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Ztráty 
v sadech

Ranní mrazíky poničily 
až devadesát procent 
stromů jabloní.
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z dospělosti

Studeni mají za sebou 
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maturity.
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Areál boskovického Krasu se prvním zákazníkům otevře už ve druhé polovině letošního roku

Obchodní centrum nabírá konkrétnější obrysy

Půlmaraton
se letos běží
čtvrtého září

Blansko - Půlmaraton Morav-
ským krasem se po roční pauze 
vrací zpět do termínovky morav-
ských běhů. Letos se uskuteční 
v novém atraktivním termínu – 
v neděli 4. září. 

Organizaci půlmaratonu pře-
vzalo občanské sdružení Sportuj 
s námi a s podporou předchozích 
pořadatelů a ve spolupráci s vede-
ním města Blanska se bude snažit 
po roční pauze o obnovu a udržení 
tradice.

„Historie běhu nesmí zapadnout 
do kronik, bylo by škoda, kdyby 
významné závody v České repub-
lice pořádala jen ta největší měs-
ta,“ uvědomuje si místostarosta 
Blanska Jiří Crha, který také nad 
akcí převzal záštitu. 

Jak doplnil za organizátory 
Tomáš Mokrý, chtějí ukázat, že 
i dvacetitisícové město umí uspo-
řádat prestižní půlmaraton, který 
se kvalitou zařadí mezi největší 
v České republice. 

„Zkušenosti již máme, pořádá-
me například Běh za sedmizubým 
hřebenem v Boskovicích, který 
v letošním roce navštívilo přes 
osm set padesát běžců všech vě-
kových kategoriích, což je stopro-
centní nárůst oproti předchozímu 
ročníku,“ uvedl Mokrý.

Půlmaraton Moravským krasem 
nabídne v Blansku tři různé běhy. 
Běh pro zdraví na šestnáct set me-
trů, městský běh o délce 3,2 kilo-
metru a Půlmaraton Moravským 
krasem. 

Už v těchto dnech probíhá 
on-line registrace závodníků. 
Kompletní propozice a všech-
ny důležité informace naleznete 
na internetové stránce běhu – 
www.sportujsnami.cz.  (pš)

Půlmaraton Moravským 
krasem 

neděle 4. září v Blansku

Stávka v dopravě proběhla klidně
Blanensko a Boskovicko - 

Stávka v dopravě, která se konala 
ve čtvrtek 17. června, proběhla 
bez problémů. Uvedl to hejtman 
Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. 

„Jsem rád, že veřejnost přijala 
celou akci klidně a vše se obe-
šlo bez větších excesů. Velmi mě 
mrzí výroky vládních představi-
telů, kteří v souvislosti se stávkou 
používají slovo happening,“ řekl 
Hašek. 

Jihomoravský kraj, stejně jako 
ostatní kraje, se ve spolupráci 
s Českými drahami snažil zajistit 

alespoň částečně nahrazení výpad-
ků vlakové dopravy. „Zaplněnost 
autobusů byla zhruba kolem šede-
sáti procent. S ohledem na termín 
stávky nevylučuji, že si lidé vzali 
dovolenou a prodloužili si tak ví-
kend, na některých místech ČR 
byla vyhlášena na školách ředi-
telská volna. Tím se snížil tlak na 
náhradní autobusovou dopravu,“ 
konstatoval hejtman Hašek. Jak 
dodal, České dráhy zabezpečily 
na jižní Moravě pro náhradní do-
pravu 64 autobusů, dalších šest 
Armáda ČR a třicet kraj. 
Ředitel společnosti Kordis - 

JMK Jaromír Holec potvrdil, že na 
jižní Moravě fungovala regionální 
autobusová doprava v plném rozsa-
hu. Celkový počet cestujících činil 
přibližně jednu čtvrtinu proti jiným 
pracovním dnům,“ upřesnil. 

