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Michal Záboj

Moravský kras - Dno světo-
známé propasti Macocha v Mo-
ravském krasu se příští rok stane 
přístupným pro vozíčkáře. Jesky-
ňáři už kvůli tomu začali upravo-
vat prohlídkovou trasu Punkev-
ních jeskyní, kudy se turisté na 
dno dostávají. 

Některé chodby stačí pouze roz-
šířit. V jednom místě ale jeskyňáři 

Vánoční polévka 
pomůže potřebným 
už podevatenácté

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

Vozíčkáři dojedou příš   rok až na dno propas   Macocha

Radim Hruška

Boskovice, Letovice - Také 
v letošním roce budou moci lidé 
na Štědrý den pomoci potřebným. 
V Boskovicích a Letovicích se totiž 
uskuteční další ročník charitativní-
ho rozdávání polévky pod vánoč-
ním stromem. V Boskovicích se 
Polévka pro chudé i bohaté bude 
konat již podevatenácté, a to hodi-
nu před polednem na Masarykově 
náměstí. V Letovicích pořadatelé 
připravili pátý ročník akce mezi 
dvanáctou a třináctou hodinou na 
Masarykově náměstí. Zatímco 
v Boskovicích si lidé pochutnají 
na čočkové polévce, Letovičtí letos 
připravili polévku hrstkovou.

„Výtěžek dobročinné akce 
v Boskovicích poputuje jako ob-
vykle na místní charitativní a hu-
manitární účely. Čtyři poslední 
roky vynesly pokaždé více než 
šedesát tisíc korun. Akce fungu-
je tak, že každý příchozí dostane 
misku polévky zdarma, může si ji 
dokonce odnést v bandasce s se-
bou domů na štědrovečerní tabuli. 
Pokud chce, může přitom přispět 
jakýmkoli obnosem do připravené 
pokladničky,“ popsal za pořadate-
le Rudolf Burgr.

Kromě polévky si budou moci 
lidé odnést domů i duchovní sym-
bol Vánoc v podobě světla z Bet-
léma, které přivezou členové míst-
ního skautského oddílu Nibowaka. 
„Spolupráce se osvědčila, o bet-
lémské světlo je každý rok velký 
zájem, a tak skauti přijedou letos 
už podesáté. Letos se bude polév-
ka opět rozdávat i v Letovicích, 
druhém největším městě regionu, 
akce stejného formátu jako v Bo-
skovicích se tam uskuteční už po-

páté. Jsme rádi, že naše akce našla 
inspiraci i jinde. Zdá se, že tradice 
začíná zapouštět kořeny i mimo 
Boskovice. Držíme jim palce,“ 
uvedl majitel restaurace Makkabi 
Luděk Burgr, jeden ze zakladatelů 
boskovické tradice.

V Letovicích je princip i účel 
akce stejný jako v Boskovicích, 
proto dali boskovičtí pořadatelé 
svolení k používání stejného ná-
zvu. Podle jedné z iniciátorek akce 
v Letovicích Heleny Kalasové bu-
dou pořadatelé rozdávat hrstkovou 
polévku, které chtějí navařit sto li-
trů. I v Letovicích bude k dispozi-
ci betlémské světlo, navíc zahrají 
studenti konzervatoře. Polévku 
bude letos nalévat herec Jan Gry-
gar, pro většinu lidí známý jako 
strážmistr Václav Jaroš ze seriálu 
Četnické humoresky.

V Boskovicích loni uvařili pořa-
datelé asi dvanáct várnic zelňačky, 
tedy přes 300 litrů polévky, což je 
přibližně 1 200 porcí. Přímo na 
náměstí vydali odhadem tisícov-

ku porcí, další polévku si odnášeli 
lidé domů ve vlastních nádobách. 
Na polévku stála po celou dobu 
fronta, přestože ji pořadatelé vy-
dávali ze dvou várnic najednou. 
Letos pořadatelé z Makkabi Bo-
skovice počítají, že uvaří zhruba 
stejné množství jako loni.

„Jsme rádi, že lidé chodí ve stá-
le hojnějším počtu, a to i přesto, 
že mnozí mají v posledních letech 
hlouběji do kapsy. Říkám tomu 
malý boskovický zázrak, když 
každý rok vidím zaplněné náměstí 
a nekonečnou frontu na polévku. 
Doufám, že to bude dál pokračo-
vat, Boskovickým věřím,“ řekl 
Rudolf Burgr.

První ročník akce se v Bosko-
vicích konal v roce 1995 a hned 
napoprvé se podařilo vybrat tisíc 
korun, které pořadatelé věnovali 
dennímu stacionáři pro mentálně 
postižené děti Betany. Počet pří-
chozích lidí od prvopočátku neu-
stále rostl, rok od roku narůstala 
i vybraná částka. 

Tříkrálová sbírka odstartuje s mottem - Se 
třemi králi jděme, potřebným pomáhejme
Blanensko a Boskovicko - Prv-

ní dny nového roku jsou už tradič-
ně spojeny s Tříkrálovou sbírkou. 
Bude tomu tak i ve dnech 1. až 
14. ledna nového roku 2014. 

Sbírka, která proběhla na začát-
ku letošního roku, přinesla celkem 
1 502 806 Kč a umožnila podpo-
řit řadu projektů. Oblastní charita 
Blansko pomáhala například s od-

straňováním následků letošních 
červnových povodní. Vyškolení 
pracovníci Týmu mimořádných 
událostí vyjeli do Putimi v Jižních 
Čechách, dále do Litoměřic a také 
do Hořína na Mělnicku. Spolu 
s ostatními dobrovolníky z oblast-
ních charit pomáhali nejen při fy-
zicky náročné práci, ale byli také 
nablízku těm, kteří těžké zážitky 

potřebovali sdílet. Jako součást 
pomoci zasaženým oblastem fun-
govala při OCH Blansko celore-
publiková krizová Linka pomoci. 
Pracovníci poskytovali lidem za-
saženým povodněmi nejen psy-
chologickou pomoc, ale fungovali 
jako koordinátor pomoci těm, kteří 
pomoc potřebovali, nebo ji naopak 
chtěli poskytnout.

Další prostředky pomáhaly na-
plnit plnohodnotný život seniorů 
a zdravotně postižených. Poslou-
žily k zakoupení kompenzačních 
pomůcek a automobilu a díky 
tomu umožnily zabezpečit odpo-
vídající péči těm lidem, kteří se 
ocitnou dočasně nebo trvale ve 
špatné zdravotní situaci. 

 Pokračování na str. 4

  Ilustrační foto Radim Hruška  Ilustrační foto Radim Hruška

Sociální služby Šebetov uspořádaly jarmark

Tradice. Uplynulou sobotu se v Sociálních službách Šebetov konal tradiční Vánoční jarmark. Příchozí si 
mohli zakoupit výrobky klientů zařízení.  Foto Jaroslav Oldřich

Pozor! 
Příští číslo 

Zrcadla vyjde 
v úterý 

7. ledna 2014.

musejí vykopat a odvézt tuny se-
dimentů a kamení. Na povrch je 
dostávají pomocí koleček na elek-
trický pohon.

„Máme speciální elektrická ko-
lečka, protože, musíme překonávat 
jeden takový kopeček a to by s nor-
málními kolečky nešlo. Materiál 
vozíme nahoru, tam se překládá 
a vozí se do kontejneru a pak na 
skládku,“ popisuje jeskyňář Alois 
Nejezchleb, který teď spolu s dal-
šími dvěma kolegy v podzemí pra-
cuje. 

Usazeniny a kamení dobývají 
rukama. Novou spojnici na pro-
hlídkové trase Punkevními jesky-
němi prokopávají mezi Tunelovou 

chodbou a Předním dómem. Právě 
tam dosud končí prohlídka, kterou 
mohou vozíčkáři v podzemí absol-
vovat. 

„Dál v chodbě byla taková hli-
nito-písčitá zátka. Můžeme si to 
představit jako pískový hrad, kdy 
z jedné a z druhé strany jde nahoru 
a dolů schodiště. A my v tom hradu 
prokopeme tunel, takže vozíčkáři 
se dostanou až na dno propasti Ma-
cochy,“ vysvětluje vedoucí Správy 
jeskyní Moravského krasu Jiří He-
belka. 

Úpravy prohlídkové trasy v Pun-
kevních jeskyních přijdou na asi 
milión korun. První vozíčkáři se 
po ní až na dno Macochy dostanou 

v lednu příštího roku. Na prohlídky 
bude nutné se předem objednat. 

„Vozíčkář projede až na dno pro-
pasti Macocha. Potom se vrátí tou 
samou cestou ven a naši průvodci 
mu pomohou na lodičky a může 
absolvovat vodní plavbu,“ dodá-
vá Jiří Hebelka s tím, že vozíčkáři 
tak zažijí téměř celý návštěvnický 
okruh v Punkevních jeskyních.

Bezbariérové prohlídkové trasy 
zatím nejsou v jeskyních v Evropě 
příliš obvyklé. V České republice ji 
nabízí jeskyně Na Špičáku. V Mo-
ravském se už teď vozíčkáři dosta-
nou do části Sloupsko-šošůvských 
jeskyní a do jeskyně Výpustek.

 Autor je redaktorem Českého rozhlasu

Vážení čtenáři,
redakce Zrcadla připravuje na příš   rok změny, které výrazně zkvalitní 

zpravodajství z regionu Blanenska a Boskovicka. I nadále vám budeme při-
nášet seriózní a obsáhlé informace v  štěném čtrnác  deníku Zrcadlo, jak 
jste zvyklí. Žijeme ale ve tře  m  sícile  , a právě tomu chceme přizpůsobit 
cestu, kterou vám budeme dění v našem regionu zprostředkovávat. 

V prvních měsících roku 2014 proto postupně zprovozníme novou zpravo-
dajskou internetovou stránku se zaměřením na oblast Blanenska a Bosko-
vicka. Na jednom místě tak najdete veškeré důležité informace o událostech 
našeho regionu. Budeme při tom klást důraz na aktuálnost zpravodajství 
a jeho rychlost a atrak  vitu. Zároveň ale zachováme profesionalitu, ne-
strannost a vyváženost informací jako dosud. Chceme tak vyjít vstříc čte-
nářům, kterým podobný informační server chybí. Tím ale novinky nekončí. 
O dalších změnách, které zkvalitní zpravodajství z regionu, vás budeme po-
stupně informovat.  Radim Hruška, šéfredaktor

Prokopávání bezbariérové trasy.  Foto Michal ZábojProkopávání bezbariérové trasy.  Foto Michal Záboj



Radim Hruška

Boskovice - Už od září příští-
ho roku si budou moci rodiče 
v Boskovicích a okolí vybrat, 
jestli děti přihlásí do klasické 
školky nebo zvolí alternativní 
přístup. V současné době totiž 
skupina rodičů pracuje na ote-
vření waldorfské školky. Jedná 
se o jednu z forem alternativních 
školek, která mimo jiné prosazu-
je osobitý přístup k dítěti.

Za projektem stojí Waldorf-
ská iniciativa Boskovice, která 
vznikla na jaře letošního roku. 
„Na začátku bylo to, že jsme 
chtěli trochu jiný přístup pro 
naše dítě až nastoupí do školky. 
Hledali jsme proto v Boskovi-
cích a blízkém okolí a nic nena-
šli. Náhoda tomu chtěla, že jsme 
potkali jednu naši známou, která 
vozila děti do waldorfské školky 
do Brna. Začali jsme si o tom 
povídat a dostali se k lidem 
v Boskovicích, kteří o tuto formu 
školky měli zájem. Vozit děti do 
Brna je pro řadu rodičů nereálné, 
proto jsme se rozhodili vytvo-
řit waldorfskou školku přímo 
v Boskovicích,“ uvedla Kateřina 

Kejíková z Waldorfské iniciativy 
Boskovice.

V současné době jedná skupina 
rodičů o prostorech v centru měs-
ta, shání vhodné učitelky a řeší 
fi nancování projektu. Bude se jed-
nat o soukromou školku s jednou 
třídou a kapacitou do pětadvaceti 
dětí. Mimo to se bude postupně 
snažit splňovat podmínky, aby 
mohla být zařazena do sítě wal-
dorfských školek v tuzemsku.

A čím se waldorfská školka 
liší od těch klasických? „Příliš 
velký rozdíl tady není. Aktivity 
jsou téměř stejné, ale rozdílný je 
přístup k dítěti. Učitel se na něho 
dívá jako na celou bytost. Působí 
vlastně jen jako průvodce, aby se 
dítě mohlo rozvíjet. Používá se 
takzvaně respektující přístup. Vel-
ký důraz je kladen na pravidelnost 
a rytmus. Líbí se nám důraz klade-
ný na rozvíjení malého človíčka, 

aby se uměl orientovat ve světě. 
Školka je vhodná pro děti od tří let 
až do předškolního roku. V ideál-
ním případě by na ni měla navazo-
vat waldorfská škola, ale není žád-
ný problém, když dítě nastoupí do 
klasické základní školy,“ upřesnila 
Kateřina Kejíková.

Waldorfské školství má ve světě 
zhruba stoletou tradici. V tuzem-
sku fungují školy a školky dva-
cet let. Nejbližší je přitom v Brně 
nebo ve Žďáru nad Sázavou. Wal-
dorfská školka vychází z peda-
gogických zásad formulovaných 
rakouským fi losofem, ezoterikem 
a sociálním myslitelem Rudolfem 
Steinerem. Je organizována jako 
svobodná škola, která podporuje 
individuální nadání a kreativitu 
a snaží se zajistit všestranný roz-
voj dítěte. 

Rodiče, které tato alternativa 
zaujala, se mohou přijít s proble-
matikou seznámit na besedy, kte-
ré se konají přímo v Boskovicích. 
Nejbližší je plánovaná na středu 
15. ledna v 17 hod. v konferenč-
ní místnosti Hotelu pod zámkem. 
Více informací lze získat na e-
mailu w-iniciativa.boskovice@
email.cz.

úterý 17. prosince 2013 ZPRAVODAJSTVÍ2
V Boskovicích vyrůstá 

alterna  vní waldorfská školka
K K

V objektu kradly
dvě skupiny

Lysicko - Hned tři vloupání do 
bývalého zemědělského objektu 
šetřili v posledním měsíci policis-
té na Lysicku. Pachatelé se dovnitř 
dostávali nejčastěji po rozbití okna 
a poté odtud brali různé náhradní 
díly k vozidlům jako kola, auto-
alarmy nebo bezpečnostní pásy, 
nářadí, ale také notebook. Při prv-
ním vloupání vznikla škoda přesa-
hující 66 tisíc korun, při druhém 
majitelé škodu vyčíslili na více 
než 11 tisíc korun. Naposledy se 
do budovy dostali zloději začát-
kem prosince, kdy odtud dokon-
ce ukradli dva motocykly značek 
Honda a Kawasaki bez registrač-
ních značek, nepohrdli ani hi-fi  
věží. Škoda tak byla za více než 
42 tisíc korun.

V současné době už policisté 
vědí, kdo má vloupání na svědo-
mí. Rozsáhlým vyšetřováním se 
ukázalo, že za ně mohou dvě na 
sobě nezávislé skupiny pachatelů. 
To, že si vyhlédli stejný objekt, 
bylo způsobeno tím, že informace 
o tom, co v objektu je, si členové 
jedné skupinky vyměňovali na 
sociální síti. 

„První dvě vloupání má na svě-
domí třiadvacetiletý mladík, který 
si jednou vzal na pomoc chlapce 
mladšího 18 let, ve druhém případě 
mu pomohl o rok mladší komplic. 
Třetí vloupání pak provedli dva 
muži ve věku dvaceti a jednadvace-
ti let, kteří na Lysicko přijeli krást 
z Olomoucka. Věci všichni shodně 
brali s úmyslem prodat je a peníze 
použít pro svoji potřebu. Většinu 
ukradených věcí však již policis-
té zajistili a budou vráceny jejich 
majitelům. Všichni z pěti odhale-
ných zlodějů jsou nyní podezřelí ze 
spáchání trestného činu krádeže,“ 
popsala blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

V propasti našli
další tělo

Moravský kras - Tělo mrtvého 
muže našli ve středu 11. prosin-
ce v ranních hodinách pracovníci 
jeskyní na dně propasti Macocha 
v Moravském krasu. Přivolaní 
policisté na místě zjistili, že mrt-
vým je jednačtyřicetiletý muž. 
Další okolnosti úmrtí jsou dále 
šetřeny.  (hrr)

Auto zmizelo 
od supermarketu

Boskovice - Z parkoviště u jed-
noho z boskovických supermar-
ketů zmizelo v době od večera do 
tří hodin ráno středy 11. prosince 
osobní auto značky Škoda Octavia 
stříbrné barvy. Jeho majiteli tak 
dosud neznámý pachatel způsobil 
škodu za asi 80 tisíc korun. Po 
vozidle už pátrají policisté. V ran-
ních hodinách pak zjistila další 
majitelka jiného osobního auta 
Škody Octavia, že se jí auto také 
někdo pokusil ukrást. Vůz měla 
zaparkovaný přes noc u bytového 
domu v Boskovicích. Nakonec se 
pachateli auto ukrást nepodařilo, 
ve vozidle po něm zůstala poško-
zená spínací skříňka zapalování. 
Na tomto vozidle vznikla škoda za 
čtyři tisíce korun.  (hrr)

Vymyslel si
vloupání

Blansko - Neobvyklý závěr má 
policejní vyšetřování vloupání do 
osobního auta v Blansku, které se 
mělo stát letos 4. listopadu v dopo-
ledních hodinách. Tehdy měl 
neznámý pachatel u Škody Fabia 
rozbít zadní okénko a ze zadního 
sedadla pak odnést jednak značko-
vý notebook a také téměř šedesát 
kusů značkových tenisových raket 
bez výpletu. Škoda tehdy byla 
vyčíslena na necelých 150 tisíc.

