catering - Rapid 1296:1211, Volf 
D. 274, Kala 271 - Brázda 258, Hrazdíra 
249. KSK – ITAB 1246:1265, Kolář 267, 
Špičák 264 - Musil 261, Maška 259. Rapid 
- A je to 1213:1363, Brázda 272, Charvát 
260 - Brtníček 287, Stejskalová 285. ITAB 
– Kuželkáři VB Leasing 1296:1293, Buchta 
277, Maška 272 - Brychta 285, Malits M. 
261. VVR B – ČKD Holding 1226:1331, 
Semrád J. 272, Kakáč 258 - Škaroupka 277, 
Pernica 270. ČBE A – KSK 1227:1319, 
Nesrsta 268, Špidla 250 - Neubauer 295, 
Kolář 268. 
  1.  ČBE A  7  5  0  2  1302,29  10
  2.  VVR A  6  5  0  1  1295,83  10
  3.  A je to  6  4  0  2  1316,33  8
  4.  Catering  6  4  0  2  1312,83  8
  5.  ITAB  7  4  0  3  1276,00  8
  6.  VB Leasing  7  3  0  4  1312,00  6
  7.  ČKD Holding  6  3  0  3  1298,50  6
  8.  VVR B  7  3  0  4  1247,43  6
  9.  KSK  7  2  0  5  1252,29  4
  10.  Rapid  7  0  0  7  1210,14  0

1. liga: BODOS – Blanzek 1183:1261, 
Michálek 245, Vybíhal 245 - Grim 270, 
Uhlíř 264. Stavba krbů – VMS 1244:1231, 
Gross 272, Klimeš a Ošlejšek oba 261 - 
Klígl 265, Starý K. 257. JEZAT – Hasiči 
1190:1144, Jalový 251, Paul 250 - Nečas 
253, Němec 237. Kadeřnictví ES – Stavba 
krbů 1259:1320, Žitník 272, Král 263 - Kli-
meš 281, Mokrý 274. Blanzek – ČKD Tur-
bo Technics 1252:1143, Grim 259, Nejez-
chleb 258 - Bašný 250, Špaček 243. VMS 
– BODOS 1233:1317, Starý K. 277, Gilk 
275 - Michálek 280, Učeň 275. Stavba krbů 
– Koloniál 1221:1188, Gross 272, Ošlejšek 
260 - Šlajch 270, Kuchař 244. Kadeřnictví 
ES – JEZAT 1293:1233, Smola 289, Žitník 
257 - Beneš 277, Zuck 251. BODOS – Orel 
1287:1266, Vybíhal 275, Michálek a Učeň 
oba 258 - Matuška 291, Hének a Hasoň oba 
253.
  1.  Stavba krbů  8  6  0  2  1281,25  12
  2.  BODOS  8  6  0  2  1267,13  12
  3.  Kadeřnictví  7  5  0  2  1278,00  10
  4.  Blanzek  7  5  0  2  1271,14  10
  5.  Orel  8  4  0  4  1235,25  8
  6.  VMS  6  3  0  3  1251,33  6
  7.  JEZAT  8  3  0  5  1229,38  6
  8.  Turbo Technics  7  3  0  4  1199,86  6
  9.  Koloniál  8  2  0  6  1214,38  4
  10.  Hasiči  7  0  0  7  1142,43  0

2. liga: Relax Club – Nemocnice 
1178:1242, Polák R. 252, Polák M. 248 - 
Tichý 267, Zavadil 262. Lachtani – AKK 
1068:1182, Šmída 240, Polášek 217 - 
Kunc 264, Barša 244. Eko system – Profi  
Weld 1129:1186, Zouhar J. 247, Zouhar 
M. 232 - Musil 253, Králová 242. Orel – 
Koloniál 1167:1229, Hének 281, Götz 256 
- Šlajch 303, Zouhar 247. Lachtani - JMP 
1025:1148, Šmída 245, Holcner 211 - 
Petlach 244, Podrabský 238. Profi  Weld – 
Nemocnice 1206:1192, Králová 274, Musil 
243 - Srba 251, Navrátil 248. Relax Club 
– AKK 1074:1200, Bartošík 237, Polák M. 
224 - Kunc 247, Šíbl 245.
  1.  AKK  8  7  0  1  1208,75  14
  2.  Profi  Weld  8  6  0  2  1173,75  12
  3.  EKO Systém  7  5  0  2  1168,14  10
  4.  Nemocnice  8  4  0  4  1207,00  8
  5.  JMP RC  7  4  0  3  1186,29  8
  6.  Relax Club  8  2  0  6  1103,75  4
  7.  ČBE B  6  2  0  4  1072,17  4
  8.  Lachtani  8  0  0  8  1067,13  0

stolní tenis
RP I: Rájec – Zbraslavec C 12:6. Bo-

skovice B – Křetín 8:10. Voděrady – Svi-
távka odl. Rohozec – Žďárná 7:11. Jestřebí 
– Blansko D 3:15. Bořitov – Křetín B 10:8. 
Zbraslavec C – Křetín B 10:8. Blansko 
D – Bořitov 12:6. Žďárná – Jestřebí 14:4. 
Svitávka – Rohozec odl. Křetín – Voděrady 
odl. Rájec – Boskovice B 12:6.
  1.  Rájec  8  5  1  2  0  84:60  24
  2.  Ždárná  8  5  1  2  0  81:63  24
  3.  Zbraslavec C  8  4  1  3  0  74:70  21
  4.  Voděrady  7  4  1  2  0  74:52  20
  5.  Svitávka  7  4  1  2  0  69:57  20

Z  
Soutěže ve stolním tenisu běží 

naplno. Týmům z regionu se vět-
šinou dařilo.

1. liga ženy: KST GMC Blan-
sko – Slavoj Praha B 8:2. KST 
GMC Blansko - SF SKK El Nino 
Praha 7:3.

Blanenská děvčata ve složení 
Jirůšková‚ Ševčíková, Slezáková 
nedala soupeřkách z Prahy šanci, 
v obou utkáních vedla od začátku 
do konce.
  1.  Bohnice  11  10  0  1  0  80:30  31
  2.  Hodonín B  11  9  0  2  0  80:30  29
  3.  Havířov  11  7  1  3  0  70:40  26
  4.  Vlašim B  11  7  1  3  0  64:46  26
  5.  Hradec B  11  6  2  3  0  65:45  25
  6.  MS Brno  11  7  0  4  0  63:47  25
  7.  Blansko  11  5  2  4  0  65:45  23
  8.  Děčín  11  6  0  5  0  54:56  23
  9.  El Nino  11  3  0  8  0  44:66  17
  10.  Slavoj B  11  1  1  9  0  28:82  14
  11.  Jihlava  11  1  0  10  0  26:84  13
  12.  Ústí n. O.  11  0  1  10  0  21:89  12

2. liga muži: KST Blansko – 
Baník Havířov C 10:2. KST Blan-
sko – Omya KST Jeseník 10:3. 

Muži to s postupem myslí váž-
ně. Domácí dvojutkání s přehle-
dem vyhráli a upevnili si první 
příčku v tabulce.
  1.  Blansko  10  9  0  1  0  98:42  28
  2.  Ostrava C  10  9  0  1  0  97:39  28
  3.  Zlín  10  8  1  1  0  94:57  27
  4.  Hostinné  10  6  1  3  0  85:64  23
  5.  Havířov C  10  5  2  3  0  79:73  22
  6.  Orlová B  10  5  2  2  1  79:70  21
  7.  Jeseník  10  4  1  5  0  68:75  19
  8.  MS Brno C  10  4  0  6  0  54:86  18
  9.  MS Brno B  10  3  1  6  0  75:77  17
  10.  Čechovice  10  2  0  8  0  61:90  14
  11.  Pardubice  10  1  0  9  0  42:96  12
  12.  Vsetín  10  0  0  10  0  37:100  10

3. liga muži: Sokol Borová – 
KST Blansko B 10:1. TJ Žďár nad 
Sázavou – KST Blansko B 10:4.

Za očekáváním zůstalo jen béč-
ko a po dvou prohrách se propadlo 
tabulkou.
  1.  Znojmo  10  8  2  0  0  98:71  28
  2.  Sokol I  10  8  1  1  0  96:64  27
  3.  Borová  10  8  0  2  0  96:54  26
  4.  Lanžhot  10  5  1  4  0  78:74  21
  5.  Žďár  10  4  3  3  0  86:76  21
  6.  Mikulčice  10  2  5  3  0  83:82  19
  7.  Hodonín B  10  3  3  4  0  81:86  19
  8.  Tišnov  10  3  2  5  0  82:84  18
  9.  Studená  10  3  1  6  0  83:92  17
  10.  Slatina  10  3  1  6  0  61:90  17
  11.  Blansko B  10  2  1  7  0  63:92  15
  12.  MS Brno D  10  0  2  8  0  56:98  12

KS I: Poslední dvě kola první 
poloviny soutěže odehráli o ví-
kendu stolní tenisté Zbraslavce 
v krajských soutěžích na stolech 
soupeřů. Za soupeře áčka byli je-
jich přímí konkurenti ze středu 
tabulky – v sobotu osmé Dubňany 
a v neděli pátý Lanžhot B. V prv-
ním utkání se Zbraslavečtí dostali 
hned v úvodu do vedení, když po 
obou vyhraných čtyřhrách i třech 
dvouhrách v první sérii to bylo 
1:5. V dalším průběhu byl poměr 
výher vyrovnaný, čímž se hostům 

náskok podařilo dovést až k cel-
kové výhře. Výborným výkonem 
se o ni zasloužili jednička týmu 
Radim Křepela a Pavel Těžký, 
který potvrdil ohromné zlepšení 
z posledního období. O mnoho 
pozadu nezůstal ani Luboš Bez-
děk, takže si hosté přes několik 
těsně vyhraných zápasů připsali 
zasloužený úspěch. Druhé utkání 
bylo ovlivněno oslabením domá-
cího celku Lanžhota B, když dva 
jejich hráči souběžně nastoupili ve 
vyšší soutěži. Zbraslavečtí proto 
od začátku neponechali nic náho-
dě a výborným výkonem všech 
hráčů nedovolili soupeři uhrát ani 
bod. Zbraslavec A se po úspěšném 
víkendu posunul v tabulce nahoru 
a vystřídal svého posledního sou-
peře na pátém místě.