Stávka v dopravě proběhla i na 
trati Brno-Česká Třebová, kde 
se úderem půlnoci zcela zastavil 
provoz na kolejích. Všichni za-
městnanci ve službě zůstali na 
svých pracovištích, kde postupo-
vali podle pravidel stávky. „Stejně 
tak tomu bylo i v naší stanici, kde 
výpravčí i pokladní byli na svých 
místech.  Pokračování na str. 2

V Drnovicích budou Pivní slavnos  

O budoucí podobě hřištěO budoucí podobě hřiště
rozhodnou sami občané rozhodnou sami občané 

Blansko - Dětské hřiště u přehrady Palava potřebuje rekonstruk-
ci. Na tom se shodli blanenští zastupitelé. Jak bude poté vypadat, 
rozhodnou sami občané. Veřejným výběrem na městských webo-
vých stránkách.

„Tento způsob se nám osvědčil nedávno, když jsme vybrali název 
pro Krasobus, který začal od června jezdit turistickou linku na Skal-
ní mlýn,“ vysvětlil místostarosta Jiří Crha. Zakázka na částku 1,2 
milonů korun včetně DPH již byla na internetu zveřejněna. 

„Hlasování bude probíhat formou ankety, a to zasíláním e-mailů 
na blansko.ankety@gmail.com a anketními lístky doručenými na 
podatelnu města. Připsat lze i odůvodnění, proč právě řešení, pro 
které občan hlasuje, považuje za to nejvhodnější,“ popsal Crha.
 (bh)

U Letovic zemřel chodecU Letovic zemřel chodec
Letovice - K tragické nehodě vyjížděli policisté v sobotu 18. červ-

na krátce před desátou hodinou večerní k přehradě Křetínka. Neda-
leko ní směrem na Křetín totiž osobní auto značky Citroën srazilo 
chodce. Šestadvacetiletý muž utrpěl při střetu tak vážná zranění, že 
jim na místě podlehl. Škoda na vozidle byla vyčíslena na čtyřicet 
tisíc korun, alkohol u řidiče osobního auta dechová zkouška vylou-
čila.  (hrr)

Pavel Šmerda

Boskovice - Areál bývalého 
podniku Kras Boskovice, který se 
mění v moderní obchodní centrum, 
začíná nabírat konkrétnější obrysy. 
První zákazníci si tam půjdou na-
koupit už ve druhé polovině letoš-
ního roku, kdy otevřou svoje nové 
provozovny první nájemníci. 

Nejprve bude zprovozněno 
přízemí budovy. To zaplní podle 
Pavla Schwarzera ze společnosti 
EKO-DOMOV, která areál Krasu 
koupila v závěru loňského roku, 
velkoobchodní sklady, které bu-
dou prodávat zboží pro řemesl-
níky i širokou spotřebitelskou 
veřejnost. „Zákazníci tam najdou 
prodejnu železářství, spojovacího 
materiálu, nářadí a topidel, vodo-
instalačního materiálu, barev, laků 
a fasádních materiálů. Počátkem 
října potom i velkoobchod a ma-
loobchod s elektromateriálem 
a svítidly, provozovnu občerstvení 
a chybět nebude ani prodejna s bí-

lou technikou (pračky, ledničky). 
V centru zůstanou i nadále stáva-
jící prodejny koberců a nábytku. 
K zaplnění přízemí hledáme ještě 
provozovatele prodejny krbů, zá-
jem máme i o menší prodejnu pra-
covních pomůcek a oděvů, případ-
ně prodejnu autodílů,“ uvedl Pavel 
Schwarzer. V první etapě budou 
otevřeny provozovny o celkové 
ploše asi 2 500 metrů čtverečných, 
z nichž je ještě volných posledních 
asi 180 metrů.

„Kromě přízemí jsou ze dvou 
třetin již obsazeny i suterénní pro-
story. Zde mají svoje provozovny 
dvě výrobní fi rmy. Jedna šije or-
tézy a druhá přikrývky a prostěra-
dla. V suterénu je rovněž prodejní 
sklad fi rmy DACHSTAR Praha, 
velkoobchod se střešními okny, 
schody a zábradlím a sklady dvou 
dalších boskovických společnos-
tí. Zůstávají nám ještě volné dvě 
poslední skladovací plochy o veli-
kosti přibližně 200 metrů čtvereč-
ných. V suterénu je také ještě vol-