Šetřením policie se však případ 
dostal až k nečekaném rozuzle-
ní. Dvaačtyřicetiletý majitel si 
vloupání do auta vymyslel. „Na 
údajný nákup tenisových raket si 
totiž vypůjčil peníze, ale sportov-
ní vybavení určené pro hru tenisu 
vůbec nenakoupil. Peníze utra-
til jinak a pak měl strach přiznat 

pravdu. Proto zkusil zinscenovat 
vloupání do auta. Policisté tak 
v těchto dnech případ uložili s tím, 
že se nestal trestný čin ani přestu-
pek. Muž, který má na svědomí 
zbytečný výjezd policie, se bude 
před přestupkovou komisí zodpo-
vídat z křivé výpovědi,“ přidala 
podrobnosti blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Opilý skončil
ve svodidlech
Letovice - Po pěti pivech, rumu 

a slivovici usedl v pondělí 9. pro-
since kolem půl deváté večer za 
volant osobního auta Ford Escort 
dvaačtyřicetiletý řidič v Letovi-
cích a vyjel směrem do Zábludo-
va. Nezvládl však řízení a vyjel ze 
silnice vpravo mimo komunikaci, 
kde narazil do svodidel, u nichž 
zůstalo auto zaklíněno. Když na 
místo přijeli policisté, zjistili, 
že muž je pod vlivem alkoholu, 
v dechu měl 2,23 promile. Řidič 
pak policistům přiznal, co vše 
vypil. Kromě toho policistům 
nepředložil ani potvrzení o pojiš-
tění odpovědnosti vozidel, ani 
osvědčení o registraci k vozidlu. 
V havarovaném autě nebyl nikdo 
zraněn, vznikla ale škoda za 28 
tisíc korun.  (hrr)

Drogy vyráběli 
hned ve třech 

okresech
Blanensko a Boskovicko - Tři 

muže, kteří vyráběli posledních 
několik měsíců pervitin nejen na 
Blanensku, ale také na Vyškovsku 
a Prostějovsku, zadrželi minulý 
týden blanenští kriminalisté. Mezi 
zadrženými v tomto rozsáhlém 
případu byli muži ve věku 24, 25 
a 49 roků. Všichni tři vyráběli tuto 
drogu z volně prodejných léků. Ty 
nakupovali v lékárnách na území 
všech tří okresů, ale také v Brně 
a v několika případech léky dovez-
li také z Polska.

„Drogy muži vyráběli často ve 
venkovních prostorách, aby se na 
ně nepřišlo. Částečně také doma. 
Mezi sebou si půjčovali věci na 
výrobu drog a předávali si také 
vyrobené drogy. Vzhledem k tomu, 
že podle prvotních informací poli-
cie bylo podezření, že jeden z nich 
může být ozbrojený, na zadržení 
pachatelů blanenští kriminalisté 
spolupracovali s policisty ze zása-
hové jednotky Krajského ředitel-
ství policie Jihomoravského kra-
je,“ vysvětlila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Po zadržení pachatelů násle-
dovaly domovní prohlídky, při 
nichž byla zajištěna varna pervi-
tinu včetně vyrobené drogy. Pod-
le dosavadních zjištění policistů 
muži drogy dále distribuovali mezi 
další uživatele a část z nich brali 
sami. Jaké množství drog během 
několika měsíců vyrobili, je zatím 
dál v šetření policie. Přesto je už 
nyní jasné, že muži jsou podezřelí 
ze spáchání trestného činu nedo-
volená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami. Hrozí jim tak trest odnětí 
svobody až na pět let.  (hrr)

Kontrolovali 
bary i silnice

Blanensko - Na to, zda dětem 
a mladistvým někdo nenalévá 
alkohol, ale také na kontroly toho, 
zda nejezdí řidiči pod vlivem alko-
holu, se zaměřili v noci na sobotu 
7. prosince policisté v blanenském 
okrese. Celkem zkontrolovali 18 
restaurací, barů a heren v Blansku 
a v Rájci-Jestřebí. V nich bylo pat-
náct návštěvníků mladších 18 let, 
tři muži ve věku mezi 16 až 17 lety 
byli pod vlivem alkoholu. Nejvíce 
nadýchal jeden z nich, v dechu měl 
0,77 promile alkoholu. Po kontrole 
byli tito mladíci předáni rodičům, 
informace budou k dalšímu šetře-
ní předány orgánu sociálně právní 
ochrany dětí. Pokutu ve výši jeden 
tisíc korun pak musela zaplatit 
obsluha restaurace za to, že nali-
la mladistvým alkohol. U řidičů 
tentokrát policisté nezjistili, že by 
některý z nich vyjel na silnici pod 
vlivem alkoholu.  (hrr)

Waldorfská školka ve Žďáru nad Sázavou.  Foto Kateřina KejíkováWaldorfská školka ve Žďáru nad Sázavou.  Foto Kateřina Kejíková

Marta Antonínová

Adamov - Když se řekne 
Vánoce – vybaví se každému 
něco jiného. Zeptali jsme se kvě-
tinářky Tamary Kriklové, co se jí 
v tento čas honí hlavou.

Kdy pro vás začínají Váno-
ce?

Pro nás zahradníky či květi-
náře začínají vánoce adventem. 
A k němu neodmyslitelně patří 
adventní věnce. A také květiny, 
které své poslání mají už v názvu 
- jako vánoční hvězda nebo 
vánoční kaktus. Těsně před svát-
ky se pak věnec mění za svícen. 
Třeba už jen proto, že na sváteč-
ně prostřeném stole zabere pod-
statně méně místa. 

Jsou i vánoční dekorace 
ovlivněné módními trendy?

V letošních vánočních vazbách 
je hlavní barvou bílá jako základ. 
Například v loňském roce to byla 
ledová, ale letos už se k bílé řadí 
i další teplé barvy – oranžová, 
skořicová ale také třeba fi alo-
vá. Podle mého názoru šel letos 
zájem o adventní věnce mírně 
nahoru. Oproti minulým letům se 
méně prodávalo těch hotových, 
zato více, řekněme, polotovarů. 
Lidé kupovali zelené věnečky, 
protože ne každý zvládne udělat 
jeho základ. Ale do dohotove-
ní dekorace se už zřejmě mnozí 
pouštějí sami doma. I prodavač-
ky ochotně radily a nabízely, co 

přidat, čím věnec zpestřit a udě-
lat z něj originál. Co se týče 
velikosti, nejčastěji se nakupo-
valy věnce o průměru pětadvacet 
centimetrů. Ale záleží na typu 
výzdoby, do jakého prostoru je 
určen. Vánoční dekorací může 
být například věnec umístěný na 
domovní dveře.

A co vánoční svícen?
Stejně jako věnce i svícny jsou 

letos laděny do bílé v kombina-
ci třeba s barvou ladicí s celým 
interiérem, případně s barvou 
stromečku.

Které květiny jsou nejčastěji 
součástí vánoční výzdoby?

Samozřejmě vánoční kak-
tus a vánoční hvězda, ty už to 
mají v názvu. Obě jsou k mání 
v nejrůznějších barvách. Vánoč-
ní hvězda je tradičně červená, 
a pochází z Mexika. Někdy se jí 
také říká Kristova koruna, ale je 
to pryšec nádherný neboli Poin-
settia. V Mexiku o krvavé barvě 
jejích listů vznikla legenda. Tuto 
květinu si zamilovala královna 
z říše Aztéků. Když zjistila, že 
byla ve své lásce podvedena, 
puklo jí žalem srdce a kapky krve 
zbarvily listy do ruda.

Patří k Vánocům i jiné kvě-
tiny?

Zajímavé je, že dnes už k vánoč-
ním květinám patří i bramboříky 
a primulky. To proto, že se dají 
poměrně jednoduše termínovat, 

Tamara Kriklová: I na vánoční stůl 
patří květinové dekorace

tedy připravit tak, aby vykvet-
ly právě o vánocích. Jde spíše 
o jejich barevnost. Připomínají 
nám jaro. V minulých letech byl 
větší zájem například o orchideje, 
ale ty se dnes už pěstují natolik 
běžně, že tolik nelákají.

A rada na poslední chvíli?
Pokud ještě dnes nemáte 

vánoční dekoraci, doporuču-
ji koupit hotový svícen. Jsou 

v nabídce v různých velikostech. 
Rychle tím vyřešíte svůj problém 
a nenaděláte si po bytě nepořá-
dek. Navíc svícen z přírodních 
materiálů interiér náležitě pro-
voní, zvláště, když máte umělý 
stromeček. Aby byla vánoční 
atmosféra dokonalá, můžeme 
použít při dekoraci na poslední 
chvíli i vhodné koření. Zejména 
skořici, badyán nebo hřebíček. 
Fantazii se meze nekladou.

Ozdoba. Tamara Kriklová při výrobě vánočního věnce. 
 Foto Marta Antonínová

Výstavy. Muzeum Boskovicka patří v těchto dnech hned dvěma vánočním výstavám. První expozice představuje vánoční formičky ze sbírky Naděždy 
Parmové. Výstava Příběhy rukou pak nabízí netradiční pohled na Městskou správu sociálních služeb Boskovice. Zájemci se mohou přijít do muzea 
podívat až do 15. ledna.  Foto Jaroslav Oldřich

Muzeum Boskovicka zve hned na dvě výstavy



Partner Boskovických b h  
a P lmaratonu Moravským krasem

p eje

ú astník m
v novém roce mnoho krásných kilometr

PF 2014

OBEC 
PETROVICE

p eje všem ob an m 
p íjemné prožití 

svátk  váno ních
a hodn  št stí 

v novém roce 2014

Městys Lysice
přeje svým spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce

PF 2014

Všem našim příznivcům 
přejeme pěkné Vánoce, úspěšný rok 2014 
a mnoho dobrých kilometrů ve zdraví

Turistický oddíl TJ Sokol Boskovice 
a K T Boskovice

PF 2014
Obec Lipůvka

Spokojený život a vše dobré Spokojený život a vše dobré 
v novém rocev novém roce

D kujeme všem našim p íznivc m 
za dosavadní p íze . 
V íme, že vám budeme d lat radost 
i v následujícím roce. 
Hodn  št stí, zdraví a spokojenosti 
p eje všem jménem všech len  klubu

 výbor FK Blansko

PF 2014

Věříme, že se vám u nás líbí. Přijďte se k nám opět Věříme, že se vám u nás líbí. Přijďte se k nám opět 
pobavit. Těšíme se na vaše návštěvy i v roce 2014.pobavit. Těšíme se na vaše návštěvy i v roce 2014.

Bowling BlanskoBowling Blansko

Městys Svitávka

Příjemné prožití vánočních svátků, 
do nového roku 2014 
mnoho štěstí, zdraví, 
pracovních a osobních úspěchů

PF 2014PF 2014

Základní škola Sloup, okres Blansko
přeje všem dětem, rodičům a přátelům školy
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014

pf pf 
   2014   2014
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Jiří Kaňa: Věřím, že Vánoce 
budou pokojné a pohodové

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již se stalo malou 
příjemnou tradicí setkat se s bla-
nenským farářem Jiřím Kaňou 
v předvánočním čase…

Rok se sešel s rokem, co je 
u vás nového?

Už v půlce minulého roku jsme 
dokončili a požehnali celý areál 
kolem fary a kostela, v září letoš-
ního roku končil takový záběho-
vý úsek. Sbírali jsme zkušenosti, 
nebylo s čím srovnávat. Moje 
subjektivní pocity jsou ale spíše 
dobré. Vzniklo zde takové ko-
munitní prostředí vnímané dětmi, 
rodiči i seniory. Centrum svatého 
Martina již funguje. Hodně třeba 
jako naplnění volného času mlá-
deže v kroužcích, skautu apod.

Jaké aktivity provozujete?
Máme to rozdělené. Třeba 

o výtvarné a umělecké kroužky se 

stará Kolpingova rodina prostřed-
nictvím dobrovolných vedoucích. 
Skauti zde mají klubovny. Máme 
tu Senior Point, kde se mohou 
scházet. A to jsme nevzpomenul 
třeba náš Martini Band, zajímavé 
hudební těleso. Jde o soužití lidí 
mnoha generací, daří se to.

Zájemců je dost?

Řeknu to asi takto. Je to o ka-
marádství, když si lidé přivádějí 
svoje další. Většinou to funguje 
bez problémů. Kolik nás je, těžko 
říct, není to tak přesně evidované 
přesně. Nepovažujeme to za důle-
žité. Třeba na světýlkový průvod 
při Vítání svatého Martina jsme 
dětem rozdali na pět set perníčků 
a nestačily. Letos jich bylo sedm 
set sedmdesát a bylo to zase málo. 
Budeme muset ještě přidat. 

Když jsme již narazili na 
slavnost Vítání svatého Marti-
na…

Je to pěkné. Organizace průvo-
du je na bedrech města, nás se tý-
kají bohoslužby, světýlkový prů-
vod a další. Spolupráce je solidní. 
Každý má na něčem podíl. Čeho 
si vážím, tak to je koordinace, vše 
má hlavu a patu, svůj řád. A lidé 
to už neberou jen jako společen-
skou událost, ale je už cítit i urči-
tý duchovní podtext. V tomto se 

lišíme třeba od některých vino-
braní na jihu.

Jak budou u vás probíhat Vá-
noce?

Pevně věřím, že pokojně, po-
hodově. V pátek 20. prosince 
na tzv. dětské mši svaté v 17.45 
hodin bude přineseno betlémské 
světlo. To se bude vydávat celý 
den 23. prosince z radnice do ro-
din. Starají se o to jako vždy čle-
nové hnutí Skaut. Štědrovečerní 
půlnoční začne u nás v kostele ve 
23 hodin. Jsou stále v lepší a lepší 
atmosféře. 25. prosince se mohou 
všichni těšit na Živý Betlém. Vy-
stupovat bude mimo jiné Martini 
Band, děti se scénkou, chybět 
nebude Svatá rodina, zatancuje 
Drahánek, podílí se spousta lidí. 
Vše proběhne v zámeckém parku 
od 14.30 hodin. Věřím, že i letos 
budou vánoční svátky v duchu ro-
dinného štěstí a spokojených lidí, 
tak, jak by to mělo být.

Jak se zrodil Vlastimil
V době národního obrození 

patřily Jedovnice mezi velmi po-
krokové obce. U zrodu národního 
dění stál Jakub Julínek. Kupoval 
české knihy a půjčoval je dětem 
i dospělým. V roce 1845 student 
F. B. Ševčík připravil za podpo-
ry dalších občanů první veřejnou 
vlasteneckou besedu na Panském 
domě. Tam zazněly básně i vlas-
tenecké písně. Následovaly další 

besedy, plesy a výlety do přírody, 
jak je známe z fi lmů a literatury. 
Velká národní slavnost se kona-
la 5. července 1863 v Brně, kde 
se mimo jiné s písní Kde domov 
můj zpívaly dvě nové sloky, které 
složil právě F. B. Ševčík – tehdy 
již profesor matematiky ve Vídni. 
Tato slavnost podnítila jedovnic-
ké vlastence k založení spolku, 
který by šířil lásku k vlasti. Tak 
byl 15. listopadu 1863 v hostinci 
Josefa Nezvala založen čtenář-
sko-zpěvácký spolek Vlastimil. 
Hlavní činností byla četba knih, 
sborový zpěv, pořádání společen-
ských večerů, přednášek, taneč-
ních zábav a výletů do přírody. 
Bylo pořízeno jeviště a 31. pro-
since 1868 sehráli členové spolku 
první divadelní představení.

Krušné roky
V červenci roku 1913 byla 

uspořádána akademie na oslavu 
padesátého výročí trvání spolku, 
a to byla nadlouho poslední akce 
Vlastimila. První světová válka 
ukončila jeho činnost. Oživení 
nastalo až za druhé světové vál-
ky. Po zrušení politických stran 
a spolků se Vlastimil opět stal 
centrem vlasteneckého smýš-
lení v obci. Po válce do spolku 
vstoupilo mnoho mladých lidí. 
Vlastimil se stal členem Ústřed-

ní matice divadelních ochotníků 
českých. Tato celostátní organiza-
ce byla však v roce 1950 zrušena 
a s ní zanikl téměř po 100 letech 
také spolek Vlastimil. 

Obnovení spolku
Až v roce 1974 nacvičil ředitel 

základní školy František Štych se 
žáky a dospělými divadelní po-
hádku Františka Hrubína Sněhur-
ka, zvířátka a sedm mužíčků. Sám 
jako nadšený divadelník inicioval 
obnovení činnosti Vlastimila jako 
divadelního spolku Osvětové be-
sedy. Předsedou byl zvolen Josef 
Nezval. Později tuto funkci pře-
vzala paní Vlasta Daňková, která 
ji vykonává dodnes. V roce 2004 
se DS Vlastimil stal občanským 
sdružením.

Současnost. Po 150 letech!
Jsme parta nadšených lidí, kte-

ré baví amatérské divadlo. Naše 
představení jsou posledních deset 
let převážně autorská. V reperto-
áru máme humorné scénky, skeče 
a příběhy plné recese a nadsázky. 
Protože naše pokusy o humor jsou 
často hodně svérázné, uvádíme 
premiéry většinou na Silvestra. 

Máme radost z rostoucího počtu 
našich příznivců, kteří nám fan-
dí a zaplňují sály. Poslední roky 
shlédne každý kus více než 3000 
diváků. Pravidelně uvádíme také 
pohádky pro děti. 

Od roku 1979 uvedl Vlastimil 
celkem dvaatřicet premiér. Ně-
který rok se nezadařilo, zato ten 
následující přišly hned premiéry 
dvě.

Mezi režisérskými jmény lze 
najít F. Štycha, M. Javorskou, L. 
Blažka, H. Čapkovou a v posled-
ních letech M. Janíčkovou, která 
se navíc autorsky podepsala pod 
třináct uvedených inscenací.

Parohatá města
Vlastimil se pravidelně účastní 

setkání parohatých měst. Prezen-
tujeme se na nich ukázkami z naší 
tvorby. V roce 2004 jsme na 1. se-
tkání parohatých měst v Semilech 
přispěli k programu scénkou Ze 
života hmyzu. O dva roky pozdě-
ji v Horním Jelení to byla scénka 
Galaktický multiinfokanál. 

V roce 2008 byl městys Jedov-
nice pořadatelem 3. setkání Pa-
rohatých měst. Dostali důvěru a 
v hlavním programu jsme uvedli 
zaktualizovanou verzi naší první 
autorské hry z roku 1994.

Parohaté pověsti
Zúčastnili jsme se i čtvrtých 

„Paroháčů“ před třemi lety v obci 
Pražmo v Beskydech. Tam jsme 
pobavili účastníky scénkou Doko-
nalý manžel. A minulý rok v Dok-
sech jsme ke kulturnímu progra-
mu přispěli scénkou s názvem 100 
Euro. Všichni se těšíme na další 
sraz parohatých měst, který bude 
příští rok v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou. 