Výsledky: Dubňany – Zbrasla-
vec 5:10, Křepela R., Těžký 3,5, 
Bezděk 2,5, Křepela L. 0,5. Lanž-
hot B – Zbraslavec 0:10, Křepela 
R., Bezděk, Křepela L., Těžký 
2,5. 
  1.  MS Brno E  10  8  0  2  0  95:54  34
  2.  Ivančice  10  7  2  1  0  92:59  33
  3.  Únanov  10  7  1  2  0  95:67  32
  4.  Vracov B  10  6  1  3  0  92:70  29
  5.  Lanžhot B  10  5  2  3  0  88:74  27
  6.  Hodonín B  10  4  2  4  0  81:74  24
  7.  Zbraslavec  9  2  5  2  0  75:73  20
  8.  Dubňany  9  3  2  4  0  65:74  20
  9.  Sokol I C  9  2  4  3  0  70:77  19
  10.  M. Prusy  9  2  2  5  0  57:72  17
  11.  Řeznovice B  10  0  2  8  0  52:98  12
  12.  Hlubočany  10  0  1  9  0  29:99  11

KS II: Zbraslavecké béčko 
v krajské soutěži II. třídy hrálo 
opět s celky z horní poloviny ta-
bulky a opět v improvizované se-
stavě mělo jen malou šanci uspět. 
Jako v předchozích utkáních bo-
dovali pouze Krásovi, ale ani oni 
nestačili na hráče Blanska. Nějaké 
body si tak béčko připsalo až ve 
druhém utkání v Kuřimi. 

Výsledky: Blansko C – Zbra-
slavec B 10:0, Procházka, Polívka 
M. ml., Přikryl, Voráč 2,5. Kuřim 
– Zbraslavec B 10:4, Krása ml. 
2,5, Krása st. 1,5. SK Kuřim – Bo-
skovice 10:7. Vysočany – Otnice 
B 4:10. Šošůvka – Hlubočany B 
4:10. Blansko C – Boskovice 10:5. 
Kuřim – Zbraslavec B 10:4. Vyso-
čany – Hlubočany B 7:10. Šošův-
ka – Otnice B 5:10. 
  1.  Slatina D  11  11  0  0  0  110:32  36
  2.  Blansko C  11  9  0  2  0  97:41  38
  3.  Komořany  11  9  0  2  0  103:46  33
  4.  Mokrá  11  9  0  2  0  97:53  37
  5.  Kuřim  11  6  0  5  0  79:79  29
  6.  Otnice B  11  5  1  5  0  82:84  27
  7.  M. Knínice  11  5  1  5  0  82:84  27
  8.  Boskovice  11  4  0  7  0  68:88  23
  9.  Šošůvka  11  3  0  8  0  55:99  20
  10.  Zbraslavec B  11  2  0  9  0  52:105  17
  11.  Hlubočany B  11  2  0  9  0  53:101  17
  12.  Vysočany  11  0  0  11  0  42:110  11

 (bh, vor, jkr)

Marie Jirůšková.  Foto Bohumil HlaváčekMarie Jirůšková.  Foto Bohumil Hlaváček

  6.  Křetín  7  4  1  2  0  68:58  20
  7.  Blansko D  8  3  2  3  0  74:70  19
  8.  Jestřebí  8  3  2  3  0  65:79  19
  9.  Křetín B  8  3  0  5  0  67:77  17
  10.  Boskovice B  8  1  2  5  0  67:77  13
  11.  Bořitov  8  1  2  5  0  51:93  13
  12.  Rohozec  7  1  2  4  0  54:72  12

RP II: Veselice – Voděrady B 14:4. Šo-
šůvka B – Adamov 17:1. Olešnice – Bosko-
vice C 12:6. Brumov – Kunštát 8:10. Rudi-
ce – Němčice 9:9. Letovice – Rájec B 15:3. 
Voděrady B – Rájec B 4:14. Němčice – Le-
tovice 14:4. Kunštát – Rudice 7:11. Bosko-
vice C – Brumov 13:5. Adamov – Olešnice 
9:9. Veselice – Šošůvka B 5:13.
  1.  Šošůvka B  8  7  0  1  0  94:50  29
  2.  Němčice  8  6  2  0  0  99:45  28
  3.  Olešnice  8  6  1  1  0  85:59  27
  4.  Veselice  8  5  2  1  0  86:58  25
  5.  Rudice  8  4  1  3  0  79:65  21
  6.  Kunštát  8  4  1  3  0  75:69  21
  7.  Brumov  8  4  0  4  0  72:72  20
  8.  Boskovice C  8  3  0  5  0  74:70  17
  9.  Letovice  8  2  0  6  0  58:86  14
  10.  Rájec B  8  1  1  6  0  56:88  12
  11.  Voděrady B  8  1  0  7  0  41:103  11
  12.  Adamov  8  0  2  6  0  45:99  10

RP III: Křetín C – Okrouhlá 14:4. Bo-
rotín – Petrovice 12:6. Vanovice – Vyso-
čany B 12:6. Kunštát B – Žďárná B 13:5. 
Svitávka B – Šošůvka C 7:11. Rohozec B 
– Petrovice B 8:10. Okrouhlá – Petrovice B 
6:12. Šošůvka C – Rohozec B 13:5. Žďárná 
B – Svitávka B 7:11. Vysočany B – Kunštát 
B 15:3. Petrovice – Vanovice 6:12. Křetín 
C – Borotín 9:9.
  1.  Vanovice  8  7  1  0  0  98:46  30
  2.  Borotín  8  6  1  1  0  91:53  27
  3.  Vysočany B  8  5  0  3  0  77:67  23
  4.  Křetín C  8  4  1  3  0  75:69  21
  5.  Okrouhlá  8  4  1  3  0  69:75  21
  6.  Petrovice  8  4  0  4  0  75:69  20
  7.  Svitávka B  8  3  1  4  0  66:78  18
  8.  Kunštát B  8  3  1  4  0  65:79  18
  9.  Ždárná B  8  3  1  4  0  71:73  18
  10.  Petrovice B  8  3  0  5  0  68:76  17
  11.  Šošůvka C  8  2  0  6  0  57:87  14
  12.  Rohozec B  8  0  1  7  0  52:92  9

RP IV: Rájec C – Žďárná C 17:1. Němči-
ce B – Kuničky 11:7. Veselice B – Vanovice 
B 10:8. Olešnice B – Vysočany C 7:11. Ve-
lenov – Rohozec C 10:8. Křetín D – Zbra-
slavec D 11:7. Žďárná C – Zbraslavec D 
1:17. Rohozec C – Křetín D 8:10. Vysočany 
C – Velenov 14:4. Vanovice B – Olešnice 
B 6:12. Kuničky – Veselice B nehl. Rájec 
C – Němčice B 8:10. 
  1.  Vysočany C  8  8  0  0  0  102:42  32
  2.  Velenov  8  5  1  2  0  85:59  24
  3.  Křetín D  8  5  1  2  0  74:70  24
  4.  Rájec C  8  5  0  3  0  89:55  23
  5.  Olešnice B  8  5  0  3  0  85:59  23
  6.  Veselice B  7  4  0  3  0  60:66  19
  7.  Zbraslavec D  8  3  1  4  0  75:69  18
  8.  Němčice B  8  2  2  4  0  66:78  16
  9.  Rohozec C  8  2  1  5  0  67:77  15
  10.  Kuničky  7  2  1  4  0  59:67  14
  11.  Vanovice B  8  1  1  6  0  61:83  12
  12.  Ždárná C  8  1  0  7  0  23:121  11