Manželé Němcovi jsou spolu už padesát let
Pavel Šmerda

Lysice - Zlatou svatbu oslavili 
v červnu manželé Věra a Ladislav 
Němcovi z Lysic. „Začali jsme spo-
lu chodit, když mně bylo šetnáct let, 
můj pozdější muž byl o devět roků 
starší. Po dvou letech, to mně bylo 
už osmnáct, jsme se vzali. Ale brát 
jsme se nemuseli, svatbu jsme měli 
24. června, náš první syn Laďa 
se narodil až o rok později 3. čer-
vence,“ usmívá se Věra Němcová, 
která pochází ze Lhoty u Lysic, její 
manžel z Lysic.

„Mně se líbila od malička,“ 
vzpomíná Ladislav Němec a jeho 
manželka začíná vyprávět příběh 
jako z pera spisovatele. „Jako 
holka jsem chodila do měšťanky. 
S maminkou jsme byly jednou na 
Lačnově pro hrušky. Když jsme 
vystupovaly z autobusu, tak nám 
s nimi Laďa pomáhal. Maminka 
mu poděkovala a zeptala se, co 
jsme dlužní. A on na to, že mu jed-
nou dá svoji dceru,“ vypráví Věra 
Němcová. 

Na svatební den oba dodnes 
velmi vzpomínají. „Jelikož se 
opravovala radnice, měli jsme ob-
řad nejdříve na staré škole, potom 
jsme přešli do kostela. Jak už ří-
kala manželka, první dítě se nám 
narodilo rok po svatbě, na další 

jsme čekali devět let. Bydleli jsme 
u rodičů, šetřili jsme, chtěli jsme 
si pořídit něco vlastního, takže 
Zdeněk přišel na svět až v roce 
1971. Máme dvě vnoučata, jeden 
má patnáct, druhá dvanáct let,“ 
prozrazuje Ladislav Němec. 

Věra Němcová pracovala už od 
svých 14 let. „Naši neměli peníze 
na to, abych mohla jít někam do 
školy. Byly jsme tři holky, otec 
pracoval přes zimu v lese, v létě se 
staral doma o hospodářství. Byla 
jsem zaměstnaná ve Svitávce, ve 
Vitce, později Vlněně, od roku 
1971 v Druženě v Lysicích. Když 
provozovnu zrušili, jezdila jsem 
ještě pět let do Brna,“ svěřila se 
Věra Němcová. 

 Pokračování na str. 5
Zlatá svatba. Věra a Ladislav Němcovi z Lysic oslavili významné životní 
jubileum.  Foto archiv

Drnovice - Tradici vaření piva  
v obci si chtějí připomenout v so-
botu 9. července v Drnovicích. 
Místní sbor dobrovolných hasičů 
tam uspořádá od třinácti hodin 
Pivní slavnosti. 

„Do Drnovic přijede se svými 

produkty celkem osm pivovarů, 
připraven bude doprovodný pro-
gram i bohaté občerstvení. Děti si 
budou moci zaskotačit na skáka-
cím hradu nebo vyzkoušet hasič-
skou stříkačku, dospělí se budou 
mít možnost předvést v házení 

sudem a dalších dovednostech 
s pivní tematikou,“ řekl starosta 
obce Petr Ducháček. 

Na závěr celé akce je připra-
vena taneční zábava, na které vy-
stoupí skupiny Prorock a Vaťák 
– Kabát revival.  (pš)

ná poslední plocha asi 150 metrů 
čtverečných se skladem a vlastním 
sociálním zařízením vhodná pro 
menší výrobu do dvaceti zaměst-
nanců,“ doplnil Pavel Schwarzer.