Divadelní bály 
Každoročně v březnu vítáme 

jaro a slavíme svátek Vlastimila 
Divadelním bálem. První z nich se 
konal v roce 1998 v sále v Cha-
loupkách. K tanci nám hrála hu-
dební skupina PePo 

Předtančení bylo svěřeno ba-
letkám z mužské části souboru 
a následovala scénka Jaro o mi-
lostné dění v parku.

Uspořádali jsme už jedenáct di-
vadelních bálů. Hrála nám skupi-
na Pe-Po, později CLASSIC a po-
sledních několik let AKCENT. Od 
roku 2002 se bály konají v kul-
turním domě, poněvadž „chalou-
pecký“ sál rostoucímu počtu ná-
vštěvníků nestačil. Jak se později 
ukázalo, začal být malý i „kultu-
rák“ a hlavně z toho důvodu byl 
divadelní bál v roce 2007 až do 
letoška poslední. 

V průběhu let jsme program 
bálů přizpůsobovali aktuální situ-
aci v Jedovnicích, scénkami jsme 
parodovali místní i světové udá-
losti, na bále zazněla také politic-
ká kritika, jindy jsme se zaměřili 
na televizní pořady.

Letos v březnu se konaly bály 
hned dva, v pátek i v sobotu. 
Bylo to pro nás hodně náročné, 
ale udělali jsme to nadšeně a rádi. 
Nechtěli jsme v jubilejním roce 
riskovat, že se na naše akce ne-
dostanou všichni zájemci. Bály se 
velice vydařily.

Hrála skupina AKCENT. Před-
tančení zajistily Břišní tanečnice 
– naši chlapi v choreografi i Ivy 
Králové, nechybělo vystoupení 
dětského pěveckého tělesa Bam-
bini di Traga pod taktovkou šéf-
dirigenta Hulínského. Sáhli jsme 
i do Zlatého fondu české literatu-
ry, následovalo Půlnoční překva-
pení v podobě Hvězdy hudebního 
nebe: Michal David, Freddy Mer-
kury, Dan Nekonečný a Ohňová 
šou.

Krajská přehlídka divadel-
ních souborů v Boleradicích

Tak této přehlídky se tvrdošíjně 

zúčastňujeme přesto, že si s námi 
porota složená z profesionálních 
odborníků neví rady, neboť nás 
nemůže zařadit do žádné žánrové 
škatulky.

Vybíráme z výroků poroty:
Předseda poroty Dušan Za-

kopal při hodnocení Parohatých 
pověstí: „Vaším přičiněním jsem 
pochopil, že na jevišti je možné 
všechno. Jenom ne oheň.“

Porotce Karel Tomas při recen-
zi Třikrát s Vlastimilem: „Viděli 
jsme estrádu, náznak kabaretu, 
scénky, anekdoty či lidovou sou-
sedskou produkci? Asi od každé-
ho trochu. Nemůžeme v ní hledat 
stejná měřítka, jako u jiných typů 
divadla. Viděli jsme…jedovnický 
soubor a Třikrát s Vlastimilem.“

Porota tápe. Z toho si ale nic 
neděláme, protože máme možnost 
zahrát si v kamenném divadle 
a udělat si bezvadný výlet. Letos 
na jaře jsme byli v Boleradicích 
s hrou Třikrát s Vlastimilem a za-
končili jsme ji ve vinném sklípku. 
Sice jsme jako obvykle nic nevy-
hráli, ale všem se to moc líbilo...

Abychom nebyli zas zbytečně 
moc skromní. Občas nějaké to 
ocenění na této přehlídce získá-
me. Čestné uznání získali naši 
dva herci: Jiří Stehlík za roli Deži 
Demétera a Josef Ševčík za roli 
nadsamce Bivoje v Parohatých 

pověstech. Letos byla oceněna 
skupina AKCENT za hudební do-
provod k inscenaci Třikrát s Vlas-
timilem

Dostali jsme prostor i při osla-
vách 750 let od první písemné 
zmínky o Jedovnicích. Pro tuto 
příležitost jsme připravili hru 
o jedovnické historii Co popletla 
Hrubá lípa.

Hudební skupina AKCENT 
Už skoro deset let s námi spo-

lupracují muzikanti z AKCENTU 
Blansko. Poslední dobou s námi 
i vystupují s vlastními písničkami. 
Naše hry tím získaly další rozměr, 
ale hlavně jsme získali nové ka-
marády.

Setkávání divadelníků 
mimo divadelní sezónu
Protože je nám spolu hezky, 

stalo se tradicí, že se potkáváme 
i mimo divadlo. Někdy se svými 
rodinami zajedeme na profesioná-
ly do Brna či Prahy (abychom si 
zvedli sebevědomí), jindy stráví-
me víkend v některém z okolních 
kempů... Při té příležitosti zhod-
notíme minulou sezónu a děláme 
smělé plány na tu příští. Pracuje-
me na sobě, abychom byli zase 
o něco lepší... A hlavně se velmi 
dobře bavíme. 

Zpracovala Marta Antonínová

Životopis Vlas  mila aneb historické mezníky existence 
divadelního spolku v Jedovnicích

Podomí - Občanské sdružení 
Barvínek se sídlem v Podomí 
vydalo u příležitosti stého výro-
čí narození podomského rodáka 
profesora Černého.

Autorem první je právě Ervín 
Černý a nese název Příhody při 
pátrání po zaniklém životě v le-
sích Drahanské vrchoviny. Autor 
se v ní vrací do období terénního 
výzkumu a vypráví o pátrání po 

více než šedesáti zaniklých stře-
dověkých osadách.

Autorem druhé knížky je Moj-
mír Režný a nese název Dra-
hanskou vrchovinou ve stopách 
Ervína Černého. Spolupracovník 
a „žák“ Ervína Černého po jeho 
úmrtí sám pokračoval ve výzku-
mech. Kniha dokumentuje pra-
věké i středověké osídlení Dra-
hanské vrchoviny.

Obě publikace můžete zakou-
pit na Obecním úřadu Podomí 
- během úředních hodin a ve ve-
terinární ordinaci VetKa, Jedov-
nice, K propadání 87 - během 
ordinačních hodin. 

Zvolit můžeme i jinou vari-
antu prodeje po dohodě s Dášou 
Zouharovou na e-mailové adrese 
d.zouharova@seznam.

 (ama)

Dárek na poslední chvíli potěší 
zejména patrioty

Pozvánka na 
rozhlednu

Vavřinec-Veselice - Na tradiční 
silvestrovskou vycházku vás zve 
rozhledna na Podvrší. Poslední 
den v roce už podvanácté můžete 
strávit na rozhledně i pod ní. Zpří-
stupněna bude 31. prosince od 10 
do 15 hodin. Pro návštěvníky bude 
opět přichystáno teplé občerstvení 
v podobě tradiční zelňačky a tep-
lých nápojů. Zakončete i vy rok 
trochou pohybu a možností setkat 
se pod rozhlednou se svými přáte-
li. Vstupné dobrovolné. (ama)

František Vejrosta vzpomíná: 
Bylo to velmi kruté

Se smrtí v týlu, je název útlé brožury, kterou v roce 1984 vydal Svaz 
protifašistických bojovníků v Blansku a stejný vydavatel má na svém 
kontě i sborníček vzpomínek pod názvem Boj za svobodu se zbraní 
a beze zbraně. První z nich je otřesnou pravdou, která vyšla z pera his-
torika doc. V. Žampacha, na základě archivních dokumentů, když líčí 
řádění protipartyzánského 28. ZbV komanda-resp. posíleného oddílu 
pro zvláštní protipartyzánské použití, který byl v závěru války dislo-
kován v Letovicích. Jeho velitelem byl SS – oberturmfuhrer Herbert 
Kuka. 

Brožura píše o nevyslovitelném násilí páchaném v posledních vá-
lečných dnech na obyvatelích Boskovicka a Letovicka. Přes 190 lidí 
bylo esesáky vyslýcháno, vězněno i popraveno, za pomoc partyzánům, 
kteří chtěli co nejrychleji ukončit tuto nesmyslnou válku. Bilance ani 

ne čtyřměsíčního pobytu zde 
byla otřesná. Nesmírné útra-
py nelze spočítat, ale popra-
vené vlastence bohužel ano. 
Sedm bylo popraveno v Brně 
Kounicových kolejích, dvacet 
dalších popravili na místech, 
kde je dostihli, 32 dalších 
bylo odesláno v dubnu 1945 
do Mauthausenu a do tamní 
plynové komory, celkem má 
tento oddíl zvláštního koman-
da na svědomí 83 vlastenců, 
kteří položili své životy za 
novou vlast. 

Mezi povražděnými byli 
i sovětští partyzáni, ale napří-
klad i tři sourozenci Vejrosto-
vi z Kozárova. Pamětník těch-

to hrozných událostí František Vejrosta ještě žije a citované brožury 
má ve své knihovně mezi jinými knihami o 2. sv. válce. Právě v těchto 
dnech se dožil 94 let v životní pohodě. Na tyto dny z konce války však 
vzpomínat nechce. „Bylo to kruté, hrozné, nesmyslné,“ řekl krátce se 
slzami v očích i po tolika letech po válce. U sadistických výslechů na 
gestapu byli i jeho rodiče, měli štěstí v neštěstí, z vězení je nakonec 
přece jen propustili, přežili. Dnes senior a válečný veterán pozoruje 
veškeré dění kolem sebe. Televize je mu společníkem spolu s jeho ro-
dinou, jejíž členové za ním rádi do rodinného domku jezdí. František si 
rád povypráví, jak to bylo po válce, jak družstevničil a hlavně o tom jak 
rychle šel život. Rád se i pochlubí svou vinotékou, kde má řadu velmi 
zajímavých odrůd a ne ledajakých. Fajnšmekr obzvláště rád popíjí víc 
než dobré červené, ale nepohrdne ani kvalitními odrůdami bílými. Ru-
landské šedé mezi všemi druhy jeho chuťovým buňkám svědčí nejvíce. 
I ve svém úctyhodném věku se v domě stále něco vylepšuje a František 
nad tím bdí rukou správného hospodáře. A návštěvám rád říká: „Víno 
pomáhá žít!“ Tak seniorovi k jeho prosincovým narozeninám přejeme 
ještě hodně pohody k vychutnávání života.                      Dr. J. Kux

Na prknech, která znamenají světNa prknech, která znamenají svět

Vlas  mil na výletěVlas  mil na výletě
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Dohnálek: Vyhrocení situace 

kolem haly považuji za neúspěch

D    ...

Radim Hruška

Boskovice - Výměna jednate-
le nemocnice a následné řešení 
jejího hos-
podářského 
p r o p a d u 
nebo bouřli-
vě diskuto-
vaná stavba 
nové spor-
tovní haly, 
která vyvo-
lala vůbec 
první referendum v historii měs-
ta. To všechno za sebou mají v le-
tošním roce Boskovice. Dění ve 
městě okomentoval jeho starosta 
Jaroslav Dohnálek.

Považujete končící rok za 
„běžný“ nebo byl něčím výji-
mečný?

Rok 2013 považuji za standard-
ní, zaznamenali jsme jak úspěchy, 
tak neúspěchy. Podařilo se nám 
například postoupit v opravách 
komunikací, udělala se větší část 
Květné ulice a další akce. Mimo 
to jsme provedli první etapu re-
generace sídliště v Hybešově uli-
ci, podařilo se ukončit zateplení 
nemocnice... Zavedli jsme také 
některé takzvaně měkké projek-
ty na úřadě. V příštím roce začne 
program Dobré řízení úřadu, kte-
rý by měl znamenat, že začneme 
více používat výpočetní techniku, 
všichni zastupitelé by měli mít 
notebooky.

Co se týče trhu práce, tak ne-
došlo k větším výkyvům. Místní 
podniky si udržely své pozice, 
nepropouštěly, spíš přibíraly za-
městnance. Což je dobré, protože 
ve chvíli, kdy by byla ve městě 
větší nezaměstnanost, by se to 
promítlo i do prosperity místních 
obchodů a živnostníků. Rok 2013 
byl z tohoto pohledu spíše stabilní. 
Město nepřibralo žádné úvěry, pro 
příští rok také žádný neplánuje. 
Přispělo k tomu i nové rozpočto-
vé určení daní, které Boskovicím 
přineslo větší množství fi nančních 
prostředků do rozpočtu.

V Boskovicích se také konalo 
vůbec první referendum v his-
torii města...

Po velkých peripetiích začala 
stavba nové sportovní haly. Bo-
hužel se nám nepodařilo situaci 

dobře „vykomunikovat“ s veřej-
ností, což vyústilo k referendu. 
Já se samozřejmě nebráním žád-
ným prvkům přímé demokracie, 
referendum nakonec rozhodlo, 
ale možná k němu vůbec nemu-
selo dojít. To, že jsme dospěli až 
k referendu, je výsledkem dnešní 
době neodpovídající komunika-
ce s občany a oponenty v době, 
kdy se stavba připravovala. Tam 
učinilo město pod mým vedením 
některé chyby. Ale chybovali také 
oponenti. Sportoviště určené pře-
devším pro mládež začalo město 
trochu rozdělovat, a to je určitě 
špatně.

V současné době začala stavba. 
Obavy kvůli nestabilnímu podloží 
se zatím nenaplňují. Mám zprávy 
od stavbařů, kteří jsou podložím 
spíše příjemně překvapeni, proto-
že počítali s horšími podmínkami. 
Samozřejmě více budeme vědět, 
až dojde k samotné pilotáži. 

Zaznamenali jste nějaký po-
sun v přípravě výstavby rych-
lostní silnice R43 a spojnice 
mezi Blanskem a Boskovicemi?

V tomto případě narážíme na 
obrovské překážky ze strany kra-
je a ministerstva. Jde o to, aby se 
do Boskovic v budoucích letech 
šlo smysluplně dostat. Bohužel se 
neustále nedaří posunout dopředu 
stavba rychlostní komunikace 
R43 a nedaří se ani urychlit vý-
stavbu spojnice mezi Boskovi-
cemi a Blanskem. Pro nás je to 
špatně, protože se v tomto směru 
stáváme zanedbávanou částí kra-
je, která nikoho nezajímá. 

V boskovické nemocnici pů-
sobí od letošního roku nový 
jednatel. Jak jste s jeho prací 
spokojený?

Nový jednatel Dan Navrátil se 
osvědčil. Z mé strany je s ním da-
leko větší spokojenost než s jeho 
předchůdcem. Je komunikativněj-
ší a především začal řešit nutná 
úsporná opatření a optimalizaci 
hospodaření nemocnice. Společ-
ně s managementem už udělali 
obrovský kus práce a další je před 
nimi. Myslím si, že jdou dobrým 
směrem. 

Je aktuální otázka přechodu 
nemocnice pod Jihomoravský 
kraj?

Od kraje jsme nedostali jasný 
signál, že by chtěl nemocnici pře-
vzít pod sebe. I kdyby se tak stalo, 
musel by být garantován stávající 
rozsah péče. Fakt je ten, že pokud 
by se nezměnily podmínky státu 
ve zdravotnictví, tak není v silách 
města, aby dlouhodobě sanovalo 
záporné hospodaření. Bude zále-
žet na tom, jak umí nemocnice še-
třit, a jak se nastaví fi nancování ze 
strany státu. Sám za sebe musím 
říci, že se nekloním k převodu. 
Pokud bude provozování nemoc-
nice udržitelné, tak by bylo dob-
ré ji zachovat. Problémem je, že 
nemocnice hospodaří se ztrátou. 
Ale je to věc, kterou město neumí 
řešit, jde o to, že zdravotnictví je 
systémově nemocné. Je potřeba 
zásah státního aparátu. Pro příští 
rok si přeji, aby se nemocnice sta-
bilizovala, ale bude záležet také 
na podmínkách ve zdravotnictví, 
jaké nastaví stát. 

Je město připraveno provoz 
nemocnice do budoucna doto-
vat?

To je těžká otázka. V tuto chví-
li si to z principu představit neu-
mím. Město má podle mě jasnou 
úlohu v tom, že musí investovat 
do svého majetku, ale aby dofi -
nancovávalo provoz nemocnice, 
to nejde. Kdyby se platilo něco, 
co má zabezpečit někdo jiný, tak 
to je pomalá, ale jistá cesta do pe-
kel. Nicméně si myslím, že pokud 
se podaří dobře nastavit ekono-
mické parametry, tak nemusí být 
nemocnice nutně ve ztrátě. 

V minulosti jste hovořil také 
o tom, že by se na fi nancová-

ní nemocnice mohly určitým 
způsobem podílet okolní města 
a obce...

Jednání jsou teprve na začátku. 
Chystám se se starosty okolních 
obcí a měst mluvit, ale v tomto 
jsem naprostý skeptik. Po zku-
šenostech vím, že v této oblasti 
solidární princip příliš nefunguje. 
Jednání ale určitě budou probí-
hat, některá už začínají. V příštím 
roce se tomu chceme věnovat, ale 
v úspěch příliš nevěřím.

Jak vidíte plány na příští 
rok?

Neočekávám, že příští rok by 
byl o moc jiný než ten letošní. 
Už se nám podařilo připravit roz-
počet, který bude mít na straně 
příjmů a výdajů zhruba 260 mili-
onů korun. Plánuje se v něm řada 
investic v dopravní infrastruktuře 
a veřejných prostranstvích. Měl 
by se také začít odkanalizovávat 
Mladkov a řešit nový vodojem, 
který je pro rozvoj Boskovic 
nutností. Věřím, že bude pokra-
čovat výstavba sportovní haly, 
která bude možná i dokončena. 
Rozvíjejí se také nové lokality na 
výstavbu rodinných domů. Po-
stupně pokračuje výstavba byto-
vých domů v lokalitě Na Výsluní. 
Důležité také je, aby se v regionu 
neztratila pracovní místa.

Co byste popřál lidem v Bos-
kovicích do nového roku? 

Přeji jim zdraví, to je nejdů-
ležitější, navíc hodně pokoje 
a ohleduplnosti. K tomu, aby-
chom spokojeně žili, patří také 
určitá dávka štěstí, dobré rodinné 
zázemí, a aby lidé měli práci.

Jiří Crha: V Blansku nás čekají 
větší investiční akce

Blansko - Těsně před schválením rozpočtu na 
rok 2014 jsme si o něm krátce popovídali s mís-
tostarostou Blanska Jiřím Crhou. 