RS I: Lhota Rapotina – Okrouhlá B 8:10. 
Vysočany D – Bořitov B 4:14. Petrovice C – 
Voděrady C 10:8. Orel Blansko – Kunštát C 
18:0. Vísky – Boskovice D 15:3. Letovice B 
– Rájec D 15:3. Okrouhlá B – Rájec D 16:2. 
Boskovice D – Letovice B 7:11. Kunštát C 
– Vísky nehl. Voděrady C – Orel Blansko 
5:13. Bořitov B – Petrovice C 13:5. Lhota 
Rapotina – Vysočany D 13:5.
  1.  Orel  8  8  0  0  0  123:21  32
  2.  Bořitov B  8  6  1  1  0  95:49  27
  3.  Petrovice C  8  6  0  2  0  79:65  26
  4.  Voděrady C  8  5  0  3  0  77:67  23
  5.  Okrouhlá B  8  4  2  2  0  81:63  22
  6.  Letovice B  8  4  2  2  0  80:64  22
  7.  Vysočany D  8  4  0  4  0  62:82  20
  8.  Lhota Rapotina  8  2  2  4  0  67:77  16
  9.  Kunštát C  8  2  0  6  0  60:84  14
  10.  Rájec D  8  1  1  6  0  37:107  12
  11.  Vísky  8  1  0  7  0  57:87  11
  12.  Boskovice D  8  1  0  7  0  46:98  11

RS II A: Olešnice C – Brumov B 10:8. 
Kunštát D – Kunice 13:5. Vanovice C – 
Křetín E 8:10. Zbraslavec E – Jasinov 10:8. 
Brumov B – Jasinov 11:7. Zbraslavec E – 
Křetín E 16:2. Vanovice C – Kunice 6:12. 
Kunštát D – Olešnice C 12:6.
  1.  Brumov B  8  7  0  1  0  93:51  29
  2.  Zbraslavec E  8  6  1  1  0  86:58  27
  3.  Kunštát D  8  5  1  2  0  93:51  24
  4.  Olešnice C  8  4  2  2  0  83:61  22
  5.  Kunice  8  4  0  4  0  70:74  20
  6.  Křetín E  8  2  1  5  0  50:94  15
  7.  Vanovice C  8  1  0  7  0  45:99  11
  8.  Jasinov  8  0  1  7  0  56:88  9

RS II B: Orel Blansko B – Okrouhlá C 
12:6. Brťov – Bořitov C 10:8. Kunice B – 
Velenov B 4: 14. Petrovice D – Šošůvka D 
6:12. Okrouhlá C – Šošůvka D nehl. Petro-
vice D – Velenov B nehl. Kunice B – Boři-
tov C 5:13. Brťov – Orel B odl. 
  1.  Velenov B  7  7  0  0  0  96:30  28
  2.  Bořitov C  8  6  0  2  0  91:53  26
  3.  Šošůvka D  7  5  0  2  0  78:48  22
  4.  Brťov  7  5  0  2  0  90:36  22
  5.  Orel B  7  2  0  5  0  35:91  13

  6.  Okrouhlá C  7  2  0  5  0  48:78  13
  7.  Petrovice D  7  1  1  5  0  44:82  11
  8.  Kunice B  8  0  1  7  0  40:104  9

šachy
2. liga: ŠK Duras BVK Královo Pole B – 

ŠK Garde Lipovec 5:3, Handl, Chládek Vl. 
1, David, Kratochvíl 0,5. 
  1.  Prušánky  3  3  0  0  9  14,0  9
  2.  Lokomotiva B  3  2  1  0  16,0  10  7
  3.  MS Brno  3  2  1  0  13,5  8  7
  4.  Duras B  3  2  0  1  13,5  10  6
  5.  Kroměříž B  3  2  0  1  13,0  9  6
  6.  Lipovec  3  2  0  1  12,0  6  6
  7.  Hustopeče  3  1  0  2  11,5  8  3
  8.  Staré Město B  3  1  0  2  11,0  8  3
  9.  Prostějov  3  1  0  2  11,0  5  3
  10.  Postoupky  3  1  0  2  11,0  4  3
  11.  Napajedla  3  0  0  3  10,0  4  0
  12.  Kuřim  3  0  0  3  7,5  2  0

KP II: Jevíčko – Lipovec C 5:3, Nečas 1, 
Ševčík Miloš, Krejčí P., Ševčík Milan, Krato-
chvíl J. 0,5. Kuřim B – Lipovec B 3:5, Vavří-
nek, Hloušek, Ševčík D. 1, Komprda, Mráz, 
Flašar R., Machek 0,5. ŠK Brno 64 – Bos-
kovice 3:5, Marek, Ševčík L., Boháček, Petr 
1, Chloupek, Hubený 0,5. Blansko – Tišnov 
3:5, Moc M., Palaš, Slouka 1. Sloup – Vyškov 
C 2:6, Hampel, Špičák, Mikulášek, Baláž 0,5. 
  1.  Lipovec B  3  3  0  0  15,5  9
  2.  Boskovice  3  2  0  1  14  6
  3.  Blansko  3  2  0  1  13  6
  4.  Kuřim B  3  2  0  1  12,5  6
  5.  Tišnov  3  2  0  1  12,5  6
  6.  Vyškov C  3  1  0  2  12,5  3
  7.  ŠK Brno64  3  1  0  2  11,5  3
  8.  Sloup  3  1  0  2  10,5  3
  9.  Jevíčko  3  1  0  2  9,5  3
  10.  Lipovec C  3  0  0  3  8,5  0

OP: Adamov B – Lipovec E 7:1, Šmeh-
lík, Bednář, Wiezner, Ležák, Hloušek, He-
inz 1, Masáková, Schneider 0,5 – Sládek, 
Růžička 0,5. Sloup B – Lipovec D 2:6, Po-
kladník, Mikulášek, Procházka Š., Kouřil 
0,5 – Hloušek, Ševčík Miloš, Ševčík Lu-
boš, Ševčík Milan 1, Ševčík D., Krejčí P., 
Ševčík Josef, Krejčí F. 0,5. Lipůvka – Je-
víčko B 5,5:2,5, Kovář, Sapák, Poláček st., 
Bílek 1, Fiala, Slezák, Poláček ml. 0,5. Ro-
večné – Boskovice B 2:6, Petr, Boháček, 
Veselý, Marcikán, Walletzký 1, Schůrek, 
Brda 0,5. Jedovnice – Rudice B 4,5:3,5, 
Plch st., Keprt, Nechvíla 1, Matuška, Kunc, 
Plch ml. 0,5 – Ševčík Martin, Šenkýř 1, Cr-
honek, Klinkovský Jiří, Klíma 0,5. Rudice 
B – Adamov B 2,5:5,5, Brus 1, Dvořáček, 
Rada, Kunc 0,5 – Šmehlík, Wiezner, Le-
žák, Gruber 1, Bednář, Hloušek, Mikuš 
0,5. Lipovec D – Lipůvka 5,5:2,5, Ševčík 
D., Nečas, Ševčík Milan, Krejčí F., Krato-
chvíl 1, Krejčí P. 0,5 – Fiala, Sapák 1, Ko-
vář 0,5. Boskovice B – Jedovnice 4,5:3,5, 
Boháček, Dvořáček, Veselý, Walletzký 1, 
Probošt 0,5 – Plch, Nechvila, Navrátil 1, 
Nezval 0,5. Lipovec E – Sloup B 2,5:5,5, 
Sedlák 1, Grim, Celý, Sládek 0,5 – Poklad-
ník, Němec, Helebrand, Kouřil 1, Baláž, 
Mikulášek, Procházka 0,5. 
 1. Lipovec D 3 3 0 0 16,5 13 9
 2. Boskovice B 3 3 0 0 15 12 9
 3. Adamov B 3 2 0 1 6 16 10
 4. Sloup B 3 2 0 1 13 6 8
 5. Jedovnice 3 2 0 1 12,5 7 6
 6. Rudice B 3 1 0 2 11,5 8 3
 7. Lipůvka 3 1 0 2 11,5 8 3
 8. Rovečné 3 1 0 2 10 6 3
 9. Jevíčko B 3 0 0 3 7,5 2 0
 10. Lipovec E 3 0 0 3 6,5 3 0  

volejbal
KP juniorky: TJ Sokol Předklášteří - TJ 

Minerva Boskovice 0:3 (-14, -20, -18) a 0:3 
(-8, -21, -11).
  1.  Boskovice  16  14  2  0  44:7  42
  2.  Vyškov  16  12  4  0  39:21  34
  3.  Břeclav  16  8  8  0  30:32  23
  4.  Královo Pole  14  6  8  0  28:27  22
  5.  Předklášteří  16  6  10  0  24:33  18
  6.  Kuřim  14  6  8  0  20:29  17
  7.  Břeclav  14  5  9  0  20:31  16
  8.  N. Lískovec  12  5  7  0  17:25  14
  9.  DDM Brno  10  2  8  0  10:27  6

KP kadetky: TJ Minerva Boskovice 
– VK Královo Pole 3:1 (18, -23, 16, 14) a 
3:0 (19, 20, 16). TJ Sokol Jehnice B – TJ 
Minerva Boskovice nehl.
  1.  Boskovice  12  12  0  0  36:1  36
  2.  Královo Pole  16  10  6  0  35:20  32
  3.  Vyškov C  14  7  7  0  25:23  22
  4.  Kuřim  14  5  9  0  15:33  12
  5.  Jehnice B  12  0  12  0  2:36  0

KP muži: TSR TJ Sokol Letovice – TJ 
Sokol Brno-jih 3:0 (22, 18, 21) a 3:2 (-20, 
21, 22, -15, 12). TJ Lokomotiva-Ingstav 
Brno – TSR TJ Sokol Letovice 3:1 (16, 25, 
-15, 21) a 3:0 (13, 19, 19).
  1.  Vyškov  18  14  4  0  46:23  42
  2.  Ingstav  16  15  1  0  46:15  40
  3.  Tesla  14  14  0  0  42:6  39
  4.  Žabovřesky  16  11  5  0  40:23  34
  5.  Tišnov  18  10  8  0  38:32  31
  6.  Letovice  18  9  9  0  37:35  28
  7.  MS Brno  18  6  12  0  27:40  19
  8.  Šlapanice  18  5  13  0  23:48  14
  9.  Brno-jih  18  2  16  0  18:50  9
  10.  Dědice  18  0  18  0  9:54  2

 (bh)

Domácí body. Nová podlaha v hale na Údolní ulici v Blansku se líbí 
florbalistům. Starší žáci minulý víkend bodovali. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Blanenští vyhlásí nejlepší 
sportovce města

Blansko - V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již 
tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců na-
šeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených bla-
nenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní 
subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad 
příznivců sportu. Z podaných návrhů bude vyhodnoceno deset nejlep-
ších jednotlivců, tři nejúspěšnější kolektivy, tři osobnosti z řad trenérů 
a jedna osobnost, která se v roce 2013 nejvíce zasloužila o zviditelnění 
města na sportovním poli. 

Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na stránkách www.
blansko.cz nebo si je navrhovatelé mohou vyzvednout na odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, nám. 
Republiky 1. Tento odbor bude rovněž shromažďovat podané návr-
hy. Do vyhodnocení budou zařazeny nominace zaslané v termínu do 
20. prosince 2013. Plánovaný termín slavnostního vyhlášení je stano-
ven na 6. února 2014.  (zpr)

A



Dárkový poukaz

Vinotéka u Zlaté studny
Dolní Pálava 18, Blansko

mob.: 605 266 088 16 druhů sud. vín16 druhů sud. vín

V hodnotě 50 Kč
při předložení ústřižku

úterý 10. prosince 2013 INZERCE9

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

smrk od 45 Kã /ks
borovice od 55 Kã/ks
jedle
smrk stfiíbrn˘

   

prodej 
 

679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

V¯ROBA A PRODEJ ¤EZIVA
HRANOLY, LATù. PRKNA, VAZBY,

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB

Prodejní doba:
Po - Ne  8 - 18 hod.

kapr

prodej od 11. 12. 2013

od 19. 12. 2013

amur
štika, pstruh
sumec
tolstolobik

 bundy 
 mikiny 
 svetry 
 rifle 
 kalhoty 

 
VELKÝ VÝBĚR SECOND HAND TEXTILU PRO 

CELOU RODINU ZA NÍZKÉ CENY 
 
  
 
 
 
 
 
 

CENY OD 30 Kč/ks 
 

Středa 11.12. BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 
Další akce středa 16.01.2014 BOSKOVICE 
Sokolovna 9:30 - 17:00 
 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŠIROKOU NABÍDKU 
SORTIMETU, URČITĚ SI VYBERETE.  
 
WEAR KATTY s.r.o.  
www.wear-katty.cz, telefon: 602 608 709  

 

bundy
mikiny
svetry
rifle
kalhoty

VELKÝ VÝBĚR SECOND HAND TEXTILU PRO 
CELOU RODINU ZA NÍZKÉ CENY

CENY OD 30 Kč/ks

Středa 11.12. BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

Další akce středa 16.01.2014 BOSKOVICE
Sokolovna 9:30 - 17:00

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŠIROKOU NABÍDKU 
SORTIMETU, URČITĚ SI VYBERETE. 

WEAR KATTY s.r.o. 
www.wear-katty.cz, telefon: 602 608 709 

 halenky 
 trička 
 boty 
 bytový textil 
 a jiné 
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ý

PŮJČKY

739 443 544

PRODEJ
Prodám velmi pěkný mana-

žerský notebook zn. Dell, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP Professional, výborný stav, 
jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 249. 

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., 
pouze dohromady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 723 509 549.

Prodám klasický silný da-
lekohled 16x50 za výhodnou 
cenu! Prodám zcela nový kvalit-
ní německý dalekohled, je určen 
zejména pro myslivce a k pozo-
rování přírody. Cena jen 1 900 
Kč. Na dobírku. Vhodné i jako 
pěkný dárek. Tel.: 723 509 549.

Prodám elektrický paraly-
zér - vzhled mobilu - - výkon 
1 200 000 V - nepostradatelný 
ochránce na večerních procház-
kách, na cestě z práce apod. 
Nový, nepoužitý, s vestavěnou 
svítilnou. Orig. balení, cena 390 
Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 
723 509 549.

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 mobil NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, fotoapa-
rát/kamera, FM rádio, infraport, 

Prodej:
OSTROV U MACOCHY – areál ZD Zemspol 

 

 

 

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KRŮT 

z vlastních farem

Bovinex, s.r.o, Petrovice 22, tel.: 602 709 537, 725 885 475

e-mail: bovinex@seznam.cz

František OPLUŠTIL  ra  
 

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

�

�
 

Te       
E-mail: frantisek.oplustil@centrum.cz

Občerstvení „U křížku“ Suchý

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 1. ROČNÍK

VÁNOČNÍ UZENÍ
So 21. 12. - Ne 22. 12. 10 - 16 hod.

SILVESTROVSKÉ UZENÍ
So 28. 12. - Ne 29. 12. 10 - 16 hod.

více na www.udirna-suchy.cz

P r o d e j
vánočních kaprů z Jedovnic
Blansko za hotelem Dukla

pátek 20. 12., sobota 21. 12., 

neděle 22. 12., pondělí 23. 12. 2013

prodejní doba od 8.30 do 15 hodin 

Jedovnice - Havlíčkovo nám.
sobota 21. 12. a neděle 22. 12. 2013

prodejní doba od 8.30 do 15 hodin

organizér, java, hry, s novou 
nab., stříbrný, jako nový, ve 100 
% stavu, jen 800 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269.

Prodám pračku Zanussi, led-
ničku Ardo. Obě 100% funkční, 
cena 1 000 Kč pračka, 2 000 
Kč lednička. Boskovice, tel. 
608 078 613.

Prodám vaničku s perlivou 
koupelí na nohy, rozměr 40 x 35 
cm. Nepoužívaná. Cena 800 Kč. 
Tel.: 516 412 421.

Prodám balanční míč na cvi-
čení s návodem a DVD. Nepou-
žívaný. Cena 600 Kč. Tel.: 516 
412 421.

Prodám v modré sýpkovině 4 
kg nepoužitého domácího husího 
draného peří. Cena 500 Kč. Tel.: 
516 412 421.

Prodám levně kočár pro dvoj-
čata v dobrém stavu. Boskovice. 
Tel.: 776 253 113.

KOUPĚ
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.

Hledám ke 
koupi dům se 
zahradou v Le-
tovicích nebo 
okolí. Tel.: 728 
889 952.

Koupím rodin-
ný dům v Ráci 
nebo v Doubra-
vici. Tel.: 722 
624 829.

Koupím RD v 
Černé Hoře, Bo-
řitově, Lipůvce, 
Lažanech nebo 
okolí. Dům může 
být i k opravám, 
nabídněte pro-
sím. Tel.: 722 
624 829.

Koupím dům na Bla-
nensku z důvodu stěhování, 
cena do 2 500 000 Kč. Tel.: 
739 967 377.

Hledáme domek se zahra-
dou v okolí Boskovic do ceny 
1 150 000 Kč. Hotovost. Jsme 
dva dospělí, jedno dítě a máme 
dva pejsky. Tel.: 731 986 278.

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

Koupím menší rodinný 
dům v okolí Boskovic. Cena do 
1 500 000 Kč. Zahrada podmín-
kou. Tel.: 720 358 722.

Koupím starší pánské jízd-
ní kolo. V Boskovicích. Tel.: 
776 707 183.

Kdo daruje nebo levně prodá 
starší funkční notebook. Bosko-
vice. Tel.: 776 253 113.

Koupím starší funkční SET-
TOP-BOX k televizoru. Tel.: 
776 707 183.

Koupím staré pohlednice. Za 
pohlednice Blansko nádraží oko-
lo roku 1905 nabízím 400 Kč. 
Tel.: 607 846 060.

Hledám ke koupi byt 2+1 
(3+1) nejlépe v okolí Kotvrdovic 
okr. Blansko (Jedovnice, Sloup, 
Rájec-Jestřebí apod.). Tel.: 739 
940 808.

PRONÁJEM
Hledám garáž k proná-

jmu, pouze Letovice. Tel.: 774 
751 619.

Pronajmu garáž v ulici Lud-
víka Vojtěcha v Boskovicích. 
Tel.: 774 408 399.

Pronajmu nezařízený byt 
3+1 75 m2 v Rájci-Jestřebí. Cena 
9 500 Kč včetně inkasa. Volný od 
15. 12. 2012. Kauce 6 000 Kč. 
Tel.: 606 640 503.

Hledám pronájem 1+1 
v Blansku. Tel.: 773 453 628.