V další etapě bude ve druhém 
nadzemním podlaží vstupního 
objektu na ploše tisíc metrů čtve-
rečných otevřeno koupelnové 
a interiérové studio. Zákazníci 
tam najdou obklady, dlažby, vany, 
masážní vany, sprchové kouty, 
vodovodní baterie a armatury, 
velkou expozici koupelnového ná-
bytku, dále lepidla, tmely a mnoho 
dalších výrobků. Oblast koupelen 
bude provozována fi rmou SAPHO 
Praha a fi rmou EKO-DOMOV. Na 
části plochy bude kromě zařízení 
koupelen i velká expozice vnitř-
ních dveří, plastových a dřevěných 
oken a kompletní nabídka všech 
značkových střešních oken. Nebu-
de chybět také expozice schodů, 
segmentových schodišť, zábradlí, 
garážových vrat, zimních zahrad 
aj.  Pokračování na str. 5 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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V sadech bude málo jablek

Bohumil Hlaváček

Sloup - Úvod 
našeho povídá-
ní se starostou 
Sloupu Josefem 
M i k u l á š k e m 
logicky zamířil 
k nedávné udá-
losti v jeho ži-
votě.

Jménem našich čtenářů přijmě-
te gratulaci k vaší nedávné šede-
sátce. Dostal jste prý mimo jiné 
jeden dárek, který vás obzvlášt 
potěšil…

Děkuji. Je to tak. Rodina se slo-
žila a zakoupila mi vyhlídkový let 
z Brna nad Tatrami. Protože hory 
miluji, moc se na to těším. Čekám 
na zavolání pilota, kdy budou ide-

ální podmínky, aby to stálo oprav-
du za to. 

Ve Sloupu je právě v plném 
proudu největší inves  ční akce 
v jeho dějinách…

Společná čistírna odpadních vod 
se Šošůvkou, kanalizace v někte-
rých částech. Momentálně jsme již 
klidní, protože se vyřešilo fi nanco-
vání. Přišly peníze, všechny dluhy, 
které nás strašily, jsou uhrazeny. 
Vlastní čistírna bude hotová do 
čtrnácti dnů. Začátkem července to 
do ní pustíme, aby se mohla začít 
bourat stará a na jejím místě vy-
budovat kalové hospodářství. To 
je specifi kum této stavby, nešlo to 
řešit současně.

Problém je ale jinde?
Kraj nám nechce vydat souhlas 

s provozováním, nějaký pomyslný 
glejt, dokud stavba nebude hotová. 
Prý nemůžeme řídit auto, které ne-
máme. My chceme ale jen řidičák, 
který je slíbený. (smích) Papír, že 
můžeme provozovat čistírnu. Ale 
prý to nejde. Musíme tedy prodlou-
žit smlouvu s VAS, aby se nám o to 
provizorně do dokončení starala. 
Ale to jsou menší starosti, než když 
mi na stole ležely neuhrazené fak-
tury za čtyřicet milionů. 

Jak bude vypadat provoz?
Je to velká věda. Při počítačo-

vých simulacích jsem si připadal 
jak ve velínu atomové elektrárny. 
Na obrazovce blikají nejrůzněj-
ší komponenty, sleduje se každá 
sekunda činnosti, poruchy jsou 
okamžitě hlášeny. Počítám s jed-
ním zaměstnancem, možná ani ne 

na celý úvazek. Celou řadu čin-
ností si ale budeme samozřejmě 
objednávat u specializovaných 
fi rem. Nám bude chodit na účet 
svazku Sloup – Šošůvka stočné. 
Celá stavba má být dokončena 
v září 2012, do té doby bude vše 
vychytáno.

Jaká tedy bude celková cena?
Veškeré náklady včetně DPH 

jsou asi 140 milionů korun, bez ní 
tedy sto dvacet. Dotace činí sto mi-
lionů, zbytek musíme splácet.

Současně probíhá další akce…
Zateplujeme školu. Tam jsme 

v podobné situaci jako u čistírny 
nedávno. Staví se, ale ještě nepřišla 
dotace. Takže už mám zase na stole 
faktury za miliony. Nedávno našt-
ěstí přišla potvrzená smlouva, už je 

zpátky v Praze, poslali jsme první 
žádost o platby. Tak doufám, že to 
bude fungovat.

V jakém stádiu stavba je?
Začalo se včas, máme náskok. 

Přes prázniny se dokončí všechno 
uvnitř, už se bude barvit i fasáda. 
Směřuje to k tomu, že od září se 

bude dělat jen na venkovních stě-
nách a na střeše. Celkové náklady 
jsou přes dvacet milionů, dotace 
činí téměř patnáct. Pět máme tedy 
vypůjčených.