V čem bude rok specifi cký?
Určitě minimálně tím, že bude volebním. Měs-

to plánuje navíc dost velké investiční akce, aniž 
by to s tím souviselo. V roce 2013 jsme je totiž 
intenzivně připravovali a teď dojde na jejich re-
alizaci.

O co půjde? 
Z prostředků Jihomoravského kraje za naší spoluúčasti dojde na 

dlouho odkládaný průtah Lažánkami. Participujeme na opravě chodní-
ků zhruba sedmi miliony korun. Druhou velkou akcí je průtah samot-
ným Blanskem. Svazek se bude podílet na sítích a současně chceme 
opravit most na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. 

Co dál?
Další velkou akcí bude zateplení budovy ZŠ Salmova. Čtvrtou pak 

bude parkoviště u vlakového nádraží, kde vznikne více jak dvě sta 
míst. Studie vypadá velmi dobře: Bereme to jako významnou službu 
občanům pro zlepšení dojezdních podmínek do Brna. 

Počítáte i s akcemi menšího charakteru?
Dokončíme další etapu revitalizace sídliště Sever, dobudovány bu-

dou dvě cyklostezky. Chceme více peněz věnovat do oprav chodníků. 
Nesmím zapomenout zmínit rekonstrukci fasády radnice, právě se do-
končuje vestibul. Vyměníme okna a zateplíme budovu Městské poli-
cie na Sadové. Opraví se sociálky na herně stolního tenisu. V případě 
přidělení ministerských peněz na projekt umělé trávy pro fotbalisty, 
počítáme s přijetím rozpočtového opatření na spolufi nancování.  (bh)

Radim Hruška, zpr

Jedovnice - Více než sedm tisíc 
hlasujících vybralo za Alej roku 
2013 stromořadí spojující Jedov-
nice s Lažánkami. V internetovém 
klání zvítězila mezi jednašedesáti 
nominovanými z Čech, Moravy 
i Slezska, když získala více než 
jedenadvacet procent hlasů.

Diplom převzal při slavnostním 
vyhlášení, které se konalo v Je-
dovnicích, Jiří Židů, který alej 
nominoval. Na druhém místě pak 
skončila Priessnitzova lázeňská 
kolonáda v Jeseníku, místo třetí 

obsadila Alej Na valech v Polič-
ce. Na všechna soutěžní stromo-
řadí z tohoto i minulých ročníků 
se lidé mohou podívat na www.
alejroku.cz

„Z vítězství mám radost a vě-
řím, že aleji pomůže. Jedovnic-
kou alej jsme do soutěže přihlásili 
proto, abychom na tuto význam-
nou krajinnou dominantu upozor-
nili a pokusili se získat peníze na 
její obnovu. Na vítězství se určitě 
významnou měrou podíleli i žáci 
základní školy v Jedovnicích 
a studenti místní průmyslovky. 
Alej před třemi lety poničila vich-

řice, ale přesto je stále pestrá. Má 
zhruba dvě stě stromů a převláda-
jí lípy s jasany. Ale najdeme zde 
i horské javory a javory mléče. U 
odbočky na Rudici roste i několik 
vzácnějších jilmů,“ přibližuje dů-
vody nominace Jiří Židů z Brna.

Nejen jeho práci pak ocenila 
také Marcela Klemensová z Ar-
niky. „Místní lidé jsou v ochraně 
stromů velmi aktivní, což doka-
zuje i práce pana Židů při obnově 
alejí. Titul Alej roku 2013 zname-
ná z naší strany nejen propagaci 
na webu ankety a umístění pamět-

ní desky v aleji. S místními jsme 
v intenzivním kontaktu a zjišťu-
jeme, jaká pomoc z naší strany by 
se jim hodila nejvíce. Rozhodně 
chceme, aby se aleji dostalo více 
pozornosti a napomohla i k další-
mu rozvoji turistiky šetrné k pří-
rodě na Jedovnicku,“ doplnila 
organizátorka ankety a vedoucí 
kampaně Zachraňme stromy.

Kromě toho vyhlásili v Jedov-
nicích také výsledky fotografi cké 
soutěže o nejkrásnější strom. Nej-
lepší fotografi e představili Libor 
Kocman a Vojtěch Křička.

V Jedovnicích vyhlásili letošní 
ročník soutěže Alej roku

Ocenění v soutěži o nejkrásnější strom.  Foto Radim HruškaOcenění v soutěži o nejkrásnější strom.  Foto Radim Hruška

Jiří Židů přebírá ocenění.  Foto Radim HruškaJiří Židů přebírá ocenění.  Foto Radim Hruška

Stavba nové haly v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichStavba nové haly v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Při nehodě se zranil řidič
Vážany - Lehkým zraněním řidiče skončila ve čtvrtek 12. prosince 

kolem osmé hodiny ranní nehoda u Vážan. Čtyřiatřicetiletý řidič Re-
naultu Twingo jel ve směru od Boskovic a na rovném úseku silnice 
s horizontem začal předjíždět traktor. V protisměru v tu chvíli jel fi at. 
Řidič renaultu sice traktor stihl předjet, ale na řidiče fi atu působil jeho 
manévr natolik nebezpečně, že strhl řízení, sjel do příkopu a následně 
narazil do stromu. Při havárii utrpěl pětatřicetiletý muž za volantem 
fi atu lehké zranění, na jeho vozidle vznikla škoda za asi patnáct tisíc 
korun. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní.  (hrr) 

 Foto HZS JmK PS Boskovice

Pozvání na koncert v galerii
Blansko - V Galerii města Blanska je v současné době instalována 

výstava s názvem 25 miliónů čar, v níž se představuje tvorba Václava 
Stratila a jeho hostů Petra Strouhala a Martina Vongreje. Protože se 
blíží její dernisáž, přijměte pozvání na koncert Václava Stratila, který 
zazní v prostorách galerie 7. ledna v 18 hodin. Výstava bude ten den 
přístupná od 10 hodin.  (ama)

Rozpočet Jihomoravského 
kraje činí 5,9 miliardy korun
Brno - Vedení Jihomoravského kraje představilo návrh rozpočtu 

kraje na rok 2014. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají 
výdajům. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 5,3 miliardy korun 
a výdaji 5,9 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 630 milio-
nů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky 
a z úspor kraje z minulých let. V této souvislosti hejtman Michal Hašek 
ocenil například zavedení centrálních nákupů. 

„Ukázalo se, že jsme dokázali ušetřit například na nákupu energií. 
Mnohem lépe také organizujeme výběrová řízení na stavby silnic, 
v rámci kterých dosahujeme úspor ve výši 30 až 35 procent oproti ce-
nám, které předpokládali projektanti. Dobré hospodaření kraje potvrzu-
je rating Aa1.cz udělený agenturou Moody’s. Rating zohlednil zejména 
konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který umožňuje udržovat 
vyrovnané hospodaření a dobře zvládnutelnou dluhovou službu kraje,“ 
řekl Michal Hašek.  (hrr, zpr)
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Pohodu o Vánocích a vše dobré v roce 2014
přeje  ATC Olšovec Jedovnice

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího
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Krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v roce 2014 Vám přeje 
                                                              JIŘÍ CRHA
 místostarosta města Blanska

PF 2014

Město
Rájec-Jestřebí

Vám přeje
radostné
Vánoce
plné pohody
a šťastný rok
2014
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Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů

v novém roce 2014.
Těšíme se na shledání s Vámi na našich kulturních akcích.

pracovníci
Kulturního střediska města Blanska

Pf
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Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví, osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce 
všem spoluobčanům 
a obchodním partnerům 

 přeje obec Benešov
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Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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Až budete zdobit
vánoční stromeček

K letošnímu zdobení stromeč-
ku se nedávno vyjádřila Evropská 
asociace fl oristů a výrobců deko-
rací. Doporučila pět trendů zdo-
bení, a to ve stylu starých časů na 
venkovských sídlech, delikátního 
snu, vílí fantazie, luxusního potě-
šení a bazaru bizarností. Například 
trend delikátní sen představuje 
křehkost, eleganci a rafi novanost. 
Ve vzorech se objevují obrazy na 
zamrzlém skle a stylizované rost-
liny, užívají se například nestříb-
řené, průhledné baňky. Téměř ve 
všech trendech se podle asociace 
prosazuje růžová a její odstíny.

Že vaše rodinná sbírka ozdob 
neobsahuje baňky v růžových od-
stínech? Nevadí. Udělejte si stro-
meček podle svého vkusu. Největ-
ší odměnou vám budou rozzářené 
oči těch nejmenších.  (ama)

Darujte jmelí
Staří Keltové považovali jmelí za rostlinu ob-

dařenou kouzelnou mocí, rituálně ji užívali na-
příklad k vyhánění démonů. Vyobrazení lístků 
či větévek jmelí se také často objevuje na nej-
různějších keltských předmětech. Jmelí chrá-
nilo obydlí našich předků před ohněm a zlými 
duchy. Zajišťovalo plodnost, a proto se pod 
ním dodnes líbáme. Kromě štěstí má do domu 
přinést také odvahu a lásku, v ložnicích mělo 
zajistit klidný spánek. Ve výtvarném umění vě-

tévky jmelí symbolizují štěstí.
Zvyk zavěšovat o Vánocích jmelí jako symbol štěstí vznikl zřejmě 

ve Velké Británii a k nám se rozšířil na počátku 20. století. 
O jmelí také existuje mnoho legend. Podle jedné bylo jmelí kdysi 

stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. 
Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje 
dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo 
je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.  (ama)

Vaříme se Zrcadlem
aneb

Kapr trochu jinak
Kapr na cibuli a zelenině
Velmi jednoduchý a chutný recept. Vymazaný pekáček vyložíme 

kolečky cibule a poklademe ochucenými porcemi kapra kůží nahoru. 
Zasypeme kořenovou zeleninou nedrobno nakrájenou. Má-li někdo rád 
pikantní, použijeme směs Moravanka i s nálevem. Chutná výborně i za 
studena. Příloha vařené brambory posypané petrželkou a polité výpe-
kem.

Kapr s cherry rajčaty
Kapra zbaveného vnitřností a dobře očištěného naporcujeme, pokud 

umíme, vyfi letujeme. 
Jednotlivé porce osolíme, posypeme kmínem, pepřem a kořením na 

ryby. Zakapeme olivovým olejem a necháme chvíli uležet. Přepůlíme 
omytá rajčata. Rozpálíme si pánev s nepřilnavým dnem, přidáme lžíci 
másla a vložíme porce kapra. Opékáme nejprve kůží naspod, pak oto-
číme. Podle potřeby přidáme máslo. Před vyjmutím kapra z pánve při-
sypeme nakrájená cherry rajčata, posypeme chilli paprikou a necháme 
je krátce prohřát. Podáváme s hranolky, doplňujeme podle chuti třeba 
česnekovým dresinkem.

Silvestrovská kapří pochoutka
Máme příliš nasmažených kapřích řízků? Přece to nevyhodíme! Pod-

le množství zvolíme velikost sklenic, řízky proložíme plátky cibule, 
novým kořením, pepřem a bobkovým listem a zalijeme nálevem na 
utopence (pikantnost záleží na chuti). Dáme do lednice a otevřeme na 
Silvestra nebo ještě lépe ráno na spravení na Nový rok!  (bh)

Navštívili jste blanenskou vá-
noční výstavu? Určitě jste také 
ochutnali vánoční punč, který 
zde vařili a nabízeli studenti 
Střední školy gastronomické. 
Byli jste na předvánočním trhu 
ve Vídni? I tam kraloval punč. 

„Název punč pochází z hind-
ského výrazu pánč s významem 
pět, protože původně se zhoto-
voval z pěti přísad. Chápeme to 
jako pět tekutých přísad, proto-
že dál se přidává například med 
nebo celá řada koření,“ řekl 
nám na vysvětlenou Martin Jag-
lář, zástupce ředitele pořádající 
školy. „Existují různé národní 
podoby tohoto nápoje. Tradiční 
Vídeňský punč ne vždy počítá 
s vínem. Jeho základem je často 
horká voda a samozřejmě další 
nezbytné ingredience. My chá-
peme punč především jako nápoj 
s vínem a musím zdůraznit – 
s kvalitním vínem. Z podřadného 
vína dobrý punč neuděláte. Mož-
ná bych měl také říct, že opravdu 
dobrý punč by neměl být levný. 
Kvalitní vstupní suroviny pocho-
pitelně zvyšují jeho cenu. Punč 
za třicet korun na „Svoboďáku“ 
asi nebude spadat do kategorie 
vysoké kvality,“ dodal.

Punč je název pro široké spek-
trum nápojů, ať nealkoholických 
či alkoholických, které většinou 
obsahují ovoce či ovocnou šťá-
vu. Pochází z Indie, odkud byl 

v 17. století dovezen do Anglie 
a později se pak rozšířil do dal-
ších zemí.

V Česku se do punče z čer-
veného či bílého vína, který se 
většinou připravuje či kupuje 
na Vánoce, přidává trocha rumu 
a cukru, plátky pomeranče či ci-
tronu, rozinky, oříšky a skořice 
s badyánem. 

Poslední dobou je oblíbenou in-
grediencí medovina a samozřejmě 

řada dalších. Na vánočních trzích 
je řada nabídek, proto se objevují 
i netradiční příchutě. Příkladem 
je třeba perníkový punč, manda-
rinkový, marcipánový a podob-
ně. Další druhy punče mohou 
obsahovat víno, gin nebo jiné li-
hoviny, často spolu s množstvím 
ovocných šťáv nebo dalšími neal-
ko nápoji. Velké množství punčů 
se vyrábí s přídavkem rumu.

V zimě své příznivce najdou 

i punče určené dětem. Jsou sa-
mozřejmě teplé a neobsahují al-
kohol, ale řadu ovocných šťáv 
a voňavých přísad. K dochucení 
se používá koření jako např. sko-
řice, hřebíček, kardamom nebo 
vanilkový lusk. Punč se také 
může dochutit citronovou nebo 
pomerančovou kůrou.

Správní horký vánoční punč 
naléváme do nahřátých sklenic.

 Marta Antonínová

K vánocům patří nejen ryba, 
ale také punč

Stalo se již tradicí, že si v adventním 
čase procvičíte svoje znalosti z oblasti 
fi lmu a vánočních pohádek zvlášť. 
Zkuste to i letos! Za sedmnáct 
správných odpovědí si můžete dát 
jedničku, zvláště, když si nepomůžete 
třeba na internetu…

1) Hlavní roli v pohádkovém příběhu Kar-
lík a továrna na čokoládu ztvárnil

a) Matt Damon
b) Brad Pitt
c) Johnny Depp

2) Karborund je čert z pohádky
a) S čerty nejsou žerty
b) Hrátky s čertem
c) Čert ví proč

3) Brouk Pytlík strávil dětství jako larva 
a) ve škole
b) v kině
c) v mraveništi

4) Čert v pohádce Anděl Páně se jmenuje
a) Uriáš
b) Luciáš
c) Koniáš

5) První příběhy Maxipsa Fíka se na obra-
zovkách objevily v roce 

a) 1972
b) 1975
c) 1978

6) Režisérkou Krkonošsských pohádek je
a) Věra Jordánová
b) Božena Šimková
c) Marie Kubátová

7) Václav Vorlíček nerežíroval fi lm
a) Tři oříšky pro Popelku
b) Šest medvědů s Cibulkou
c) Král Sokolů

8) Prince Radovana v Princezně se zlatou 
hvězdou hrál

a) Vladimír Ráž
b) Josef Zíma
c) Jiří Štědroň

9) Pohádka Mrazík byla natočena v roce
a) 1964
b) 1965
c) 1966

10) Kouzelného dědečka v pohádce Obušku 
z pytle ven hrál

a) Ladislav Pešek
b) František Smolík
c) Josef Beyvl

11) Pohádka Nesmrtelná teta byla natočena 
podle předlohy

a) Jana Drdy
b) Karla Jaromíra Erbena
c) Boženy Němcové

12) Krále otce princezny Jasněnky hrál
a) Bohuš Záhorský
b) Lubomír Lipský
c) Lubor Tokoš

13) V roli vypravěče pohádky S čerty ne-
jsou žerty působí

a) Martin Růžek
b) Luděk Munzar
c) Viktor Preiss

14) Postava Lukáše Vaculíka v pohádce 
Z pekla štěstí se jmenuje

a) Hnipírek

b) Valihrach
c) Kujbaba

15) Hlasy propůjčily Chotničkánm z II. pa-
tra

a) Josef Dvořák a František Filipovský
b) Josef Dvořák a Jiřina Bohdalová
c) Jiřina Bohdalová a František Filipovský

16) Zlatovlásku si v televizní pohádce 
z roku 1973 zahrála

a) Jitka Molavcová
b) Miroslava Šafránková
c) Jorga Kotrbová 

17) Petera Pana ve fi lmu Hook hraje
a) Tom Hanks
b) Robbie Williams
c) Dustin Hoffman

18) Pohádku Byl jednou jeden král režíro-
val

a) Bořivoj Zeman
b) Martin Frič
c) Zdeněk Podskalský

19) Animovaný fi lm Hledá se Nemo je sta-
rý

a) deset let
b) dvanáct let
c) patnáct let

20) V pohádce Tři veteráni hrál Milan La-
sica

a ) krále
b) ministra 
c) celníka  (bh)

Test - Znáte vánoční pohádky a filmy

Řešení: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 
10b, 11b 12c, 13b, 14 c, 15c, 16c, 17b, 18a, 
19a, 20 c.
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Ondřej Čejka uspěl

Vánoční koncerty Gymnázia 
Blansko

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

Žáci Masarykovy střední ško-
ly Letovice se často prezentují 
v praktických soutěžích jako ře-
meslně zdatní a schopní. 

Neméně úspěšní jsou však 
i studenti se širokými celospole-
čenskými zájmy, kteří se zapoju-
jí do různých projektů a soutěží. 
Důkazem toho je velmi pěkné 
umístění žáka Ondřeje Čejky 
z oboru Nábytkářství, který se 
zapojil do projektu Masaryk do 
škol. 

Téma TGM – život, dílo a od-
kaz pro současnost pojal ve své 
práci jako „Srovnávání T. G. 
Masaryka se současnou politic-
kou reprezentací“ a pod vedením 
vyučující Pavly Bojdové obsadil 
v kategorii středních škol z jed-
napadesáti oceňovaných pra-
cí druhé místo. Získal diplom, 
Čestnou medaili T.G. Masary-
ka, která je udělována pouze za 
mimořádné činnosti, a finanční 
ohodnocení. Předsednictvo Ma-
sarykova demokratického hnutí 
předalo studentům tato ocenění 
na Magistrátu hlavního města 
Prahy.  PaedDr. Pavla Bojdová

Děti se 
připravují 

na Jarmarky 
s Albertem

I předvánoční čas prožívají 
děti z Dětského domova Bosko-
vice aktivně. 