RŮZNÉ
Potřebujete pohlídat děti 

nebo je zavést do školy a krouž-
ků? Ozvěte se důchodkyni s 
dlouholetou praxí v mateřské 
škole, která ráda vypomůže s hlí-
dáním. Podrobnosti na mobilním 
telefonu 774 552 464, pouze Bo-
skovice.

Prosím, hledám naléhavě do-
mov pro čtyřletou kočičku. Je 
kastrovaná, očkovaná, přítulná 
a chodí na kočičí záchod. Přišla 
náhle o svoji paní a není nikdo 
kdo se o ni postará. Odmění se 
Vám svojí vděčností. Mobil: 737 
452 965.

Nabízím služby v domác-
nosti, úklid, nákupy, vyvenčení 
pejska atd. /pracovně vytíženým, 
seniorům.../

Jsem rodilá blanenšťačka, 44 
let, seriózní jednání, spolehli-
vost, bezúhonnost. Blansko a 
okolí dostupné MHD. V týdnu 
v odpoledních hodinách ,možno 
i víkendy. Více info a podrob-
nosti při osobním setkání. Tel. 
725 401 291.

Žena, 39 let, hledá brigádu 
nebo HPP v oblasti administra-
tivy, obchodu nebo služeb. Jsem 
samostatná, flexibilní, komuni-
kativní, rychle se učím novému. 
Tel.: 734 465 756.

Kontakt na 
inzerci:
Magda 

Hrušková
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

www.zrcadlo.net
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V mládí, ve věku okolo jede-
nácti dvanácti let jsem se podi-
voval řečem starších lidí, babičky 
a podobně, kteří hned při přícho-
du zimy mluvili o tom, jak moc 
se těší na jaro, na sluníčko. Tehdy 
jsem samozřejmě bral pravidelné 
střídání zimy a léta za naprosto 
normální a tedy vcelku za neza-
jímavé.

Až někdy po padesátce jsem 
si začal uvědomovat, že už i já 
se najednou na jaro těším víc, že 
počet každoročně se opakujících 
příchodů životadárného sluníčka 
je numericky omezený. Z neko-
nečné přímky života se s přibý-
vajícím věkem začala poznená-
hlu stávat úsečka. Vnímám, že 
je dobré toto pochopit, neztrácet 
čas zbytečnostmi, negativismem, 
ale naopak jít naproti Zážitkům 
a Kráse života.

Minulý víkend jsem si výše 
uvedené hodně uvědomil. Na si-
multánku s žijící legendou světo-
vého šachu americkým velmist-
rem maďarského původu Palem 
Benko se mi totiž zpočátku ani 
moc nechtělo. Našel jsem si řadu 
vcelku rozumných důvodů proč 
nejet a raději „odpočívat“. Na-
konec jsem ale svoji lenost zlo-
mil; taky se mi podařilo vysvětlit 
Haničce proč v sobotu budu hrát 
šachy v Poděbradech a v neděli 
v Brně; a s  kamarádem Lojzíkem 
do Poděbrad odjet.

Proti pětaosmdesátiletému (!) 
velmistrovi jsme hráli čtyři; Pavel 
Matocha, Jiří Navrátil, Juraj Bal-
lo a já. Simultánka byla s časovou 
kontrolou (hodina za hodinu). 
Mně se hrálo dobře, trochu se mi 
vybavovaly pocity ze simultánky 
s Borisem Spasským, na nějaký 
významnější úspěch jsem ale ani 
nepomyslil. Jen jsem nechtěl pro-
hrát jako první.

V poslední době jsem v hloubi 
duše přemýšlel i nad tím, zda ne-
žiju nějak špatně. Dříve mi totiž 
naše šachová bohyně Caissa do-
přávala krásných partií s velmis-
try až nadbytek, říkal jsem si, že 
je se mnou spokojená, ale teď už 
dlouho nic. Někdy nad ránem, už 
vyspalý, o tom mimoděk přemýš-
lím.

Pavel Matocha i slovenský 
kolega prohráli bez zásadnějšího 
odporu, Jirka Navrátil stál v prů-
běhu partie velmi dobře. Na moje 
gusto ale hrál až moc vizuálně 
agresívně. Touha po vítězství ho 
naprosto pohltila. Ke konci simul-
tánní produkce jsem si začal uvě-
domovat, že panu velmistrovi asi 
docházejí fyzické síly. Byl jsem 
z toho neklidný, bylo mi to líto. 
Začal jsem přemýšlet o nabídce 

Nad šachovnicí s Vlas  milem Chládkem

 Foto archiv Foto archiv

remízy, ale tak abych, asi ve vy-
hrané pozici; velmistra neurazil. 
Najednou jsem intenzivně vnímal 
jeho charisma, jeho pětaosm-
desát let, kolik toho asi v životě 
prožil a jak by bylo krásné místo 
šachů jen tak sedět a poslouchat 
a zaznamenávat jeho vyprávění. 
Někdy v těchto chvílích přišel 
k mé šachovnici usmál se na mě, 
podal mi ruku a partii vzdal. Do 
svého posledního soupeře se ale 
zakousl o to víc a nedal mu, ale-
spoň z mého pohledu, sebemenší 
šanci. Byly to nádherné dvě ho-
diny ve společnosti opravdového 
gentlemana a i ukázka toho, jestli 
tu šanci dostaneme, jak skvěle 
a naplno se dá žít i v pětaosmde-
sáti letech.

Pal Benko (1928) - 
Vlastimil Chládek (1959)

1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 
4.Sg2 0-0 5.e4 d6 6.d4 c5 7.Je2 
Jc6 (Při tomto tahu (Jc6) jsem 
se rozhodl, že v případě napade-
ní jezdce tahem d5 ustoupím na 
a5 a pokusím se vyvolat trvalý 
tlak na bod c4. Vnímal jsem zá-
vaznost tohoto rozhodnutí, neboť 
z pole a5 v podstatě není návra-
tu.) 8.d5 Ja5 9.b3 a6 10.Vb1 Sd7 
11.0-0 b5 12.Dd3 bxc4 13.bxc4 
Dc7 14.Sd2 Vab8 15.Vxb8 Vxb8 
16.Jd1 DIAGRAM 16… Jg4 
(Tento tah se mi na první pohled 
velmi zalíbil, až tak, že jsem pře-
hlédl poměrně jednoduché Jxc4 
s následným Sb5. Možná mi ale 
zakryla oči bohyně Caissa, aby 
mě neochudila o následné krásné 
varianty. Celá smečka černých 
fi gur nyní útočí! A v jejich čele 
moji oblíbení koně! I ten z g4 
přes pole e5 míří na Achillovu 
patu bílé pozice bod c4) 17.Je3 

Je5 18.Dc2 Vb2 19.Dxb2 (dob-
rých tahů už není) 19.….Jf3+ 
20.Sxf3 Sxb2 21.Vb1 Sd4 (stále 
útočím proti bodu c4, jezdec na 
a5 je hrdinou partie) 22.Vc1 Db6 
23.Kg2 h5 24.Jd1 Dc7 25.Jxd4 
(myslím, že v těchto chvílích bílý 
defi nitivně kapituloval) 25…..
cxd4 26.Jb2 Jb7 (mise skončila, 
a přestože jezdec toho v této partii 
moc nenaskákal, tak pobyt v prv-
ní linii ho unavil a proto v dalším 
tahu opustí bojiště) 27.Jd3 Jc5 
28.Jxc5 Dxc5 29.Se2 Da3 30.Sg5 
f6 31.Sf4 g5 0:1

V popartiové analýze mně vel-
mistři Smejkal a Plachetka dopřá-
li slov chvály. Samozřejmě mě i 
trošku pokárali za můj šestnáctý 
tah, ale mně to ani nevadilo. Ne-
znali totiž všechny souvislosti 
mezi mnou a Caissou. 

Hezký advent přeje 
Vlastík Chládek

Pal Benko (nebo maďarsky Pál Benkő)
americký velmistr maďarského původu • 
hrál ve 2 turnajích kandidátů - v r.1959 v Jugoslávii a v r.1962 na karibském ostrově Curacau (tento • 
turnaj byl mj. zajímavý tím, že Bobby Fischer tam obvinil sovětské hráče, že se proti němu domlu-
vili a uzavřeli dohodu o společném postupu proti němu)
častý soupeř Bobby Fischera - má s ním samozřejmě pasivní skóre, ale dokázal ho 3x porazit (mi-• 
mochodem v turnajových partiích dokázal porazit ještě další 3 mistry světa - Smyslova, Tala a Pe-
trosjana)
byl to právě on, kdo v té době přenechal místo v mezipásmovém turnaji v r.1970 v Palma de Mal-• 
lorca Bobby Fischerovi, který tam nastartoval svoji triumfální jízdu za titulem mistra světa (Fischer 
v r.1969 nehrál mistrovství USA, které bylo pásmovým turnajem, tudíž původně neměl právo hrát). 
Takže vlastně nebýt Pala Benko, tak Bobby Fischer by se možná ani nestal mistrem světa.
v 60.letech 20.století zpopularizoval tzv. Benko gambit (neboli volžský gambit), charakterizovaný • 
tahy 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5 a slavil s ním poměrně velké úspěchy
několikanásobný účastník šachových olympiád (1x za Maďarsko a potom 6x za USA) • 
nejvyšší rating měl v r. 1973 (2530), nyní má elo 2408• 
v r. 1993 byl uveden do americké šachové síně slávy• 