Nedávno se mluvilo o černé 
stavbě ve vašem autokempu…

To už je v pořádku, povolení 

jsme dodatečně získali. Nový ob-
jekt recepce bude již sloužit tuto 
sezonu. Zatím jen pro tyto účely. 
Bufet až od příštího roku, letos ješ-
tě bude fungovat stávající dosluhu-
jící stánek. 

U kulturního domu přibylo dět-
ské hřiště. Proč je oplocené?

Potřebujeme, aby vzešla tráva, 
děti to musí ještě chvíli vydržet. Při 
dětském dnu se na ně smutně dívaly 
přes plot, ale naštěstí tam byly i jiné 
atrakce. Přišlo nás na čtyři sta tisíc, 
už se těšíme, jak je drobotina začne 
využívat. Jeho umístění trochu sou-
visí s plánovanou koncepcí celkové 
úpravy okolí kulturního domu, to 
mám teď v plánu. A samotná jeho 
stavba potřebuje také rekonstrukci, 
pustíme se do toho určitě v tomto 
volebním období.

Josef Mikulášek: Čis  rna začne fungovat od prázdnin

náš rozhovornáš rozhovor

K

Pavel Šmerda

Lysice - Až devadesát procent 
stromů poškodily v sadech fi rmy 
ZEAS Lysice ranní mrazy ze začát-
ku května. Podle ředitele společ-
nosti Jiřího Šafáře tak letos sklidí 
místo očekávaných minimálně ti-
síce tun jablek jen něco málo přes 
sto. Firma tak přijde o částku více 
než čtyři miliony korun. 

„Od čtvrtého do sedmého. května 
postihly naše středisko sady ranní 
mrazíky, které poničily až 90 pro-
cent stromů, které byly v tu chvíli 
v plném květu. Ve středu bylo mezi 
čtyřmi až pěti stupni pod nulou, ve 
čtvrtek dva až tři, v pátek se opa-
kovala středa a v sobotu bylo stále 
ještě kolem nuly. Čekali jsme, co to 
udělá. První odhady asi po čtrnácti 
dnech ukazovaly na poškození pa-
desáti až šedesáti procent stromů, k 
15. červnu jsme informace zpřes-
nili kvůli statistikám, které po nás 
požaduje ÚKZÚZ pro zpracování 
předpokládané sklizně. Nyní to 
vypadá na poškození až devadesáti 
procent stromů. Ze „slušné“ skliz-
ně tisíc tun ročně nám to tedy vy-
chází na nějakých 100 až 130 tun, 
což je jen asi deset procent,“ uvedl 
Jiří Šafář. 

Co se týká jednotlivých odrůd, 
daleko více poškozeny byly stro-
my, které plodí zimní jablka, kon-
krétně odrůdu Idaret. „Loni jsme 
investovali do nových skladů, letos 
hrozí, že tam nebudeme mít co dát. 
Z předpokládaného množství, které 
bychom měli sklidit, je totiž větší 
část podzimních odrůd, které nepo-
třebují tak dlouhé skladování, jeli-

K

Opilý boural 
na kole

Velké Opatovice - Pod vlivem 
alkoholu usedl na kolo v pondělí 
20. června kolem půl čtvrté odpo-
ledne šestapadesátiletý muž. Když 
jel po silnici od Velkých Opatovic 
směrem na Velkou Roudku, začal 
jej objíždět autobus. Cyklista však 
zavrávoral a upadl za zadní část 
autobusu. Při pádu byl cyklista 
lehce zraněn, dechová zkouška 
u něj byla pozitivní. Nejprve na-
dýchal 2,83 promile, podruhé už 
tři promile. Cyklista přiznal, že 
během dne požil větší množství 
vodky. Na autobusu ani na kole 
nevznikla škoda.  (hrr)

Policisté chytili
zloděje železa

i mědi
Blansko - Policejní komisař 

zahájil trestní stíhání dvaapadesá-
tiletého muže, který se v polovině 
května vloupal do zemědělského 
areálu v Rozsíčce a ukradl tam 
šest plechových disků z nákladní-
ho auta Škoda Liaz a dva držáky 
listových per z dalšího nákladního 
auta. Věci pak prodal do sběrných 
surovin. Muž tak způsobil škodu 
za zhruba jedenáct tisíc korun a je 
nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže. 