Prostory tamního zařízení se v 
posledních dnech změnily v im-
provizované dílny a děti společ-
ně se svými tetami a strejdy vy-
rábí vánoční ozdoby a jiné drob-
né dárečky, které budou nabízet 
v rámci projektu Jarmarky s Al-
bertem. Samotná akce proběhne 
v sobotu 21. prosince v prodejně 
Albert na Jihomoravském ná-
městí v Brně – Slatině. 

Jarmarky se daří pravidelně 
uskutečnit díky podpoře Spolu 
dětem o.p.s, a Nadačního fondu 
Albert. Všechny děti se již ve-
lice těší a výtěžek z prodeje jim 
zpříjemní program na vánoční 
prázdniny. 

Finanční prostředky, o které 
se děti zasloužily vlastní prací 
a přičiněním, mohou použít na 
vstup do kina, vánoční prohlídku 
zámku či zimní turistický výlet. 

 Jana Juřeková

Ve úterý 26. listopadu se ZŠ 
Jedovnice otevřela všem ro-
dičům, prarodičům a ostatním 
příznivcům školy, neboť se zde 
konal tradiční „DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ“. 

Rodiče a ostatní návštěvníci 
školy mohli první tři hodiny strá-
vit se svými dětmi ve vyučování 
a vidět tak svoje dítě „v akci“ 
- pozorovat jak reaguje, jak se 
chová, jak umí, srovnávat si ho 
s ostatními spolužáky a další. 

Vedení školy a všechny vyu-
čující velmi těší fakt, že se této 
naší celoškolní akce zúčastňuje 
každoročně stále více rodičů – 
v letošním roce školu v tento den 
navštívilo celkem 104 dospě-
lých, z nichž velká řada vydrže-

la ve škole všechny tři nabízené 
hodiny.

V jednotlivých hodinách vi-
děli výuku formou „Tvořivé 
školy“, výuku na interaktivních 
tabulích, skupinovou výuku atd. 
V hodinách jsme se často i spo-
lečně pobavili a zasmáli – pro 
nás učitele běžnými - pro rodiče 
často překvapivými odpověďmi 
žáků na některé otázky.

Děti byly po celý den velmi 
pilné a nadšené ze svých hostů 
a z reakcí rodičů bylo patrné, že 
se jim v hodinách opravdu líbi-
lo. Všichni se tak již nyní těšíme 
na devátý den otevřených dve-
ří na Základní škole Jedovnice 
v příštím školním roce.

 Vedení ZŠ Jedovnice

Den otevřených dveří na ZŠ Jedovnice

V Černé Hoře prožily čertovský den
Čerti v pekle by se asi divili, 

jakou mají v černohorské základ-
ní škole konkurenci. 

Ve čtvrtek 5. prosince se té-
měř celý první stupeň proměnil 
v čerty, čertíky, rarášky i rarachy 
a dokonce se k nám zatoulali 

z nebe i tři andělé. To aby byl na 
světě pořádek a dobro zvítězilo 
nad zlem. 

Den to byl pro všechny oprav-
du pekelný. Nejvíce si ho užili 
prvňáčci, kteří od rána soutěžili 
v nelehkých ďábelských disciplí-

nách. Mimo jiné si zatancovali 
pekelné tance a celý den zakon-
čili, jak jinak, než pekelnou po-
hádkou. V čertice se proměnily 
také paní učitelky, družinářky 
a naše kuchařky. 

Poslední vyučovací hodinu pak 

následovala mikulášská nadílka, 
kterou si pro mladší spolužáky 
připravili již tradičně žáci devá-
tého ročníku. Čertovská škola se 
všem velice líbila a za rok si ji 
všichni rádi zopakujeme.

 Kolektiv ZŠ Černá Hora

Ačkoliv Halloween není typic-
ky český svátek, dostává se mu 
v posledních letech stále větší 
pozornosti. 

Proč to nezkusit? Vždyť jed-
ním ze znaků tohoto svátku jsou 
v sychravých podzimních dnech 
krásné barevné dýně. Žáci první-
ho stupně základní školy ve Svi-
távce se tentokrát nemohli do-
čkat konce podzimních prázdnin, 
jelikož datum oslavy Halloween 
připadlo na první poprázdninový 
den. 

Jednotlivé třídy se zaplnily 
kouzelníky, kostlivci, čaroděj-
nicemi a jinými strašidelnými 
bytostmi. Všichni pak luštili růz-
né rébusy, počítali kouzelné pří-
klady, kouzlili písmena, slabiky, 
slova a celé věty. 

Čtvrťáci a páťáci sehráli přá-
telský hallowenský turnaj ve 
vybíjené. Celé dopoledne uteklo 
nějak rychleji než  ostatní školní 
dny, zřejmě díky kouzelnickým 
hůlkám malých čarodějů. 

 Mgr. Iva Paráková

Halloween na základní škole ve Svitávce

Čertovská diskotéka
Že na tom není nic zvláštního? Ne tak úplně. V boskovickém klubu 

Maják jsou sice diskotéky běžnými akcemi, jenže ve čtvrtek 5. pro-
since se zde sešlo kolem stovky dětí. Svoji Čertovskou diskotéku si 
tady užily děti ze školní družiny ze „Zelené“. Všechny přišly tančit, 
soutěžit, zkrátka se vyřádit v čertovských převlecích. 

Nově zrekonstruované prostory klubu se na toto odpoledne staly 
peklem, ovšem peklem plným pouze hodných čertů a čertic. Stačilo 
napodobit čertovské blekotání a byla tu odměna v podobě balíčku 
plného sladkostí. Pekelné zábavy si kromě malých čertic a čertů užili 
i jejich rodiče.

Velké díky za umožnění a pomoc při organizaci této akce a přede-
vším za nevšední dětské zážitky patří panu Bartoňovi, DJovi, „džu-
sovému a brambůrkovému“ barmanovi, SD JEDNOTA Boskovice, 
studentkám SPgŠ.  Vychovatelky školní družiny, 

 Základní škola Boskovice, pracoviště Zelená

 Vánoce jsou časem pohody, klidu a také pohádek. Naši MŠ, ZŠ 
a PrŠ v Boskovicích na Štefánikově ulici navštívili s hudebním pro-
gramem „Z pohádky do pohádky“ dva vynikající hudebníci, Mar-
tin Štěpánek v roli prince a Martin Muller v roli šaška. Nejprve si 
s dětmi vyprávěli o tom, jak vzniká hudba, z čeho se skládá a co 
v ní nesmí chybět. Potom přišly na řadu soutěže, při kterých žáci 
poznávali večerníčky podle hudebních ukázek a v pracovním listu 
k nim přiřazovali správné obrázky. Děti si mohly zazpívat a zatančit 
při populárních písních Dělání a Statistika z pohádky Princové jsou 
na draka, Vadí-nevadí z pohádky Tři veteráni, ale i při písničkách 
z filmových pohádek Lotrando a Zubejda, Šíleně smutná princezna, 
Zlatovláska, Jak se budí princezny, Dívka na koštěti apod. Součástí 
sponzorského vystoupení byla pohádková diskotéka pro malé i vel-
ké. Všichni zpěváci a tanečníci obdrželi od prince a šaška Zpěvník 
nejznámějších pohádkových písniček, který jim bude pohádkový den 
připomínat a s nímž si budou moci oblíbené melodie zazpívat či za-
hrát také doma. 

Panu Martinu Štěpánkovi děkujeme také za hodnotný sponzorský 
dar, který zakoupil pro žáky naší školy. Jedná se o africký buben 
djembe a dechový nástroj koncovku, které budeme využívat v hodi-
nách hudební výchovy, při muzikoterapii a vystoupeních hudebně-
pohybového kroužku. Jsou to nádherné hudební nástroje, které si za-
slouží náš obdiv, lásku a pozornost, stejně jako pan Martin Štěpánek, 
jehož darů si velmi vážíme a děkujeme mu za ně. 

  Mgr. Jitka Kiršnerová

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Šte-
fánikova 2 srdečně zve na Vánoční akademii, která se koná ve čtvrtek 
19. 12. 2013 ve 14 hod. v jídelně školy.

V době od 8 do 16 hod. pak proběhne Den otevřených dveří.

P
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Sportovní rok 2013 v našem regionu

Boskovické běhy. Prvomájová sportovně společenská akce se stala v boskovickém kalendáři již tradicí.
Republikový závod. Závod seriálu Českého poháru horských kol se konal v areálu a okolí boskovického wes-
ternového městečka.

Biketrial. Blanenský Václav Kolář se stal vicemistrem světa. Druhý závod 
šampionátu se konal v lesích kolem přehrady Palava.

Středoškolský šampionát. Hala SPŠ Jedovnice hos  la republikové fi nále 
středních škol ve fl orbalu.

Okresní běžecká liga. Seriál závodů na našem okrese má stále se zvyšu-
jící popularitu.

Stříbro. Kuželkářky Blanska obsadily v konečné tabulce první ligy vyni-
kající druhé místo.

Postup. Blanenš   fotbalisté vyhráli krajský přebor a postoupili zpátky 
do divize.

Skvělá práce s mládeží. Závodníci ASK Blansko sbírají medaile na plavec-
kých závodech po celé republice.

Půlmaraton Moravským krasem. Rekordní účast na běhu zařadila závod 
k nejvýznamnějším v republice.
 Foto Bohumil Hlaváček a zpravodajové Zrcadla

Talent. Mladá motorkářka Romana Tomášková ze Svaté Kateřiny sbírala 
opět trofeje na významných domácích i zahraničních závodech.

Světové medaile. Boskovický Patrik Šebek patří k oporám inlinové repre-
zentace, která i letos přivezla medaile ze světových akcí.

Sokol BK Sadros Boskovice. Tým obhájil loňský  tul v první okresní lize 
v malé kopané a současně se probojoval do republikového fi nále.



10 úterý 17. prosince 2013 SPORT

Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Minulá 
sobota byla ve znamení okresní-
ho derby mezi Blanskem a Bo-
skovice. Domácí ve druhé půlce 
zápasu převálcovali rozhozenou 
Minervu deseti brankami. Dů-
sledek byl ten, že v Boskovicích 
skončil trenér Bohumil Prachař 
a tým převzal dosavadní ma-
nažer Hrachovina s asistentem 
Světlíkem.

Jak již tomu tak bývá, pod 
novým koučem přišla ve čtvr-
tek překvapivá výhra na ledě 
brněnských Warrior a oplátka za 
prohru na domácím ledě v prv-
ním letošním vzájemném utkání. 
Blansko hrálo doma s Uherským 
Brodem a v základní době skon-
čil zápas remízou 2:2. Rozhodo-
valo se až v nájezdech, v nichž 
byli úspěšnější hosté. 

V sobotu se Dynamiters před-
stavili již v jiném světle. Vlétli 
do utkání jako vítr a neuběhly 
ani dvě minuty a bylo to již 2:0. 
Zaskočení hosté se nezmohli ve 
zbytku utkání na podstatnější 
odpor, obzvláště, když podob-
ným razantním způsobem začala 
i druhá třetina, v jejímž úvodu 
domácí znovu dvakrát skórovali. 
O osudu zápasu bylo definitivně 
rozhodnuto. Uherský Ostroh pak 
sice srovnal hru, branky však 
přibývaly na obou stranách.

Boskovice v neděli dovedly 

Boskovice po desítce od Blanska a výměně trenéra vyhrály v Brně 

Blansko zdolalo Uherský Ostroh

utkání s Kroměříží až do remí-
zového konce, hosté však byli 
úspěšnější v nájezdech. V tabul-
ce se oba okresní zástupci seřadi-
ly za sebe se shodným bodovým 
ziskem. Před svátky se hraje ještě 
jedno kolo. Boskovice zajíždí do 
Uherského Hradiště, Dynamiters 
vyzvou v Brně Warrior.Výsled-
ky: Blansko – Uherský Brod 2:3 
np. Warrior Brno – Boskovice 

0:3. Blansko – Uherský Ostroh 
6:3. Boskovice – Kroměříž 5:6 
np. Šternberk – Velká Bíteš 7:5. 
Uherský Brod – Warrior Brno 
1:4. Rosice – Uherské Hradiš-
tě 6:4. Velké Meziříčí – Uničov 
1:8. Šternberk – Velká Bíteš 7:5. 
Kroměříž – Rosice 8:5. Uherský 
Ostroh – Velká Bíteš 3:4. Uničov 
– Brumov-Bylnice 7:5. Uherské 
Hradiště – Velké Meziříčí 3:8. 

  1.  Uničov  14  9  1  2  2  69:52  31
  2.  V. Meziříčí  14  10  0  0  4  65:44  30 
  3.  Velká Bíteš  14  9  0  2  3  68:45  29 
  4.  Kroměříž  14  8  2  0  4  69:61  28 
  5.  Šternberk  13  9  0  0  4  66:42  27
  6.  Uh. Brod  14  6  2  0  6  46:47  22 
  7.  Warrior  14  6  1  1  6  51:40  21 
  8.  Brumov  13  6  1  0  6  54:48  20 
  9.  Blansko  14  4  2  1  7  57:58  17 
  10.  Boskovice  14  5  0  2  7  46:67  17 
  11.  Uh. Hradiště  14  3  1  1  9  56:85  12 
  12.  Uh. Ostroh  14  2  0  2  10  45:67  8 
  13.  Rosice  14  2  1  0  11  48:84  8

Blansko – Uherský Ostroh 6:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Uherský Ostroh 6:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Boskovice - Účastnili jste se 
Boskovických běhů 2013 jako di-
váci a už vás nebaví jen přihlížet? 
Jste nadšení sportovci? Rádi bys-
te si zazávodili, ale máte strach, 
že nejste dostatečně fyzicky zdat-
ní? Tak právě pro vás máme skvě-
lou nabídku. Občanské sdružení 
Sportuj s námi rozjíždí od 4. úno-
ra 2014 tréninkovou přípravu na 
Boskovické běhy 2014.

Tréninková příprava se skládá 
z několika částí. Běžecká pří-
prava bude probíhat každé úte-
rý a čtvrtek za účasti trenéra po 
dobu tří měsíců. První měsíc bude 
probíhat běžecká příprava v tě-
locvičně a od března se přesune 
na venkovní ovál ZŠ Slovákova 
v Boskovicích. Pro všechny spor-
tovce jsou k dispozici šatny již 15 
minut před začátkem tréninku.

Do další části tréninku patří 
posilovna. Každou neděli od 12 
do 13 hod. bude za účasti trenéra 
k dispozici posilovna na Modré 
Věži v Boskovicích a to všem zá-
jemcům o trénink. Veškeré sociál-
ní zařízení může využívat každý 
účastník tréninkové přípravy.

Pro každého sportovce je vel-
mi důležitý také relax. Relaxační 
část zahrnuje bazén a novinkou 
pro rok 2014 je sauna. Jeden tý-
den budou účastníci relaxovat 
v bazéně a druhý týden se mohou 
jít ohřát do sauny.

Po dvouměsíčním intenzivním 
tréninku budou na programu kon-
diční výběhy. Účastníci si mohou 
vyzkoušet zaběhnout jednotlivé 
úseky hlavního závodu. Každý 
běžec už bude trať znát a bude 
vědět na co si dávat v hlavním 

běhu pozor. Odborný trenér po-
může běžcům seznámit se s ob-
tížnými místy na trati. Znalost 
těchto obtížných míst pak bude 
pro trénované velkou konkurenč-
ní výhodou.

Všichni absolventi tréninkové 
přípravy budou mít start na pátém 
ročníku Boskovických běhů zdar-
ma a k tomu dárek a zvýhodněné 
ceny od fi rmy Newline. Tento tří-
měsíční tréninkový plán každého 
účastníka skvěle připraví nejen na 
Boskovické běhy, ale u každého 
začínajícího běžce nastartuje nad-
šení a vášeň pro pohyb. Nemusíte 
se bát, že byste tréninky nezvlá-
dali. Tréninkový plán je vhodný 
i pro úplné začátečníky, tak ne-
váhejte, přihlaste se a zatrénujte 
si s námi. Pořiďte svým známým 

tréninkovou přípravu formou vá-
nočního dárku.

Boskovické běhy 2014 a Půl-
maraton Moravským krasem 
2014 – REGISTRACE SPUŠ-
TĚNA!

Registrace na pátý ročník Bo-
skovických běhů a devatenáctý 
ročník Půlmaratonu Moravským 
krasem byla spuštěna. Registro-
vat se můžete online na www.
sportujsnami.cz. Obě akce nabízí 
široký výběr běhů a kategorií pro 
každého běžce, skvělý sportovní 
zážitek a bohatý kulturní pro-
gram.

V roce 2014 se Boskovické 
běhy uskuteční tradičně 1. květ-
na. Každý běžec si může vybrat 
delší nebo kratší vzdálenost. Ti, 
kteří si v běhu našli zalíbení, si 

jistě nenechají ujít běh na 12,5 
km. Trať je různorodá. Běžci po-
běží jak po silnici městem, tak 
i po lesních cestičkách. Novin-
kou pro běžce bude proběhnutí 
boskovickým zámkem. Pro ty, co 
si na tak dlouhou trať prozatím 
netroufnou, je připravena kratší 
vzdálenost 2,5 km nebo Lidový 
běh na 800 m. Tyto vzdálenosti 
zvládne uběhnout každý, a pokud 
o tom pochybujete, je na čase si 
to vyzkoušet. Na Boskovických 
bězích si zasportují i děti a i pro 
ně je připravena celá řada běhů.

Půlmaraton Moravským kra-
sem 2014 bude odstartován 30. 
srpna 2014. I tato akce nabízí 
běžcům velký výběr sportovního 
vyžití. Zdatnější běžci si mohou 
zaběhnout hlavní běh o délce 21,1 
km. Běžci se proběhnou krásnou 
přírodou Moravského krasu, která 
každého ohromí. Pro „rekreační“ 
běžce bude připraven běh městem 
o délce 2,4 km nebo Lidový běh 
na 800 m. Jako každý rok mys-
líme i na děti. Děti mají také na 
výběr z několika kategorií.