A
Blanenští v zahraničí neuspěli

Mürzzuschlag, Legnica - Hned na dvou frontách bojovali o víken-
du na závěr podzimní sezóny blanenští fotbalisté na halových turnajích 
v zahraničí. Na výraznější úspěch nedosáhli. Muži v rakouském Mürz-
zuschlagu nedokázali postoupit ze základní skupiny, když si připsali 
jen jednu výhru. Obhájit prvenství na Mikulášském poháru v polské 
Legnici se nepodařilo mladším žákům. Ti skončili svoji pouť turnajem 
letos již ve čtvrtfi nálové skupině.  (bh)

Mikulášský pohár. Již 26. ročníku Mikulášského turnaje smíšených dvojic se 
zúčastnilo 74 dvojic. První místo obsadili manželé Michal Král a Michaela 
Králová výkonem 474 kuželek, . Druhé místo vybojovali Jan Semrád a Hana 
Jedináková výkonem 469 kuželek. Tře   příčka patřila Kamilu Petlachovi 
a jeho dceři Michaele. Nejlepší z jednotlivců byl Jiří Pola výkonem 253 kuže-
lek, nejlepší ženou Michaela Králová (238). (bh)  Foto Štefan Červenka

V Boskovicích má mládežnický šachový sport neustále zelenou. Místní 
Dům dětí a mládeže pořádá jednou měsíčně čtvrteční turnaje O putovní 
pohár DDM. Pravidelně startují děti z Boskovic, Sudic, Kunštátu a poměr-
ně silné zastoupení mívá i východočeské Jevíčko. Tentokrát zřejmě kvůli 
náledí jevíčští borci nepřijeli, proto bylo o poznání méně dětí. Všechny při-
vítal vedoucí šachového kroužku DDM a současně hlavní rozhodčí turnaje 
Milan Boháček: „Dnes se hraje i jako přebor pracovišť Základní školy 
Boskovice. Proto bude o tři diplomy navíc. Na jednu partii máte patnáct 
minut. Můžeme začít, černý spouští hodiny.“

Milan Boháček k turnaji upřesnil: „Soutěž má sedm dílů od října do 
dubna, každý turnaj se hraje švýcarským systémem na pět kol. Počítač 
losuje soupeře, aby bylo rozložení spravedlivé. Techniku obsluhuje jako 
vždy Miroslav Osouch.“

A jak to celé po dvouhodinovém boji dopadlo? Přebor ZŠ Boskovice: 
1. Jakub Loubal, 2. Albert Janda, 3. Filip Liška. Starší hráči: 1. Jakub 
Probošt, 2. Richard Hanuška, 3. Jakub Loubal. Mladší hráči: 1. Ondřej 
Doležel (ŠK Kunštát), 2. Michaela Proboštová, 3. Lukáš Kunc. Za okny se 
setmělo, Milan Boháček se rozloučil: „Příští turnaj bude kvůli vánočním 
svátkům již 12. prosince, nezapomeňte.“ Zbývá poděkovat hlavnímu spon-
zorovi turnajů, jímž je v letošním roce Česká spořitelna a.s. Více: www.
ddmboskovice.cz (ddm)

Z  

Z  
Hasiči v Doubravici soutěžili 

pod patronací Mikuláše
A když pod patronací Mikuláše, určitě každého napadne, že soutěžili 

hasiči mladí. Z účasti na této tradiční soutěži „Vázání uzlů“ je vidět, 
že se jedná o soutěž velmi oblíbenou. Ale zase ne tak jednoduchou, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Ono se řekne „uvázat uzel“! Jenže – 
víte, jak se váže uzel zvaný „zkracovačka“, případně „uzel tesařský“, 
„lodní smyčka“, „plochá spojka“ nebo „úvaz na proudnici“? To už 
je pro laika trošičku složitější. Ne tak pro děti, které se rozhodly trávit 
svůj volný čas ve společnosti hasičů. Mnozí časem tuto současnou zá-
libu vzdají, i to se stává, mnozí ale zůstanou a budou platnými, pak už 
dospělými členy sborů dobrovolných hasičů. Teď už ale k vlastní soutě-
ži. Jako každý rok, i letos se odehrávala v prostorách kulturního domu 
v Doubravici nad Svitavou, který v sobotu 23. listopadu 2013 doslova 
„praskal ve švech“. Vždyť se přihlásilo 70 družstev po pěti soutěžících, 
k nim připočtěte nutný doprovod vedoucích, přátel hasičského umění, 
rodičů a těch, kteří měli zajištění soutěže na starosti. Pohled z balkonu 
na sál kulturního domu hovořil za vše. Kam se člověk podíval, tam 
se míhaly ruce mladých hasičů, kteří ještě trénovali vázání uzlů, aby 
jejich výsledky byly co nejlepší. Nedílnou součástí soutěže byla také 
zkouška ze znalosti topografi e a znalosti požární ochrany. Snažili se 
všichni, ale na pomyslné stupně vítězů vždy vystoupají jen ti nejlepší. 
V letošním roce to byla tato družstva:

Kategorie mladší: 1. Ostrov u Macochy „A“, 2. Senetářov „A“, 3. 
Velké Opatovice.

Kategorie starší: 1. Senetářov „C“, 2. Bořitov „A“, 3. Březina. 
Pochvalu a poděkování si zaslouží ale všichni účastníci. A hlavně 

jejich vedoucí, kteří své malé svěřence vedou krůček po krůčku k tomu, 
aby je učení a zdokonalování se v hasičském umění bavilo a zůstali 
mu věrni. 

A jak skončili mladí hasiči doubravičtí? V kategorii „starší“ soutěži-
lo jedno družstvo, které z dvaceti devíti přihlášených skončilo na velmi 
pěkném šestém místě. V kategorii „mladší“ jsme měli družstva čtyři. 
Družstvo „A“ skončilo na místě devátém, o jeden stupínek je předběhlo 
družstvo „D“. Družstva „C“ a „B“ byla složena z dětí, které navště-
vují kroužek teprve od začátku letošního školního roku. Je mezi nimi 
dokonce jedna dívenka, mateřskou školou povinná. V soutěži se ale děti 

neztratily. Z třiceti osmi družstev uvedené kategorie skončilo družstvo 
„C“ na 18. místě a družstvo „B“ na místě 21. Blahopřejeme!

  Eva Sáňková

Na snímku mladí doubravičtí hasiči se svými vedoucími Petrou Ha-
vířovou, Marcelou Havířovou, Romanem Bártou a nezbytným mikuláš-
ským doprovodem.

Ve škole v  Lipovci se opět 
sbíral starý papír 

Již dvakrát proběhla na škole ZŠ a MŠ Lipovec soutěž tříd ve sběru 
starého papíru – v roce 2011 a v roce 2012. Jelikož je ohlas na tuto 
akci rok od roku větší a příznivější, i letos jsme se rozhodli soutěž zo-
pakovat.

V termínu od 14. 10. do 25. 10. 2013 mohli žáci do školy nosit starý 
papír, kartony, časopisy apod. Vše svázané nebo v krabicích, popsané a 
zvážené. Občas to byl pěkný fofr, neboť žáci přiváželi papír s pomocí ro-
dičů, prarodičů i jiných rodinných příslušníků často a ve velkém množství. 
Kdo neměl tuto možnost, ten zase obětavě vozil papír v malých balíčcích 
autobusem nebo nosil balíky papíru z domu v ruce. Klobouk dolů!

A jak to dopadlo? Velice dobře – pro srovnání uvádím výsledky 
i roků minulých: rok 2011 – 8 316 kg, rok 2012 – 10 896,85 kg, rok 
2013 – 15 928,1 kg. Je jasně vidět, že děti odevzdávají stále větší a vět-
ší množství starého papíru a často trhají rekordy. Na prvním stupni 
jednoznačně zvítězila 3. třída, která odevzdala celkem 2267,9 kg s prů-
měrem na jednoho žáka 188,99 kg (!). Dále následovala třída čtvrtá, 
první, druhá a pátá. Druhý stupeň se také do soutěže zapojil, ale již 
méně aktivně, zde je vítězem třída šestá s  odevzdanými 2426,6 kg. 
Další místa obsadila třída osmá, potom devátá a sedmá. Určitě je tře-
ba zmínit i vítěze v jednotlivcích – na prvním stupni je to Aleš Musil 
z Lipovce, žák 1. třídy, který odevzdal krásných 839 kg. Tento výkon na 
celé škole překonal pouze Tomáš Pořízka z Rozstání, žák 6. třídy, který 
je i současně vítězem na stupni druhém s odevzdanými 1035 kg papíru. 
Gratulujeme. 

Děkuji touto cestou všem žákům za účast a jejich rodičům, praro-
dičům a rodinným příslušníkům za pomoc a za spolupráci při této ná-
ročné akci. Také musím poděkovat chlapcům z 8. a 9. třídy, kteří nám 
s papírem moc pomáhali a všech 15 tun jim prošlo rukama při odnášení 
a nakládání sběru.