Trestní stíhání začalo také u tří 
mužů ve věku devětadvaceti, pět-
advaceti a jednadvaceti let, kteří 
jsou podezřelí ze spáchání trestné-
ho činu krádeže. V únoru letošního 
roku totiž měli odcizit z novostav-
by rodinného domku v městské 
části Blanska měděné okapy, čímž 
způsobili škodu za více než šest 
tisíc korun. Poté začátkem března 
kradli měděné okapové svody a je-
jich další části také ze školní budo-
vy v Šebrově, kde způsobili škodu 
přesahující čtrnáct tisíc korun. Měď 
pak končila na různých místech ve 
sběrných surovinách.  (hrr)

Fantom Jedovnic 
je již dopaden
Jedovnice - Od poloviny červ-

na řádil v Jedovnicích neznámý 
pachatel. Nejprve vypáčil v noci 
na středu 15. června okenici a roz-
bil okno od recepce autokempu, 
kde si vzal hotovost v drobných 
mincích, ale také klíče. Kromě 
toho se dostal také do kolárny, kde 
ukradl koloběžku. Dále se vloupal 
i do stánku s prodejem langošů, 
odkud si vzal peníze z pokladny, 
láhev rumu a další věci. Celkem 
způsobil škodu za více než patnáct 
tisíc korun. 

Tím jeho řádění neskončilo. 
V noci na čtvrtek 16. června se 
opět vypravil krást do recepce au-
tokempu, tentokrát si odtud odnesl 
peníze v hodnotě asi šestnáct set 
korun. Aby měl, kde přespat, do-
stal se do jedné z chatek, kde však 
nic neukradl ani nepoškodil. Kro-
mě toho se ještě v přesně nezjiště-
né době pokusil vloupat do jedné 
z místních restaurací, kde rozbil 
sklo od výdejního okénka, ale do-
vnitř se nedostal. Přesto majitelům 

restaurace způsobil škodu za asi 
čtyři tisíce korun.

Nyní si však již Jedovničtí mo-
hou oddechnout. V pondělí 20. 
června, tedy jen po pěti dnech 
operativního šetření, se blanen-
ským kriminalistům podařilo 
odhalit pachatele. Je jím jedna-
dvacetiletý muž, který je nyní po-
dezřelý z trestných činů krádeže 
a neoprávněného zásahu do práva 
k domu, bytu nebo k nebytovému 
prostoru.  (hrr)

Ukradl oj 
z vlečky

Křtěnov - Škoda za více než 
pět tisíc korun vznikla majiteli 
traktorové vlečky, která byla za-
parkovaná ve Křtěnově. Neznámý 
pachatel z ní odmontoval oj včetně 
vzduchové hadice a zajišťovacích 
čepů.  (hrr)

Jízdní kola se 
někomu hodila

Vratíkov - O tom, že nechat 
volně odložená kola a vzdálit se 
od nich se nevyplácí, se přesvěd-
čily matka s dcerou nedaleko 
Vratíkova. Kola značky Merida 
nechaly v pátek 17. června ve ve-
černích hodinách v lesním porostu 
u cesty nad vodní nádrží. Během 
půl hodiny jim je ale ukradl zloděj 
a způsobil tak škodu za asi deset 
tisíc korun.  (hrr)

Opilý ležel
na silnici

Lhota Rapotina - Na silnici 
mezi Lhotou Rapotinou a Oborou 
leží muž. Takovou zprávu dostali 
v neděli 19. června kolem tři čtvrtě 
na dvě v noci boskovičtí policisté. 
Na místě zjistili, že je tomu sku-
tečně tak, navíc jevil silné známky 
podnapilosti. Čtyřiačtyřicetiletý 
muž byl proto převezen do protial-
koholní záchytné stanice, kde mu 
bylo naměřeno 2,19 promile alko-
holu v dechu. Nyní je podezřelý ze 
spáchání přestupku proti veřejné-
mu pořádku, za což mu může být 
uložena bloková pokuta až do pěti 
tisíc korun.  (hrr)