Na obou těchto akcích bude za-
jištěn pro děti i dospělé kulturní 
program, kterým bude provázet 
moderátor akce. Připraveno bude 
bohaté občerstvení a k dispozici 
bude také skákací hrad, megatram-
polína a tvůrčí dílna pro děti.

Zaujaly Vás tyto sportovní akce 
a chcete se jich aktivně účastnit? 
Tak neváhejte a zaregistrujte sebe 
i Vaše děti již dnes za nejnižší 
startovné! 

Více informací naleznete na 
webu www.sportujsnami.cz.

 (zpr)

Trénuj s námi na Boskovické běhy

Blansko - Okresní sdruže-
ní stolního tenisu Blanenska za 
vydatné pomoci hostitelského 
oddílu KST Blansko uspořáda-
lo okresní přebory jednotlivců. 
V kategorii dospělých oddíl KST 
Blansko doslova převálcoval 
zbytek okresu. Jediným rušivým 
elementem v podstatě oddílovém 
přeboru domácího Blanska se stal 
Luboš Bezděk, který hájí v sou-
časnosti barvy Zbraslavce v KS I. 
Bezděk prohrál ve fi nále s domá-
cím druholigovým hráčem Ale-
šem Přikrylem. Vítěz se ukázal 
jako gentleman na svém místě, 
neboť všem svým soupeřům bez 
rozdílu povolil uhrát vždy dva 

sety. Z prvních osmi hráčů pořadí 
bylo sedm hráčů z hostitelského 
oddílu.

Rovněž čtyřhry byly jedno-
značnou záležitostí domácích 
hráčů, kteří obsadili všechny tři 
pomyslné stupně vítezů. Vítěz 
dvouhry Aleš Přikryl přidal se 
svým bratrem Jiřím i vítězství 
v této disciplíně po oddílovém 
souboji s Pavlem Voráčem a Li-
borem Kutilem.

To v přeborech mládeže domá-
címu oddílu zdatně sekundovali 
i zástupci dalších okresních oddí-
lů - Boskovic a Rájce. Na úspě-
chu domácích má rovněž jistý po-
díl i oddíl Vysočan, jehož nejlepší 

mládežníci hájí od letošní sezóny 
barvy hostitelského oddílu KST 
Blansko.

Výsledky, dvouhry: 1. Přikryl 
A. (Blansko), 2. Bezděk (Zbrasla-
vec), 3. Voráč, 4. Kutil L., 5. Při-
kryl J., 6. Polívka, 7. Procházka, 
8. Kutil Š. (všichni Blansko), 9. 
Hebelka (Němčice), 10. Horváth 
(Boskovice), 11. Bednář (Blan-
sko), 12. Gyurgyik (Vysočany), 
13. Obalil (Šošůvka), 14. Paří-
zek (Boskovice), 15. Svoboda 
(Rájec), 16. Šustáček (Rudice). 
Čtyřhry: 1. Přikryl A., Přikryl 
J., 2. Voráč, Kutil L., 3. Procház-
ka, Kutil Š. (všichni Blansko), 
4. Bezděk, Obalil (Zbraslavec, 

Šošůvka), 5. Hebelka, Šustáček 
(Němčice, Rudice), 6. Dvořák, 
Krátký (Šošůvka), 7. Zukal, Gy-
urgyik (Blansko, Vysočany), 8. 
Žáček, Zouhar (Vysočany). 

Nejmladší žactvo: 1. Votoček 
(Boskovice), 2. Kala (Rájec), 3. 
Štěpánek (Rájec), 4. Novohrad-
ská (Petrovice). Mladší žactvo: 
1. Petr (Blansko), 2. Votoček (Bo-
skovice), 3. Chlup (Letovice), 4. 
Zukal (Blansko). Starší žactvo: 
1. Bednář, 2. Žáček (oba Blan-
sko), 3. Koumar (Rájec), 4. Po-
lívka (Blansko). Dorost: 1. Zukal 
(Blansko), 2. Henek (Boskovice), 
3. Bednář, 4. Zemánková (oba 
Blansko). (bh, vš)

Okresním přeborníkem se stal Aleš Přikryl

Blansko - Zástupci českých 
oddílů, Slováci, Poláci. Ti všichni 
přijeli na tradiční Vánoční turnaj 
do Blanska. Netypický. Kdo by si 
myslel, že musí hrát jen ve vel-
kých arénách, byl by překvapen 
velikostí dvou tělocvičen na ZŠ 
Salmova. Na pořadu byl již třia-
dvacátý ročník této třídenní akce 
pro hráče ve věku do čtrnácti let. 
I letos byla hodně navštívena di-
váky. Ti se rekrutovali, jak jinak, 
především z řad rodičů adeptů to-
hoto sportu

„Ještě skoro nezaschnula fi xa 
na udělených diplomech a již 
přinášíme kompletní listinu vý-
sledků všech odehraných zápa-
sů,“ pochlubil se hlavní organi-
zátor Jaroslav Krejčíř. Jak uvedl, 
všem domácím hráčům patří díky 

za perfektní reprezentaci oddí-
lu. „Všem trenérům pak díky za 
péči, kterou věnovali svým tý-
mům, a všem rodičům díky za 
to, že si našli v předvánoční době 
čas a přišli povzbudit. Hlavně v 
sobotu to v obou tělocvičnách 
bzučelo jako v úle, v neděli jsem 
zase neslyšeli vlastního slova po 
semifi nálovém vítězství Olym-
pie nad Apollo Bratislava a poté, 
když jsme ve fi nále smetli hosty 
z Košic,“ byl spokojen.

Výsledky, U 8: 1. Draci Brno, 
2. Nuclears Třebíč, 3. Olympia 
Blansko. U 10: 1. Olympia Blan-
sko, 2. DDM Oblázek, 3. Tech-
nika Brno. U 12: 1. Gepardy, 2. 
Olympia Blansko, 3. ZŠ Salmo-
va. U 14: 1. Olympia Blansko, 2. 
Seals, 3. Apollo.  (bh)

Baseballisté slavili 
Vánoce na Salmovce

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Z  
hokej

OP: Adamov – Černá Hora 6:3 (0:2, 3:0, 
3:1), Milfait, Kolenáč 2, Bureš, Knotek – 
Bílek 2, Horák. Rájec-Jestřebí – Letovice 
13:4 (6:1, 2:2, 5:1), Bílý 3, Klimeš,Odehnal 
2, Plhoň, Kuběna Jan, Kuběna Jar., Frantel, 
Lůdl, Man – Mlýnek 2, Horáček, Drozd. 
HC Blansko – Hrušky 4:3 (2:2, 1:1, 1:0), 
Mikulášek 3, Krejčíř. Březina – Sloup 6:2 
(1:0, 1:2, 4:0), Matoušek 3, Kousalík, Chu-
dý, Drahovzal R. – Musil, Sehnal. 
  1.  Dynamiters B  8  6  2  0  0  0  57:17  22
  2.  Rájec-Jestřebí  7  4  0  0  2  1  38:20  14
  3.  Hrušky  7  4  0  0  1  2  25:26  13
  4.  Blansko  7  4  0  0  0  3  32:25  12
  5.  Adamov  7  3  1  0  0  3  21:22  11
  6.  Letovice  7  3  0  0  0  4  38:36  9
  7.  Březina  7  2  0  0  0  5  28:40  9
  8.  Černá Hora  6  2  0  0  0  4  14:29  6
  9.  Sloup  7  0  0  0  0  7  17:55  0

 
kuželky

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kuželkáři VB Leasing – ČBE A 1304:1153, 
Brychta 281, Nezval 274 - Pola 238, Šíbl 234. 
VVR B – Rapid 1271:1241, Semrád M. 277, 
Semrád J. 262 - Brázda 267, Hrazdíra 259. A 
je to – VVR A 1359:1280, Souček 295, Stejs-
kalová 276 - Stloukal 285, Urbánek 268. Ca-
tering – ITAB 1279:1298, Skoupý 272, Volf 
D. 271 - Maška 289, Odehnal 264.
  1.  A je to  7  5  0  2  1322,43  10
  2.  VVR A  7  5  0  2  1293,57  10
  3.  ČBE A  8  5  0  3  1283,63  10
  4.  ITAB  8  5  0  3  1278,75  10
  5.  VB Leasing  8  4  0  4  1311,00  8
  6.  Catering  7  4  0  3  1308,00  8
  7.  VVR B  8  4  0  4  1250,38  8
  8.  ČKD Holding  6  3  0  3  1298,50  6
  9.  KSK  7  2  0  5  1252,29  4
  10.  Rapid  8  0  0  8  1214,00  0

1. liga: ČKD Turbo Technics – VMS 
1259:1240, Bašný 263, Motl 260 - Starý 
K. 260, Starý A. 256. Hasiči – Blanzek 
1070:1197, Mynář 233, Nečas 233 - Grim 
272, Uhlíř 246. 
  1.  Stavba krbů  8  6  0  2  1281,25  12
  2.  BODOS  8  6  0  2  1267,13  12
  3.  Blanzek  8  6  0  2  1261,88  12
  4.  Kadeřnictví  7  5  0  2  1278,00  10
  5.  Orel  8  4  0  4  1235,25  8
  6.  Turbo Technics  8  4  0  4  1207,25  8
  7.  VMS  7  3  0  4  1249,71  6

  8.  JEZAT  8  3  0  5  1229,38  6
  9.  Koloniál  8  2  0  6  1214,38  4
  10.  Hasiči  8  0  0  8  1133,38  0

2. liga: AKK – Nemocnice 1227:1182, 
Kunc 262, Slavíček 249 - Zavadil 261, Ti-
chý 252. Eko System – Lachtani 1197:1050 
Zouhar J. 263, Zouhar M. 260 - Janíček 
241, Krechler 213. 
  1.  AKK  9  8  0  1  1210,78  16
  2.  Profi  Weld  8  6  0  2  1173,75  12
  3.  EKO Systém  8  6  0  2  1171,75  12
  4.  Nemocnice  9  4  0  5  1204,22  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  9  0  0  9  1065,22  0

šachy
2. liga: Slavia Kroměříž B – ŠK Garde 

Lipovec 3,5:4,5, Handl, Fojtík 1, David, Bě-
lík, Kratochvíl, Kopřiva, Chládek Vl. 0,5.
  1.  MS Brno  4  3  1  0  19,0  12  10
  2.  Prušánky  4  3  1  0  18,0  12  10
  3.  Lipovec  4  3  0  1  16,5  8  9
  4.  Kr. Pole B  4  2  1  1  17,5  11  7
  5.  Lokomotiva B  4  2  1  1  17,0  10  7
  6.  Hustopeče  4  2  0  2  18,5  14  6
  7.  Kroměříž B  4  2  0  2  16,5  10  6
  8.  Postoupky  4  2  0  2  16,0  8  6
  9.  St. Město B  4  1  1  2  15,0  11  4
  10.  Prostějov  4  1  0  3  13,5  6  3
  11.  Kuřim  4  0  1  3  11,5  3  1
  12.  Napajedla  4  0  0  4  13,0  6  0

KP II: Lipovec C – Vyškov C 4:4, Krejčí 
P., Ševčík Milan, Drahovzal 1, Nečas, Keprt 
0,5. Tišnov – Sloup 4:4, Pokladník, Veselý 
1, Hampel, Baránek, Sedlák, Drochytka 0,5. 
Boskovice – Blansko 6:2, Chloupek, Ševčík 
L., Boháček, Petr, Dvořáček 1, Dobeš, Vese-
lý 0,5 – Palaš 1, Saida, Slouka 0,5. Lipovec 
B – ŠK Brno 64 5,5:2,5, Komprda, Machek, 
Hloušek Z., Ševčík D. 1, Habina, Mráz, 
Vavřínek 0,5. Jevíčko – Kuřim B 3:5. 
  1.  Lipovec B  4  4  0  0  21  12
  2.  Boskovice  4  3  0  1  20  9
  3.  Kuřim B  4  3  0  1  17,5  9
  4.  Tišnov  4  2  1  1  16,5  7
  5.  Blansko  4  2  0  2  15  6
  6.  Vyškov C  4  1  1  2  16,5  4
  7.  Sloup  4  1  1  2  14,5  4
  8.  Brno 64  4  1  0  3  14  3
  9.  Jevíčko  4  1  0  3  12,5  3
  10.  Lipovec C  4  0  1  3  12,5  1

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

Pěkné sportovní zážitky v roce 2014, 
přeje redakce Zrcadla

P
TJ Sokol Boskovice pořádá v sobotu 21. prosince již tradiční vá-

noční stolnětenisový turnaj pro neregistrované hráče ve věku od 10 do 
99 let. Turnaj se uskuteční v boskovické sokolovně, registrace od 8.30 
hodin. Občerstvení zajištěno.  (jo)



Krásné a pohodové Vánoce,

hodně štěstí, zdraví a elánu

v roce 2014

 našim klientům, partnerům

a přátelům

přeje S-TOUR BLANSKO

Přejeme vám všem, 
jimž je blízká myšlenka 
sociální spravedlnosti 
a práva lidí na důstojný život,
Vánoce plné pohody,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2014
 OV KSČM Blansko 
  Zuzka Bebarová-Rujbrová

Pour féliciter 2014Městys SLOUP

Vše nejlepší v roce 2014 
pol o n  o  po n  

p eje p el vo o ce

Vše dobré, pevné zdraví, 
štěstí a správné lidi na blízku 
 Vám přeje Michal Babák.

Vážení přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví a mnoho štěstí i úspěchů v roce 2014.

CESTUJTE S NÁMI DO CHORVATSKA

Děkujeme za Vaši stálou přízeň 
a přejeme Vám
krásné zážitky na cestách
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Proč kohout radostně zatřepe křídly, když sleze ze slepičky? Protože je rád, že si nemusí (tajenka).Proč kohout radostně zatřepe křídly, když sleze ze slepičky? Protože je rád, že si nemusí (tajenka).
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ

ŘEŠENÍ TĚŽKÉ
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POTÁČ NÁDOBA 
U STUDNY SALÁT SVATEBNÍ 

KVĚTINA
MUŽSKÉ 
JMÉNO TAJENKA PŘESNĚ ATOMOVÁ 

VELIČINA
KOSTRA 
HLAVY ZPĚVOHRA

ČESKÝ 
OPERNÍ 
PĚVEC

KOLEM DOMÁCÍ 
ZVÍŘE STYL

ČIDLO 
ZRAKU

ÚTOK
ZN. ČS. EL. 
SPOTŘE-

BIČŮ

JOSEF
(DOM.)

NADÁVAT

DVĚ PUSY

DOPRO-
VOD

ASIJSKÁ 
ZEMĚ

PROVOZO-
VAT HUDBU

SOLM. 
SLABIKA

OBYVATEL 
ŠPANĚLSKA

TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ

ZKR. KLU-
BU ATLETŮ

VODNÍ 
ŽIVOČICH

ŠTVÁT
OLDŘICH 

(DOM.)
LENÍK

HORNINA

PAPOUŠEK
OBDĚLÁ-
VAT POLE

HAD

MPZ 
SÁRSKA
INDIÁN

TANCE KONEC

ZÁJMENO 
OSOBNÍ

PLANOUT
ČÁST MO-
LEKULY

MRAV
VÝMĚRA 

POZEMKU

ZAKRÝT 
KLA-

SICKÝM 
OBALEM

TYRAN
ALŽÍRSKÝ 
PŘÍSTAV

ČÁST 
ROSTLINY

SPZ OKR. 
JESENÍK

PROŽÍVAT

OTLAČENÁ 
KŮŽE

ZKR. ODŠTĚP. 
ZÁVODU

ČERNOMOŘ-
SKÝ PŘÍSTAV

DIVADELNÍ 
ÚTVAR
ČESKÝ 
KNĚZ

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ
PŘEDLOŽKA

KLAM
HELENA 
(DOM.)
SADY

SPZ OKR. 
PŘEROV

VÁPENCO-
VÉ ÚZEMÍ

KAZ KORÁLOVÝ 
OSTROV

ZÁJMENO 
OSOBNÍ

JAPONSKÝ 
ZÁPAS

RYBÁŘSKÁ 
POTŘEBA

DOJNICE
ALENA 
(DOM.)

OPĚT OD-
DĚLOVAT

HLAVA 
KLÁŠTERA

ŽENSKÉ 
JMÉNO

UMĚLÝ 
JAZYK

BARVY OHON RUSKÝ 
ŠACHISTA

Tuhle jsem takhle v půli týdne do-
stal zcela neplánovaně tak hroznou 
chuť na to naše chlazené černohor-
ské potěšení, že jsem si musel zaběh-
nout, jen tak nalehko v pantofl ích, ne-
chat si poskytnout první pivní pomoc. 
Hrnu se tedy k našemu stolu, kde v 
tomto brzkém odpoledni už seděli 
Drevorúbač s Chromajzlem a něco 
důležitého řešili. „Zdar, co probíráte,“ 
ptám se, abych se zapojil. „Ale to by 
ťa nebavilo, tomu ty něrozumieš, ba-
víme sa o robotě“, odpověděl plenič 
českých hvozdů.“No počkej, to si jako 
myslíš, že jsem hned po škole šel učit 
invalidním důchodcem, nebo co? 
Když já už jsem makal, tak tys ještě 
tahal dřevěnýho kačera kolem koste-
la“. „Faktem je“, zapojil se Chromajzl, 

„že už si nám tady naplkal kdejakou 
hovadinu ale o pracovních zážitcích 
jsem od tebe ještě neslyšel, ty torpé-
do důchodovýho systému. No schvál-
ně, tak nám něco zalži ze své pracovní 
kariéry, byla-li jaká“. 

Na přímou výzvu přímá odpověď. 
„Ale suchou hubou tady mlet ne-
budu. Zaplaťte každý po jednom pl-
notučným a dobře poslouchejte, vy 
úderníci. Po vojně jsem uvažoval, co 
dál? Nastoupit do zaměstnání v ČKD 
jsem sice musel znovu, ale představa 
života stráveného někde v dílně u ma-
šiny mě nelákala ani trochu. Následo-
vala tedy moje žádost o převedení na 
montážní provoz, které bylo vyhově-
no. Od tohoto kroku jsem si sliboval 
poněkud větší volnost i víc zážitků.“

„Jasně, já taky němuožem byť na 
jednom mieste,“ opáčil světoběžník 
z podhůří Tater.