Akce měla určitě velký smysl. Děti zjistily, že se má a musí šetřit 
příroda, že vydělat penízky není vždy lehké a jednoduché, a také se pro-
jevila často síla a obětavost kolektivu. Žáci si určitě budou vážit takto 
získaných peněz, které budou použity jednotlivými třídami na exkurze, 
výlety či jiné školní akce. Mgr. Hana Buchtová, zástupce ředitele 
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úterý 10. prosinceúterý 10. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 až 17 hod.: Vánoční prodejní výstava 
s ukázkami lidových řemesel, paní Dražilová – drhání.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Pojď dědečku, babičko, 
zacvičíme maličko.
Boskovice – Mateřské centrum v 16 hod.: První pomoc - Hanka Tesa-
řová.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Básník a kočka, hraje divadelní 
soubor Háta.
Letovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Tradiční předvánoční veselí, po-
řádá Nové sdružení zdravotně pos  žených.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Příběh kmotra.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Bella Mia.
Boskovice v 19.30 hod. Kapitán Phillips.

středa 11. prosincestředa 11. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 15 hod.: Předvánoční vystou-
pení Soukromé ZUŠ pro klienty domova.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční pro studenty – závěrečný 
ples kurzu A.
Blansko – Rožmitálova ulice v 18 hod.: Česko zpívá koledy s Blanenským 
deníkem Rovnost.
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Pevnos   v mysli a jak z nich 
uniknout 2.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna: zdobení vánočních 
perníčků.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Z moravských luhů a hájů, kon-
cert.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Putování za Vánoční hvězdou, pohád-
kové divadelní představení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rivalové.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Bella Mia.
Boskovice v 19.30 hod. Sviňák.

čtvrtek 12. prosincečtvrtek 12. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak dětem naslouchat, abychom jim 
porozuměli, odborná přednáška.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 16.30 hod.: Vánoční těšení, ukázky prací 
všech věkových skupin literárně drama  ckého oboru.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: ZUŠ Blansko – Vánoční klasika.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční pro studenty – závěrečný 
ples kurzu B.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.30 hod.: O putovní pohár DDM 
Boskovice.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Vánoce v Muzeu Boskovicka, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Základní umělecká škola v 16.30 hod.: Předvánoční žákov-
ský koncert.
Boskovice – Konferenční místnost hotelu Pod Zámkem v 17 hod.: Bese-
da o výuce a chodu Waldorfské školky.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Vánoční koncert symfonického orches-
tru ZUŠ Letovice.
Letovice – Restaurace Na koupališ   v 19 hod.: Jazzový večer č. 2: Jam 
Session.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19.30 hod.: Adventní koncert – Trio Bel 
Canto.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 13.30 hod.: VI. Paprskový ples, plesu se 
zúčastní klien   čtyř domovů pro osoby se zdravotním pos  žením - hosté 
Šebetov, Bystré, Svitavy.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (originální znění s  -
tulky)
Boskovic v 00.05, 16 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D) (půl-
noční premiéra – kdo přijde v kostýmu ze Středozemě, vyhrává sladkou 
odměnu)
Doubravice v 18 hod. Vrásky z lásky.

pátek 13. prosincepátek 13. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Výstava prací studentů uměleckých a tech-
nických oborů Masarykovy střední školy Letovice, vernisáž.
Blansko – Zimní stadion v 16.45 hod.: Rodinné bruslení.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – LUCIE, hudební be-
seda.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Koncert Pěveckého sboru Per-
ličky a jeho hostů.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štěd-
roněm a hudbou.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 18 hod.: Vánoční arteterapie - Adventní 
rozjímání.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (originální znění s  -
tulky)
Boskovic v 16 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Světová válka Z.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Upíří příběh.

sobota 14. prosincesobota 14. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou sní-
daní.
Blansko – Katolický dům v 8.30 hod.: Vánoční dílna: Dárky od srdce.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 158 – 20. výročí, Hon-
za Vlasák – Sibiř, Matěj Boháč – Ladakh (3D projekce). Zahraje kapela 
Trní.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: XIII. stole   – koncert.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Cech.
Lažánky – Kaple v 15.30 hod.: Vánoční strom v Lažánkách, tradiční roz-
svícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv 

místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoč-
ní dílna pro dě  .
Sloup – Kulturní dům v 15 hod.: Vánoční posezení. Vystoupí umělecká 
agentura Karla Smolky s představením Květy paní operety.
Sudice – Obecní úřad v 17 hod.: Zpívání pod vánočním stromem s pose-
zením u cimbálu.
Šebetov – Sociální služby v 9 až 17 hod.: Tradiční Vánoční jarmark.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 15 hod.: Koncert, v progra-
mu vystoupí skupina Ponny Expres Country & Bluegraff  (vánoční count-
ry) + učitelé ZUŠ Jevíčko.

KINAKINA
Blansko v 16.30 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Boskovic v 16 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)

neděle 15. prosinceneděle 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 3. neděle adventní – liturgie.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Muzika pro adventní povzbuze-
ní.
Blansko – Dřevěný kostelík v 16.30 hod.: Proměny roman  cké kytary, 
koncert.
Boskovice – Zámek v 15 hod.: Vánoční hvězda, vánoční pohádka Divadla 
Scéna, sala terrena.
Boskovice – Evangelický kostel v 15 hod.: Vánoční koncert, Moravské vá-
noční mše doubravické Josefa Přibyla, skladby A. Dvořáka, R. R. Bene  a, 
W. A. Mozarta a dalších, účinkuje pěvecký sbor Nota pod vedením Len-
ky Bařinkové a Mar  na Neruda, dále pak žáci, absolven   a pedagogové 
Gymnázia Boskovice a boskovické Základní umělecké školy.
Knínice – Kulturní dům v 15.30 hod.: Vánoční koncert, vystoupí žáci 
a učitelé Základní umělecké školy Velké Opatovice.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Tře   adventní koncert: Jindřich Macek – 
Loutnová hudba v renesanční Evropě.
Vanovice – Sál Záložny ve 14 hod.: Adventní koncert, vystoupí mládež-
nický pěvecký sbor Kudykam.
Skalice – Obecní úřad ve 14.30 hod.: Stopa 30, výstava k 30. výročí zalo-
žení oddílu Stopa, vernisáž.
Šebetov – Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda s důchodci.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Cesta za vánoční hvězdou.
Blansko v 16.30 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Boskovice ve 14 hod. Bijásek: Věneček pohádek 2.
Boskovic v 16 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť.

pondělí 16. prosincepondělí 16. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Vánoční posezení.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Vánoční koncert, hrají Voice 
Band, Flautet, 8jistých, Janáček, Extrémní smyčce.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Vánoční koncert 
žáků ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Křídla Vánoc.
Boskovic v 16 a 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť.

Beseda o Waldorfské školce
Inicia  va pro založení Waldorfské školky v Boskovicích (s myšlenkou roz-
šíření i na další místa regionu, jako např. Blansko, Letovice, Kunštát) zve 
zájemce na besedu o výuce a chodu Waldorfské školky. Diskuzi povede 
Miroslava Knedlová, nyní učitelka ve wadorfské škole v Ostravě. Beseda 
se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince v 17 hodin v konferenční místnos   
hotelu Pod Zámkem v Boskovicích. V případě dotazů se můžete obrá  t 
na email w-inicia  va.boskovice@email.cz.  (zpr)

Z  
Naplněný život válečné 

veteránky
Setkávat se s přáteli není jen společenskou záležitostí a navíc člověk 

je tvor, který společnost ke svému životu nutně potřebuje. Ale když se 
setkáte s člověkem, který je svým naplněným životem velmi zajímavý 
a dokáže vám předložit svůj zajímavý životní příběh, jste obohaceni 
více než štědře! A když je to navíc letitý válečný veterán, kterých ještě 
několik chvála bohu v naší zemi žije, jde o setkání jedinečné. Pak zá-
leží na vás zda-li vnímáte všechny peripetie jeho bohatého a mnohdy 
strastiplného života a jestli si vezmete z tohoto příběhu něco pro sebe, 
pro své poučení, pro své stále otevřené osobnostní já!

I v Senior centru v Blansku takový člověk žije. Je jím rotná Halina 
Holbová, rozená Šimanovská, která se narodila před devadesáti léty na 
daleké Ukrajině v městě Rovnu.