Ukradl navigaci
Moravský kras - Během nece-

lých dvou hodin se vloupal zloděj 
do osobního auta značky Chevro-
let, které stálo v úterý 14. června na 
parkovišti na Macoše. Zloděj po-
škodil zámek ve dveřích, vniknul 
do auta, kde ze zavřené přihrádky 
vzal navigaci. Způsobil tak škodu 
za asi patnáct tisíc korun.  (hrr)

Mizí kola z aut
Vanovice - O celá kola včetně 

disků, plášťů a duší přišli v noci na 
pondělí 13. června majitelé trakto-
ru ve Vanovicích. Pachatel svým 
činem způsobil škodu za třicet 
tisíc korun. Podobně dopadl také 
majitel garáže v Letovicích. Tomu 
zase neznámý pachatel ukradl bě-
hem víkendu čtyři plechové disky 
i s obutím a způsobil mu škodu 
zhruba osm tisíc korun.  (hrr)

Komunikace čekají opravy,Komunikace čekají opravy,
přechody se dočkají osvětlenípřechody se dočkají osvětlení

Boskovice - Zhruba 1,2 milionu korun vyčlenili Boskovič   na vel-
koplošné opravy komunikací a chodníků ve městě. Z ulic se opravy 
dočká komunikace v areálu Červené zahrady, ulice Otakara Chlu-
pa a silnice v Rovné ulici. Kromě toho se bude investovat i do čtyř 
chodníků, a to v Hybešově a Dřevařské ulici, v ulici Otakara Chlupa 
a upravovat se bude krajnice v místní čás   Hrádkov. 

Zvýšit bezpečnost chodců má také navrhované osvětlení několika 
přechodů v centru města. Podle boskovické místostarostky Jaromí-
ry Vítkové je návrh v souladu se zpracovaným generelem dopravy 
a podle něj byly také vybrány konkrétní přechody. Ty budou navíc 
také bezbariérové. Konkrétně se jedná o přechod u pošty, na nám. 
Dr. Sně  ny, v Komenského ulici u prodejny Renaultu, v ulici kpt. 
Jaroše u Moun  ieldu a před základní školou v Sušilově ulici.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
V celém úseku Letovice - Brno 

hlavní nádraží vlaky nahradily 
autobusy, pro které platil zvlášt-
ní jízdní řád,“ uvedl blanenský 
výpravčí Pavel Müller. Jak řekl, 
zhruba tři hodiny před obnovením 
provozu provedli zaměstnanci 
Správy železniční a dopravní ces-
ty důslednou prohlídku všech tratí, 
se zaměřením na stav kolejí, trole-
jového vedení a přejezdů. „Stejně 
tomu bylo i na našem úseku z Brna 
do České Třebové. Provoz byl za-
hájen bez problémů a tak v pátek 
mohli cestující znovu využívat 
všechny vlaky,“ dodal výpravčí. 

Podle něho se lidé na stávku při-
pravili velmi dobře, takže náhrad-
ní spoje byly využity velmi málo, 
někde dokonce vůbec. 

Spousta lidí si čtvrteční pro-
gram uzpůsobila. Do práce do 
Brna nejela třeba Marcela Drdlo-
vá z Blanska. „Zaměstnavatel 
souhlasil s tím, že zůstanu doma 
a budu pracovat přes počítač na 
dálku. Nechtěla jsem riskovat 
problémy, které mohly po cestě 
nastat,“ uvedla. Stejný problém 
řešila s dojížďkou do brněnské fi r-
my i Dana Sehnalová. „Ve čtvrtek 
jsme zůstali doma a nahradili si to 
v sobotu,“ popsala řešení.

Stávka v dopravě...

kož se stačí do konce roku z větší 
části prodat,“ doplnil Šafář s tím, že 
při předpokládané sklizni počítají 
Lysičtí v sadech s fi nanční ztrátou 
4 – 4,5 milionu korun. „To musí 
podnik pocítit. Tyhle peníze nám 
budou chybět. Problém to bude i 
z hlediska zaměstnanosti, protože 
především v podzimních měsících, 
kdy probíhá sklizeň, nebude tolik 
práce jako v jiných letech. Ales-
poň částečně to vyřeší fakt, že dva 
pracovníci odcházejí do důchodu,“ 
řekl ředitel. 