„U té práce jsem vydržel zhruba 
čtyři roky a rozhodně toho nikdy neli-
toval. Jednou z mých posledních štací 
byla stavba přehrady Římov na řece 
Malši nedaleko Č. Budějovic.To horký 
červnový pondělí jsem po stras  plné 
cestě vlakem a autobusem dorazil na 
Římov odpoledne, kolem páté hodi-
ny. Šéfmontérem na této stavbě byl 
pan Karel, který byl u podniku všeo-
becně známý pod přezdívkou „stoletý 
montér“. Podle jeho vlastních slov 
absolvoval tolik různých zaměstnání 
a tak dlouhou dobu, že jejich prostý 
součet musel znamenat nejméně sto 
let života. Vyučil se u Ba  , pracoval u 

Labsko - Oderské plavby, jezdil s cir-
kusem, byl na stavbě ropovodu, celé 
vltavské i vážské kaskádě a bůhví, kde 
ještě... Vybaven těmito vědomostmi 
o svém budoucím nadřízeném jsem 
zaklepal v ubytovně zaměstnanců 
stavby na dveře místnos   s cedulkou 
Šéfmontér ČKD Blansko. Zevnitř se 
ozval neurčitý, chraplavý zvuk, který 
jsem si vyložil jako pobídku ke vstu-
pu. V místnos   stála skříň, pracovní 
stůl s horou technických výkresů a 
postel, na níž seděl muž. Něco mezi 
Golemem a Shrekem. Zhruba sto čty-
řicet kilo živé váhy. Na sobě měl pou-
ze pruhované trenýrky úctyhodných 
rozměrů. Mohli sloužit jako plachta 
na cikánském voze. Hruď tohoto 
zhruba padesá  letého muže byla tak 

POVÍDKA Z PAPUČÁRNY – Stoletý montér
zarostlá, že by záviděli i Berouskovi 
medvědi. Seděl si na pokrčené noze, 
druhou spuštěnou z postele. Usilovně 
se rukou škrábal v rozkroku... „Dobrý 
den. Já su nějakej Jirůšek z Blanska a 
mám se u vás hlásit“ zakončil jsem 
svoje antré. „ Jo, já vím. Mám to 
hlášený“ pravil onen obr, aniž ustal 
ve výše uvedené činnnos  . „Ubytuj 
se na trojce a zítra v šest nástup“. 
Po těchto slovech na mě upřel svůj 
pohled.Otočil jsem se, zdali za mnou 
ještě někdo nestojí. Pak mi to došlo! 
Ten chlapík to  ž neskutečným způso-
bem šilhal.“

„Jak já?,“ přerušil mě Chromajzl. 
„Ukaž? To víš, že jo břídile,“ pokraču-
ju. 

„Týden na novém pracoviš   utekl 
jako voda v Malši. Je tu pátek a s ním 
náš odpolední odjezd domů. Na otáz-
ku, jak se dopravují mi bylo řečeno, že 
je šéfmontér Karel vozí svým autem. 
A že mají ještě jedno místo volné, 
tudíž žádný problém. Karel byl vlast-
níkem modrého Fiatu - Polski 1500. 
Na tehdejší dobu to byl poměrně 
prostorný vůz s velkým zavazadlovým 
prostorem, což byl pro Karla parametr 
nejdůležitější. Byl té zásady, že vozidlo 
musí sloužit řidiči a ne naopak. Podle 
toho také vypadalo. Už z dálky bylo 
patrné, k jakému účelu ho majitel vy-
užívá. Karel měl to  ž velmi silně roz-
vinutou vlastnost, kterou bych nazval 
horečnou shánčlivos  . Za Komančů 
to ovšem zas až tak neobvyklý nebylo. 
Hodilo se mu úplně všechno. Od žele-
za přes stavební materiál, starý kabát, 
různé strojní součástky nevyjímaje. 
Byl rovněž náruživým zahrádkářem a 
chovatelem. Své pěs  telské úspěchy 
dokázal ještě patřičně nafukovat. Měl 
ty největší brambory, kedlubny, zelí, 
prostě všechno. Rovněž jeho králíci 
byli   největší od Šumavy k Tatrám. A 
pranic mu nevadilo, když jeden z jeho 
kolegů namítl, že to tedy podle těch 
řečí musí jejich bobky z králíkárny 
vyvážet kolečkem, pěkně jednoho po 
druhém. Karel byl prostě Karel. 

Toho pátečního rána se nás tedy 
do auta nasoukalo pět. Tím však výčet 
cestujících nekončil. V kufru se to  ž 
 snila dvě dvace  kilová selata, které 

Karel vyměnil s jedním z místních za 
několik piksel kvalitní suříkové barvy, 
kterou jsme používali k základním ná-
těrům hradidel. Inu Karel. Ještě upra-
vit víko kufru tak, aby se podsvinčata 
cestou neudusila a můžeme vyrazit. 
V autě panovala s  sněná atmosféra, 
vylepšená prasečím odérem. Hned 
při průjezdu vesnicí Karel málem pře-
jel jednu z místních žen přecházející 
vozovku. Brzdy zakvílely a baba usko-
čila v posledním okamžiku. Děvčico, 
radši pode mě, než pod auto, reago-
val rozšafně Karel. V duchu jsem uva-
žoval, co by při jeho váze a celkových 
rozměrech mělo pro onu nešťastnici 
horší následky. Brzy jsem zjis  l, že 
Karlovým zcela zásadním problémem 
při řízení je naprostá neschopnost 
odhadu vzdálenos  . Začínám být 
nesvůj. Každé jeho předjíždění je zá-
žitkem jen pro silné povahy.Snad to 
způsobuje ta jeho šilhavost, nebo co. 
Dokáže vyprávět, kolik babek jedno   
řepu na poli vlevo od silnice, nebo 
jak se jmenuje ten zámek vpravo na 
kopci, ale co se děje před jeho čel-
ním sklem, to jde jaksi mimo něj... Na 
státní, kousek před Jihlavou předjíždí 

Karel Alfu Romeo s italskou poznávací 
značkou. S vítězoslavným úsměvem 
ala Fi   paldi poplácává volant, až se 
jeho věnec povážlivě prohýbá. „Jo, 
polské fi at, to je mašinka, kam se seró 
nějací makaróni,“ komentuje svůj vý-
kon. To je však pokyn pro Tondu, se-
dícího vzadu po mé levici. Okamžitě 
se otáčí a rukou pobízí posádku Alfy 
k předje  . Synové Apeninského po-
loostrova se nedají dvakrát pobízet. 
Přeřazení, plný plyn a za zvuku fan-
fárové houkačky túdúdúdúd pomalu 
mizí v dáli. Mizí i Karlův úsměv. „To se 
jim to jede, dyž majó dva a půl litru 
obsah,“ téměř zlostně vykřikl. A už je 
zde Jihlava. Stojíme v koloně aut před 
jednou ze světelných křižovatek. Mezi 
vozidly se proplétají chodci. Vrcholí 
i dopravní špička. Za naším fi atem 
prochází dívka v odvážném minisuk-
ni a v halence s hlubokým výstřihem.
Typ Claudia Cardinale. Jak říkával 
jeden náš slovenský kolega: „Cici aj 
riť, všetko ak má byť“. Rázem všichni 
na zadním sedadle otáčíme hlavy a 
pozorujeme tu krásu... Právě v tom 
okamžiku kdy míjí kufr našeho auta, 
ozvali se v něm naše dvě spolucestují-
cí: „Kvííí, uíííí, uííí“: Dívka zpozorněla a 
když viděla naše mlsné pohledy, dala 
nám poplácáním ruky na čelo jasně 
najevo, co si o nás myslí. Dodnes věří 
tomu, že jsme na ni kvičeli my. 

Naše cesta pokračuje. Nedaleko 
Náměště n. Oslavou se silnice ostře 
lomí vlevo. Její pravý okraj je lemo-
ván svodidlem, za kterým je malý 
rybníček. Taková větší louže. Přímo v 
zatáčce za oním svodidlem stojí stařík 
s prutem a chytá ryby. Karel registruje 
značku pozdě. Strhává volant a pro-
jíždí štorcovým smykem, za který by 
se nestyděli ani rallyoví mistři. Pravý 
zadek vozu však naráží do svodidla, 
asi metr před oním rybářem.Úlekem 
končí asi po kolena ve vodě. „Karle, 
ty vole dyť tys ho málem zramoval,“ 
vyjekne hrůzou Ruda na předním se-
dadle. „Ser na dědka, stejně tam chy-
tal na černo,“ zní Karlova bohorovná 
odpověď. Poprvé v životě se bojím v 
autě. Na nejbližší benzince se Karel 
vydává na obhlídku, aby zjis  l, jak 
náraz přežil živý náklad v kufru. Pro-
máčknutý blatník a rozbitý blinkr ho 
nevzrušují. „Jo, je to v rychtyku,“ hlásí. 
Vystupuji v Blansku u autobusového 
nádraží. Ač bezvěrec, vážně uvažuji o 
tom, že nechám sloužit v kostele mši 
za svoje přeži  . Už nikdy. Příště jedu 
vlakem.“

„A ako to s tým tlstým Šumache-
rom dopadlo?“ byl zvědavý Fero. 

„No tak, jak se dalo čekat. Jednou, 
na státní silnici za Černou Horou při 
pokusu o předje   linkového autobu-
su sroloval Karel svým fi átkem pro  -
jedoucí Škodu 110L zelené barvy až 
do lánu kukuřice. Naštěs   se to, krom 
několika boulí obešlo bez zranění. 
Na pozdější dotaz vyšetřovatele, jak 
mohl přehlédnout pro  jedoucí vozi-
dlo, Karel triumfoval: „Dyž ten vůl si 
natře auto na zeleno a mně to sply-
nulo s tou kukuřicí.“ Okresní soud mu 
vystavil zákaz řízení na půl roku, stej-
nou dobu mu sráželi dvacet procent 
z platu. To bylo na Karla moc a tak se 
zařekl, že už se za volant nevrá  , což 
dodržel. Tak pánové, konec přednáš-
ky. Zaplaťte mou útratu a těšilo mne. 
Až zase budete ch  t slyšet něco o 
práci,“ stačí říct. Vladimír Jirůšek
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Putování za zvířátky

Neúnavné organizátorky, ženy z ČSŽ Suchý uspořádaly v sobotu 14. 
prosince pro děti a rodiče putování za zvířátky. Nejdříve doma děti 
střádaly krmení pro lesní zvěř. Až bylo, všeho dostatek od mrkve až 
po kaštany mohlo se vyrazit. Túru doprovázelo mlhavo a ojíněný les. 
Cílem byly dva krmelce v lesním porostu v Obůrce a v Hutích. Zde byly 
naplněné batohy vyprázdněny. Povídalo se o zvířátkách a děti měly 
spoustu otázek. Nádhernou krajinou se doputovalo zpátky k domovu. 
Zde v penzionu U Petra čekal na poutníky horký čaj, klobásky z udírny, 
sladkosti a pro dospěláky punč. Přesto, že bylo některým dětem líto, že 
zvířátka jsou, schovaná putování se všem moc líbilo.  Vladimír Ševčík

Osmáci z Lipovce byli ve 
Velké dohodě

Na katastrálním území obce Lipovec, v krásném Moravském krasu, 
se nachází přírodní areál bývalého opuštěného lomu nazvaný Velká 
Dohoda. Majitel ing. Evžen Tomášek zde vybudoval velmi přitažlivý 
lanový areál na kůlech.

Žáci Základní školy a Mateřské školy Lipovec se již nemohli do-
čkat otevření tohoto areálu.Hned v měsíci září se sem již některé tří-
dy vypravily. Mezi nimi byla i 8. třída, která svoje zážitky zrýmovala 
(přesněji řečeno zrýmovala je třídní učitelka Mgr. Kateřina Veselá za 
pomoci Mgr. Stanislava Fránka). Dovolujeme si tyto nesmělé verše a 
fotografi e uveřejnit:

Namísto školy čekala nás Velká dohoda,
i když bylo nevlídně, byla to pro všechny pohoda,
holky předvedly ohebnost, pružnost a kluci sílu,
i když si trošičku naštvali dešťovou vílu.
Na lanech jsme se v modrých helmičkách houpali,
že nevypadáme jak šmoulové, v to jsme tak trochu doufali,
na dlouhé lanovce přejeli jsme lom plný borovic,
byl to zážitek veliký jak hrom, ne-li i o dost víc!
Z navlhlého dřeva oheň jsme si připravili 
a od maminek párečky si pěkně vychutnali.
Nad vším vyhrál selský rozum a logika,
ať žije zážitková pedagogika!!!
  Fero (třídní maskot) a třídní Katka Veselá

Mikulášská nadílka 
v Mladkově

Mikulášské oslavy počátkem prosince probíhaly snad ve všech kou-
tech republiky. Nejinak tomu bylo i v poklidné vesnici Mladkov na úpatí 
kopce Habří, jež patří pod město Boskovice.

Žije zde jen něco přes 300 obyvatel, i tak ves pulzuje čilým spole-

čenským životem. Velkou zásluhu na tom má především předsedkyně 
Osadního výboru Zdena Boháčková s rodinou, Sokolové a Sbor dob-
rovolných hasičů.

Ve čtvrtek 5. prosince byly místní děti po příchodu ze školy plné 
očekávání a některé zlobivější možná prožívaly i trochu strachu. Co 
nám dnes asi svatý Mikuláš s andělem a čertem nadělí? Hromádku uhlí 
nebo něco dobrého na zub?

Před sedmnáctou hodinou se caparti s rodiči počali pomalu scházet 
před opravenou místní kapličkou u požární nádrže, kde je vítala repro-
dukovaná vánoční hudba k podvečerní náladě.

„Zdravím všechny po roce na malém adventním koncertě a rozsvíce-
ní vánočního stromu,“ spustila Zdena Boháčková ke zmrzlému davu. 

V krátkém kulturním programu zahrál a zazpíval nejznámější koledy 
sbor Flautet složený ze studentů Střední pedagogické školy z Boskovic 
pod vedením multiinstrumentalisty, hudebního skladatele a sbormistra 
Mgr. Tomáše Pléhy.

V krátké pauze mezi čísly programu zaznělo z dětských hrdel: „Stro-
mečku, rozsviť se!!!“ A opravdu, za chvíli do tmy zazářilo na štíhlém 
smrčku množství malých světýlek.

Pak už bylo pod příkrovem tmy vidět rozvážnými kroky přicházející 
bílou postavu Mikuláše s doprovodem čerta a anděla. „Děti, pojďte 
blíž, můžete panu Mikuláši zazpívat a zarecitovat,“ povzbudila Zdena 
Boháčková trochu zaražené mrňousy. Děti se za chvíli osmělily a pro-
stranstvím se nesl jeden zpěv a přednes za druhým.

Pan Mikuláš byl očividně spokojen a rozdával sladké balíčky. Odmě-
nou mu byly rozzářené oči nejmenších.

Rodiče se mohli průběžně zahřívat „svařákem“ a děti horkým čajem. 
K ochutnání byly výborné perníčky. Kdo chtěl, mohl si na památku 
zakoupit vánočně ozdobený hrneček.

Na závěr připomenula Zdeňka Boháčková: „V sobotu sedmého červ-
na vysvětíme na této kapli zvoničku u příležitosti sto let budovy bývalé 
obecné školy. Odpoledne pak bude následovat bohatý program. Všech-
ny zvu. K nastávajícím Vánocům přeji hodně zdraví, též aby se nám po 
novém roce v Mladkově dobře žilo.“

Mikulášské besídky se zúčastnilo asi sto dětí a dospělých.
Ke zdárnému průběhu akce přispěli: TJ Sokol Mladkov - ti podpořili 

i fi nančně, místnímu Sbor dobrovolných hasičů, členové Osadního vý-
boru - paní Eva Stejskalová, paní Musilová a další.  Luboš Sušil

S Japonskem zájemce 
seznámila Jana Broncová

Série reportážních fotografi í Ladislava Krále zachycuje příjemnou 
atmosféru v Městské knihovně Blansko v pátek 15. listopadu.

Za účasti prvního místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy 
a takřka tří desítek návštěvníků seznámila se svými opakovanými poby-
ty v oblíbeném Japonsku Jana Broncová.

Po více než hodinové prezentaci zodpovídala další hodinu četné do-
tazy zájemců o japanistiku.

Velmi příznivé přijetí akce znamená, že vystoupení Jany Broncové 
v blanenské knihovně bude mít v roce 2014 další pokračování.

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Křesťanské Vánoce 2013
Farnosti a sbory mohou letos opět prezentovat své adventní a vá-

noční programy na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz. Již nyní zde 
návštěvníci najdou pozvánky na více než 600 adventních a vánočních 
programů a aktivit, které se v nadcházejícím čase uskuteční v křesťan-
ských farnostech a sborech.

Cílem internetových stránek www.KrestanskeVanoce.cz  je nabíd-
nout přehled programů, které každoročně probíhají v čase adventu 
a Vánoc v křesťanských farnostech a sborech a na mnoha místech se 
staly již tradiční součástí svátečních dní závěru roku starého a začát-
ku nového. Návštěvníci si tak mohou mezi programy v adventním čase 
vybrat pokojnou alternativu k předvánočnímu shonu a v čase Vánoc 
zde najdou mnoho možností jak prožít atmosféru křesťanských Vánoc 
a vnímat jejich duchovní poselství.

Návštěvníci si mohou vybírat z programů jako jsou např. žehnání 
adventních věnců, roráty či adventní duchovní obnovy. Pro zájemce je 
určena i svátost smí ření, Mikulášské besídky, průvody světla, advent-
ní koncerty a půlnoční bohoslužby. Chybět nebudou ani bohoslužby 
pro děti, živý betlém, vánoční besídky nebo štěpánská koleda. K dis-
pozice budou rovněž údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu 
betlémů. V programu je pamatováno i na vánoční koncerty, jeslič kové 
pobožnosti, žehnání vína, obnovu manželských slibů, děkovné boho-
služby na Silvestra, jakož i na žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálo-
vou koledu, žehnání obydlí, přednášky a besedy.  dop

Na Suchém se vystavovalo
V předvánočním čase je možné zajít na různé výstavy. Jednu zajíma-

vou mohli shlédnout návštěvníci na Suchém. Připravily ji o minulém 
víkendu 7. a 8. prosince ženy z místní organizace ČSŽ. Výstavní prostor 
tamní školky voněl vánocemi. Různé dekorace, perníčky, svícny, věnce, 
zvonečky, přáníčka, betlémy a kdoví co ještě. Každý kdo sem zavítal, 
dostal originální přáníčko, které vyrobily děti z MŠ. Zájem o výstavu 
byl velký. Načerpat inspiraci pro výzdobu domovů a vlastnoručně si 
pak něco vyrobit. To je návrat k tradicím. Pro ty méně zručné, či zane-
prázdněné byla část vystavovaných věcí prodejná. K příjemné atmosfé-
ře patřilo i sousedské poklábosení.  Vladimír Ševčík

Výstava Milovat dobro 
a odporovat zlu

Dne 14. listopadu se v Muzeu Boskovicka uskutečnila vernisáž vý-
stavy Milovat dobro a odporovat zlu věnovaná osobnosti kardinála 
Josefa Berana. Putovní výstava byla poprvé představena v roce 2009 
na pražské teologické fakultě, dále pak např. v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky, v Plzni, na Velehradě, v prostorách tře-
boňského kláštera nebo na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě.