Žije zde spokojené stáří, když se sem přestěhovala z Brna. Dvanáctý 
prosinec v československých dějinách měl několik významů, ale nás 
zajímá jen z pohledu H. Holbové protože je jejím dnem narození. Její 
nynější příjmení nás zavádí do blízkosti Boskovic k Antonínu Holbovi 
jejímu strýci, faráři, který založil v Boskovicích pivovar. Když váleč-
ná vřava šla přes Volyň bylo nasnadě jít pomoci bojujícím vojákům, 
bojovat šel i její bratr, který dosáhl vojenské hodnosti podplukovníka 
a je pochován ve Zlíně. Jejich původ je rovněž vojenský protože táta 

byl polský důstojník a záhy již bojoval v Anglii. Nelze se tedy vůbec 
divit, že byť útlá dívenka , musela jít být fašistickou hydru, která se 
zde velkopansky roztahovala jako doma. Halina to zpočátku neměla 
vůbec lehké protože měla polské klášterní školy a naráz musela psát 
česky, protože se dostala k prvnímu oddělení přiřazenému k velitelství 
našeho armádního sboru, kterému nevelel nikdo jiný než sám, později 
armádní generál Ludvík Svoboda. Jejím úkolem bylo psaní vojenských 
rozkazů a jejich předávání adresátům, zpracovávala evidenci odvede-
ných vojáků zpočátku tedy Volyňských Čechů, kteří byli přijímáni do 
sboru v Rovně, ale taky musela dělat velmi neradostnou ale nutnou 
práci – psát tabulky padlých vojáků, které se dávaly na jejich hroby… 
Při této práci se seznámila i s Jaroslavem Dočkalem i s jeho pozdější 
ženou Marií, která je dodnes její kamarádkou a žije v Brně. Rovněž 
zaučovala vojáky, kteří dělali jinde stejnou agendu, ale také vojáky po 
výcviku odesílala třeba vlakem či nákladními auty k hranicím Karpat 
na frontu. Organizační a správní úřednická agenda se jí takto stala vá-
lečným osudem. Absolvovala tvrdé boje v Dukelském průsmyku a často 
vzpomíná jak mladí lidé sami přicházeli s žádostí, že chtějí do boje. 
Fronta postupovala a Halina i po letech vyjadřuje údiv nad tím jak 
všechno vůbec přežila. Nerada vzpomíná na krušný zážitek, který se jí 
přihodil u Vrútek na Slovensku. Nutně musela opustit frontovou forma-
ci, jelikož šla k zákroku k zubnímu vojenskému lékaři. Když se vracela 
lesem náhle ji zastavila vojenská hlídka wehrmachtu. „Halt,“ zařval 
její velitel. Sovětská armáda byla dva kilometry od tohoto místa. A co 
ji zachránilo? Smíšené vojenské šaty s civilem, bez injekce vytržený 
zub a konečně, krev. Totiž když ji Němci chtěli legitimovat, měla ústa 
plné krve a když vojáci viděli, že ji plivá, jen mávli rukou ať zmizí. 
Nepochybně si mysleli, že nastala její poslední hodinka. Zpáteční cestu 
k útvaru po zledovatělém sněhu a v mínus dvanácti pod nulou si pama-
tuje dodnes, asi proto, že tam byla velmi blízko smrti! Ráda vzpomíná 
na štábního kapitána Ludvíka Engla, který jí velel nejen na výcviku 
s kulometem či samopalem, ale vlastně až do okamžiku kdy u Važce na 
Slovensku padl. A po válce? 

Po velké svatbě v Praze v roce 1945 na , které byli vojáci anglič-
tí, ruští, ale i francouzští a pochopitelně i její kamarádi z jednotky, 
se rychle i s manželem zapojili do mírové práce. Nikdy nezapomene, 
že zde byl generál Svoboda i Montgomery a že číšníky dělaly vojačky 
i vojáci, její spolubojovníci. Na krušné válečné chvíle, kdy byl život 
ohrožen každým okamžikem, se tak rychle zapomínalo. Manžel v hod-
nosti podplukovníka učil deset let na Vojenské akademii v Praze, a poté 
v Brně, kde vlastně oba dosloužili. Halina Holbová pracovala v Tesle 
Brno a je držitelkou Diplomu za vynález roku, jímž byl zaměřovač vč. 
barvy na zaměřovací křížky. Že jí zato manžel nechválil je jasné, proto-
že mu pokusy dělala i doma v obýváku. Vynalézat neobjevené ji bavilo. 
V manželství vychovala dceru a dva syny. Při příležitosti vzácného ži-
votního jubilea může Halina Holbová nepochybně bilancovat uplynulý 
bohatý, ale mnohdy i těžký život. Čas smazal válečná nebezpečí, která 
jsou pro novou generaci již jen legendou, legendou, která je pro ně tak 
daleko. Legendou, kterou však veteráni stále žijí. Legendou, na které 
bychom ani my neměli zapomínat! A proto jí přejeme ještě řadu spo-
kojených a zasloužených let v kruhu zdejších seniorů mezi, kterými je 
velmi spokojená! J. Kux

Stále aktuální Lakomec
aneb Divadlo žije

Stalo se už nepsanou tradicí, že se Základní školou v Lipovci jezdíme 
do divadla nejen na dopolední školní představení, ale že si uděláme 
„výlet“ taky na představení večerní. Zájem je vcelku veliký, je podpo-
rován i rodiči a také se vždy nějaký ten dospělák najde, sebere odvahu 
a jede s partou puberťáků se pobavit. Ovšem i žáci puberťáci překvapí, 
odhodí své milované rifl e a kluci se oblečou do košil a obleků, dívky do 
šatů a vy najednou vidíte, že všechno má svůj smysl, že vše se vyplatí, 
že semínka kultury, která jste zaseli, klíčí a jednou z nich vyroste něco 
krásného… A jak to vidí oni sami?!?

Byl čtvrtek večer, když se před lipoveckou základní školou začali 
shromažďovat žáci, rodiče, učitelé a ostatní divadelní nadšenci. Po 
příjezdu autobusu se všichni posadili a mohlo se vyrazit. V autobusu 
nám zkušená organizátorka Katka Veselá předala lístky a všichni už 
se nemohli dočkat. Autobus zastavil před nádherně osvětleným Ma-
henovým divadlem a oči všech upoutal velký nápis ,,Dnes hrajeme: 
Lakomec od Moliéra“. 

Vešli jsme do nazdobeného divadla, občerstvili se a šli se posadit do 
úžasné druhé řady! A potom následovali opravdové, obrovské porce 
humoru. 

Divadlo vyprávělo příběh Harpagona, který měl rád svoji truhličku 
s penězi víc než svoji rodinu, a proto bránil v lásce jak svému syno-
vi Kleantovi, tak své dceři Elišce. Harpagon se chtěl oženit s mladou 
a krásnou Marianou doslova proto, aby ušetřil. Netušil však, že Maria-
na je zamilovaná do jeho syna Kleanta a on do ní. Také nevěděl, že jeho 
dcera Eliška je zamilovaná do jeho správce Valéra, který se mu snaží 
zalíbit, aby dostal jeho dceru. Poté se ale na scéně objeví Frosina, kte-
rá je něco jako ,,dohazovačka“, a ta se snaží dělat vše pro to, aby každý 
z Harpagonova služebnictva a rodiny byl spokojený. Nakonec nezbývá 
nic jiného než ukrást Harpagonovi truhličku! Harpagon to zjistí, začne 
dělat vše pro to, aby ji dostal zpátky. Když ji získá zpět, tak konečně 
všichni získají své štěstí. 

Divadlo bylo krásné. A i přes malé zaškobrtnutí herečky, která ztvár-
nila roly Elišky, díky které jsme se opravdu pobavili, se nám představe-
ní opravdu moc líbilo. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, 
že i 300 let stará komedie umí pobavit a rozveselit stovky lidí a jediné, 
co k tomu potřebujete, je najít si čas jít do divadla.   Eliška Bejčková, 

8. třída ZŠ a MŠ Lipovec a Mgr. Kateřina Veselá, třídní učitelka



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

Hledáme pro našeho klienta byt 
k pronájmu 3+1 v RD na trase Bos-

kovice - Blansko - Brno.
Nabízíme pronájem garáže v ulici 
Ludvíka Vojtěcha v Boskovicích. 

Informace na telefonu 774 408 399.

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
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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

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

31. 12. 2013

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SILVESTROVSKÝ ODĚV VE TŘECH KATEGORIÍCH:
1.  K ATEGORIE – DĚ TI ;    2.  K ATEGORIE – DOSPĚLÍ ;     3.  K ATEGORIE – RODINA
Od  29. 11. 2013–9. 12. 2013 máte možnost na pokladně kina nebo na emailu: kino@blansko.cz objednat tzv. VÁNOČNÍ VSTUPENKU OD  
JEŽÍŠKA (na vstupence může být uvedeno např. jméno nebo přezdívka obdarovaného apod.), která bude jako pěkný dárek pod stromeček. Do 
předmětu je třeba uvést VÁNOČNÍ VSTUPENKA a do zprávy např. vstupenka pro Jeníčka nebo vstupenka pro maminku, tatínka a Janičku apod.

PROGRAM:

15.00 h SILVESTROVSKÉ HRÁTKY
 uvádí Lubomír Rek a Adéla Grimová dále vystoupí Magic-R

16.30 h film ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

18.15 h OHŇOSTROJ ze střechy kina
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poslední den v roce , bavíme se přece

nííí ddeenn vvv r

1. 1. 2014 od 17 h    NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO11111111. 111111  00000011114444444 oooodddddd  11111111111177777777777  hhhhhhh  11111111...... 11111111.... 22222000000 4444444  ooooooo  hhhhhh    ĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚNNNNNNNÁÁÁÁMMM SSSSTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍ  RRRRRRRREEEEPPPPPPPPPPPUUUUUUBBBBBBLLLLLLIIIIIIKKKKKKKYYUUUU KKKKYYYYYYYYYYYY BBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLAAAAAA SSSSNNNNSSSSKKKKOOOOOOOOOOKKKKKOOOOOO
17 h – vystoupí Iveta Francová a Martin Štěpánek; 18 h – OHŇOSTROJ

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2014

od 15 h, Kino Blansko
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