Realizaci výstavy v Boskovicích iniciovala místostarostka města Bo-
skovice Ing. Jaromíra Vítková, která výstavu zahájila. Životním osu-
dům a odkazu kardinála Josefa Berana se dlouhodobě věnuje autorka 
výstavy, historička Stanislava Vodičková. Při představení výstavy v Bo-
skovicích Stanislava Vodičková hovořila o pohnutém životu otce kar-
dinála, o jeho mimořádnému významu pro Československou republiku 
a zmínila také mimořádný zájem, kterému se, díky osobní statečnosti, 
kardinál Beran těšil v Itálii, v Evropě či Spojených státech amerických 
. Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem pro studium totalit-
ních režimů k 125. výročí narození kardinála Josefa Berana a u příle-
žitosti 17. listopadu - Dne boje za svobodu a demokracii. 

 Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka

Dny adventních a vánočních 
dekorací na Šmelcovně

Blížící se advent 
a Vánoční svátky proží-
vají lidé různě. Někdo 
pobíhá mezi supermar-
kety a zběsile nakupuje, 
jiný peče a uklízí. Jsou 
však i ti, kteří umí nej-
krásnější období roku 
prožívat spíše v klidu, 
zamyšlení a využívají 
čas k výrobě vlastních 
dekorací ke zkrášlení 
svých obydlí.

A právě takoví převážně se svými dětmi směřovali ve středu 27. lis-
topadu do nádherného přírodního areálu Arboreta Šmelcovna v zales-
něném východním okraji Boskovic, kde fi rma Josef Janků již potřetí 
uspořádala Dny adventních a vánočních dekorací.

Počasí bylo vcelku příjemné, slunečné a mírně mrazivé. Návštěvníky 
od pravého poledne vítala příjemně vytopená a svátečně nazdobená 
Výstavní hala Dva dvory. Prostorem se neslo příjemné aroma voňavých 
svíček, v rohu tiše zněly z reproduktorů tradiční koledy.

Pracovnice Arboreta každému trpělivě předváděly, jak se adventní 
věnce vyrábí a zasvěcovaly především nejmenší do tajů aranžérské 
práce.

Pro letošní Vánoce je typická bílá barva, což se odrazilo i při výběru 
svící. Červené a fi alové tentokrát moc netáhly.

Polystyrénové korpusy se pod rukama šikovných pracantů pomalu 
měnily ve vkusné věnečky. Žádné složité nářadí k tomu nebylo třeba. 
Kombinačky, cvikačky, zahradní nůžky, drát a to nejdůležitější – tavná 
pistole.

Každý si mohl vybrat z nepřeberného množství větviček, třpytivých 
ozdob a podle své fantazie tvořit. Děti se rády zapojily a pomáhaly dle 
svých schopností.

Příjemně strávené odpoledne rychle uběhlo, venku se setmělo. Ná-
vštěvníci obtěžkáni svými výtvory pomalu vyrazili do mrazivého večera 
ke svým domovům. Více na www.smelcovna.cz.  Luboš Sušil
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Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková
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777 008 399
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www.zrcadlo.net

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

800 701 400
www.ProVasePodnikani.cz

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

PŮJČKY

739 443 544

PRODEJ
Prodám pračku Zanussi, led-

ničku Ardo. Obě 100% funkč-
ní, 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.

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

Zábava pro celou rodinu

Akce pla  pro rodinný vstup do aquaparku na všechna asová pásma, v termínu 1. - 14. 1. 2014

Areál nabízí na dvou podlažích zábavu pro d ti i dosp lé: 3 kryté bazény a jeden pod širým nebem, tobogán o délce 74 metry, parní láze , 
kabinku s mo skou koupelí, brouzdališt  se skluzavkou pro nejmenší návšt vníky, vodní h íbek, protiproud, ví ivku, divokou eku, masážní
i vyh ívané lavice.

VYUŽIJTE NOVINKU 
Mokré bistro s možností 
ob erstvení p ímo u bazénu

AKCE NA PROCEDURU
„Mo ská koupel“ v kabince pro
2 osoby se slevou 50 %

Letní tábory u koní 2014

775 760 080

termíny : 29.6.-  5.7.2014
     6.7.-12.7.2014
  13.7.-19.7.2014
  20.7.-26.7.2014
  27.7.-  2.8.2014

KOUPĚ
Koupím dům na Blanensku 

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. Boskovi-
ce. Tel.: 776 253 113.

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

Koupím staré 
pohlednice. Za 
pohlednice Blan-
sko nádraží okolo 
roku 1905 nabí-
zím 400 Kč. Tel.: 
607 846 060.

Hledám ke 
koupi rodinný 
dům se zahra-
dou na Bosko-
vicku. Cena do 
1 800 000 Kč. 
Dům může být i k 
menším opravám. 
Děkuji za nabíd-
ky na tel. č.: 728 
891 952.

Koupím malotraktor vari-
terra za rozumnou cenu, pře-
dem děkuji za nabídku. Tel.: 
777 428 234.

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

PRONÁJEM
Pronajmu garáž v ulici Ludví-

ka 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 Blan-
sku. Tel.: 773 453 628.

RŮZNÉ
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 blanen-
šťačka, 44 let, seriózní jednání, 
spolehlivost, bezúhonnost. Blan-
sko a okolí dostupné MHD. V 
týdnu v odpoledních hodinách 
,možno i víkendy. Více info a 
podrobnosti při osobním setkání. 
Tel. 725 401 291.

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

úterý 17. prosinceúterý 17. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 hod.: Kostelní betlém pro děti, 
v 16 hod.: Půjdem spolu do Betléma, Prohlídka jesliček v kostele sv. 
Martina na Starém Blansku. Setkání s P. Jiřím Kaňou, sraz na faře Sta-
ré Blansko, Komenského 14 – prohlídka betléma s povídáním a vá-
nočním příběhem v dětské kapli.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 16 hod.: Otevřená hodina, v 19.30 hod.: 
Divadelní představení Drak není drak.
Blansko – Klub Matýsek v 16 hod.: Prožitkové setkání rodičů s dětmi 
se zvuky tibetských misek.
Boskovice – Zámecký skleník v 16.30 hod.: Výstava prací žáků výtvar-
ného oboru a keramiky a slavnostní Vánoční koncert.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Vánoční besíd-
ka, k tanci a poslechu hraje trio Slza.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Křídla Vánoc.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Lásky čas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Klauni.

středa 18. prosincestředa 18. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 hod.: Kostelní betlém pro 
děti.
Blansko – Senior centrum v 9.30 hod.: Vánoční besídka.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 hod.: Vánoční posezení s Dramaťáč-
kem.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Pravé světlo už svítí, setkání 
nad Biblí.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Předvánoční koncert žáků hudeb-
ního oboru.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna v 15 hod.: Organoleptické hodno-
cení ovoce (degustace).
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Vánoce v klubu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Klauni.
Boskovice v 19.30 hod. Konzultant.

čtvrtek 19. prosincečtvrtek 19. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 hod.: Kostelní betlém pro 
děti.
Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 9.30 hod.: Vánoční besíd-
ka.
Blansko – Sál okresního soudu v 17 hod.: Velký vánoční koncert, Ve 
slavnostním programu se představí učitelé a žáci všech oborů ZUŠ. V 
předsálí výstava prací žáků výtvarného oboru.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Než stromek zazáří, vystoupení 
žáků tanečního oboru Soukromé ZUŠ Blansko.
Blansko – Muzeum v 19.30 hod.: Vánoční zámecký koncert s číší vína, 
vystoupí tradiční brněnský soubor interpretující lidové písně a lido-
vou instrumentální hudbu BROLN pod vedením Františka Černého. V 
programu zazní lidové písně a vánoční koledy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 17 hod.: Vladimír Kiseljov: 
Mystéria Richarda Wágnera v obrazech, beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Klauni.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Jen 17.

pátek 20. prosincepátek 20. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 hod.: Kostelní betlém pro 
děti.
Blansko – Náměstí Republiky ve 12 hod.: Živý betlém Gymnázia Blan-
sko.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Kaštánci – dětská kapela 
z Horní Lhoty, koncert.
Blansko – Kostel sv. Martina v 17.45 hod.: Betlémské světlo.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Věčný Král, setkání nad Bib-
lí.
Blansko – Rock klub Rachot(a) ve 20 hod.: Koncert Debustrol.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a po-
hyblivé betlémy.
Boskovice – Český zahrádkářský svaz v 15 až 17 hod.: Vánoční moš-
tování.
Olešnice – Kino v 17 hod.: Vánoční koncert s Bystřickou kapelou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Přijde letos Ježíšek?
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Oldboy.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hobit: Neočekávaná cesta.

sobota 21. prosincesobota 21. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: Ranní roráty se společnou 
snídaní.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a 
pohyblivé betlémy.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál.
Dolní Lhota – Hřiště v 10 hod.: Coursing, terénní běhání psů za umě-
lou návnadou. Podrobnosti na www.agility-blansko.net.
Letovice – Dům dětí a mládeže v 18 hod.: Vánoční hrátky z přespá-
ním.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Blansko ve 20 hod. Přijde letos Ježíšek?
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Křídla Vánoc.

neděle 22. prosinceneděle 22. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 4. neděle adventní – liturgie, 
v 17.30 hod.: Cimbálová muzika Majerán, koncert.

Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a po-
hyblivé betlémy.
Borotín – Hasičský sklípek v 9.45 hod.: Vánoční koledování Maloha-
nácké muziky.
Cetkovice – Na návsi v 11.15 hod.: Vánoční koledování Malohanácké 
muziky.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Čtvrtý adventní koncert: Antonín 
Mühlhansel.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 18 hod.: Vánoční koncert Ladi Kerndla.
Světlá – U kapličky v 10.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké 
muziky.
Uhřice – Náves ve 12 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muzi-
ky.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří v 9 hod.: Vánoční koledování 
Malohanácké muziky.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Don Giovanni/Wolfgang Amadeus Mozart, zá-
znam z Metropolitní opery v New Yorku.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Křídla Vánoc.
Velké Opatovice ve 14 hod. Sammyho dobrodružství 2.

pondělí 23. prosincepondělí 23. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Vestibul radnice ve 12 až 21 hod.: Betlémské světlo 2013. 
Program: 15 hod.Perličky – pěvecký sbor blanenského gymnázia, 16 
hod. Martini Band – Zpívání Jezulátku, 17 hod. Křesťané města – Ad-
ventní zpěvy a chvály, 18 hod. Vánoční vytrubování z balkonu rad-
nice, 19 hod. Šnek a hosté – Poklona Jezulátku, 20 hod. Josef Kolář 
– Pepíno – Vánoční nálada s klarinetem.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a po-
hyblivé betlémy.
Lhota Rapotina – U vánočního stromu v 16 hod.: IV. ročník hasičské 
polévky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Přijde letos Ježíšek?
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Křídla Vánoc.

úterý 24. prosinceúterý 24. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 hod.: Betlémské světlo 2013.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 22 hod.: Tradiční „Půlnoční“ vigilie na-
rození Páně.
Blansko – Kostel sv. Martina ve 23 hod.: „Půlnoční“ mše svatá.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a 
pohyblivé betlémy.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 11 až 12 hod.: Polévka pro chudé 
i bohaté.
Boskovice – Radnice v 11 až 12 hod.: Mimořádný provoz radniční 
věže.
Kořenec – Na návsi v 16 hod.: Štědrovečerní zpívání u vánočního 
stromu.
Letovice – Masarykovo náměstí ve 12 až 13 hod.: Polévka pro chudé 
i bohaté.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. Vánoční projekce: Šmoulové 2.

středa 25. prosincestředa 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 7 hod.: Jitřní mše svatá, v 8.45 hod.: 
Slavnostní mše svatá.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Slavnost narození Páně.
Blansko – Kostel sv. Martina v 10 až 16 hod.: Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý betlém.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a 
pohyblivé betlémy.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Mexická zábava se 
skupinou Espuelas.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Štěpánská zábava.
Šebetov – Kulturní dům v 11 až 16 hod.: Vánoční výstava kočárků v 
retro stylu (60-80. léta).

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

čtvrtek 26. prosincečtvrtek 26. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 7 hod.: Slavnostní mše svatá v latin-
ském jazyce a s latinskými lidovými zpěvy, v 8.45 hod.: Mše svatá a 
lidové koledy, v 16 hod.: Vánoční koncert SPS Rastislav Blansko.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Svátek mučedníka Štěpána.
Blansko – Kostel sv. Martina v 10 až 16 hod.: Kostelní betlém.
Borotín – Arboretum v 9 až 11 a 14 až 16 hod.: Vánoční výstava a 
pohyblivé betlémy.
Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (originální znění 
s titulky)
Boskovice v 19.30 hod. Nymfomanka, část I.

pátek 27. prosincepátek 27. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Svátek evangelisty Jana s 
žehnáním vína.
Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky.
Velké Opatovice – Orlovna v 18 hod.: Předsilvestrovské posezení 
s Malohanačkou.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Walter Mitty a jeho tajný život.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury.
Boskovice v 19.30 hod. Nymfomanka, část I.

sobota 28. prosincesobota 28. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 10 hod.: Blansko hledá talent.

Z  

Blansko – Muzikograf ve 20 hod.: DOWNSTREAM (hardcore, SK) + 
EAT ME FRESH (hardcore, CZ), koncert.
Boskovice – Zámek v 16, 17, 18 a 19 hod.: Vánoční kostýmované pro-
hlídky.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Ledové království. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Putování za dinosaury. (3D)
Blansko ve 20 hod. Walter Mitty a jeho tajný život.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury.
Boskovice v 19.30 hod. Vše je ztraceno.

neděle 29. prosinceneděle 29. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 7 a 8.45 hod.: Svátek Svaté Rodiny.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost rodiny Páně.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Ledové království. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Putování za dinosaury. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nymfomanka, část I.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury.
Boskovice v 19.30 hod. Walter Mitty a jeho tajný život.

pondělí 30. prosincepondělí 30. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Tělocvična Obchodní akademie v 17.30 hod.: Vánoční cvi-
čení s Romanem Ondráškem.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Nymfomanka, část I.
Boskovice v 17 hod. Putování s dinosaury.
Boskovice v 19.30 hod. Walter Mitty a jeho tajný život.

úterý 31. prosinceúterý 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Dětský Silvestr 2013, 15 hod. Silvestrovské 
hrátky a kouzelník Magic-R, 
16.30 hod. film Čtyřlístek ve službách krále, 18.15 hod. ohňostroj ze 
střechy kina.
Blansko – Dům dětí a mládeže v 16 hod.: Silvestrovská noc pro děti, 
oslava Nového roku s přespáním pro všechny od 5 let. Náplň: kolek-
tivní hry, večerní karneval, vítání nového roku s přespáním, ohňo-
stroj, pohádky.
Blansko – Kostel sv. Martina v 16.30 hod.: Svátek sv. Silvestra.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Poděkování za rok 2013, ve 
23 hod.: Silvestrovská půlnoční bohoslužba.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Silvestrovská veselice.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Silvestrovský večer v 
Saloonu 1870.
Cetkovice – Na návsi ve 23.45 hod.: Silvestrovské setkání na návsi.
Sloup – Hotel Stará škola ve 20 hod.: Silvestr, hraje Funny Melody 
z Olomouce.

KINAKINA
Boskovice – letní v 17 hod. Silvestr v letním kině.
Velké Opatovice – letní v 16 hod. Silvestrovské promítání pro děti v 
letním kině + ohňostroj.

Mikulášská nadílka 
v lipovecké škole

Všichni dobře víme, že Mikuláš chodí za dětmi vždy večer 5. pro-
since. Ale jelikož je dětí hodně, Mikuláš to někdy špatně stíhá,a proto 
v Lipovci vyrazil za školáky už ve středu 4. prosince, tedy o den dřív. 
Ale vůbec to nebylo na škodu. Naopak. K Mikulášovi se přidali dva 
krásní andělé a z pekla vylezlo dokonce dvanáct černých strašidelných 
a rohatých čertů, aby všichni dohromady obešli všechny děti ve škole a 
podarovali je sladkostmi. Navíc ty děti, které zlobily (zapsané v knize 
hříchů), musely odrecitovat básničku nebo zazpívat písničku a věřte 
tomu, že někde se dobrovolně přidaly i paní učitelky nebo dokonce paní 
ředitelka. Mikulášská nadílka se opět po roce ve škole v Lipovci vydaři-
la, některé děti se bály trošku, některé více, ale hlavně jsme se všichni 
už svátečně a vánočně naladili a už se těšíme, až zacinkají rolničky 
a Vánoce budou tady.  Mgr. Hana Buchtová, ZŘŠ ZŠ a MŠ Lipovec

Knihovna dětem
V sobotu 30. listopadu patřilo odpoledne dětské oddělení Městské 

knihovny Blansko zejména menším dětem. Radost a smích rozdával při 
svém autorském čtení spisovatel, zpěvák, skladatel a učitel Marek Šol-
mes Srazil nejen dětem, ale i dospělým. Jeho vystoupení bylo součástí 
letošního Dne pro dětskou knihu, kterým chce Městská knihovna Blan-
sko i řada dalších knihoven připomenout, že společné chvíle s dětmi 
nad knihou jsou dárkem z nejmilejších.

Děti si zkusily s panem spisovatelem namalovat postavičky z knížek 
Pohádky do postýlky, nechyběla ani japonská rozcvička. A „přísný pan 
profesor“ odměnil jejich snahu nejednou jedničkou s hvězdičkou. A tak 
se nemůžete divit, že si řada dětí odnášela knihu s věnováním a podpi-
sem.  Drahoslava Křivánková, Městská knihovna Blansko



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

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

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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