Jak dále prozradil, stoprocentní 
poškození je na jahodách, alespoň 
o něco lepší vyhlídky jsou u rybí-
zu. „Předpokládáme dosažení vyšší 
sklizně než v loňském roce (90 tun 
– pozn. pš), mohlo by to být oko-
lo 150 tun. Ani to však není žádná 
výhra. Z výměry 35 hektarů jsme 
mívali i přes 220 tun. Cena rybízu 
by se měla letos pohybovat zhruba 
na stejné úrovni jako loni, někde 
mezi 5 – 7 korunami za kilogram,“ 
dodal Šafář. 

„Mrazy, které nás postihly, jsou 

podle posledních zpráv v celé re-
publice hodnoceny jako nejsilnější 
za posledních dvacet let. Co se týče 
jablek, které jsou hlavním ovoc-
ným druhem v Česku, tak sklizeň 
v loňském roce kvůli nepřízni po-
časí klesla o 29 procent na 103 304 
tun a byla nejnižší od roku 1995. 
Letošní úroda jablek a ovoce vůbec 
bude podle zatím dostupných sta-
tistik zřejmě jednou z nejnižších za 
několik posledních desítek let. Dal-
ší zpřesněné údaje by měly být do 
poloviny července,“ doplnil Šafář.

Blansko - V rámci páteční ná-
vštěvy Jihomoravského kraje za-
vítal ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa i do našeho okre-
su. Na Skalním mlýně se setkal 
s vedením CHKO Moravský kras 
a starosty tohoto regionu a jeho 
bezprostředního okolí. 

Ministra zajímalo především 
plánované návštěvnické centrum 
pro CHKO známé jako Dům pří-
rody, který by měl stát právě po-
blíž Skalního mlýna. Ministerstvo 
s jeho vznikem souhlasí, ale navr-

huje stávající projekt optimalizovat 
a lépe přizpůsobit funkci a koneč-
nému účelu centra. Projekt by tak 
měl být realizován o asi 25 pro-
cent levněji, za 74 milionů korun 
místo původních 99 milionů. Z 85 
procent bude hrazen z Operačního 
programu Životní prostředí. 

„Nejsme tady od toho, abychom 
postavili nějaký monumentální pa-
lác. Návštěvníci sem jezdí za výji-
mečnou přírodou, to je ta důležitá 
věc, ne žádný honosný objekt,“ 
vysvětlil Tomáš Chalupa. „Je na 

Ministr Tomáš Chalupa besedoval se starosty

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

místě se bavit, jestli je nutné, aby 
projekt stál tolik peněz. To, že jde 
o peníze od Evropské unie, na věci 
nic nemění. Musíme se chovat jako 
odpovědní hospodáři,“ dodal.

Starosta Blanska Lubomír Tou-
far realizaci projektu vítá. „V rám-
ci podpory cestovního ruchu pů-
jde určitě o zajímavý objekt, který 
atraktivitu krasu ještě zvýší. To, 
že bude stát méně, nemusí být na 
škodu, určitě tam rezervy, kte-
ré nijak nesníží kvalitu, jsou,“ je 
přesvědčen. (bh)

Při sklizni. Ilustrační foto Pavel ŠmerdaPři sklizni. Ilustrační foto Pavel Šmerda



úterý 28. června 20113
V.I.P.

Herec Martin Havelka četl dětem pohádku od WerichaHerec Martin Havelka četl dětem pohádku od Wericha

Pavel Šmerda

V italské Orsaře di Puglia vyvrcholilo národní kolo 
soutěže Miss Princess of the World Czech Republic 
2011. Ivana Šťávová z Blanska si připsala vítězství 
v internetovém hlasování a získala  tul Miss Foto. Po 
návratu z Itálie se ochotně podělila o svoje dojmy. 

Jak bylo v Itálii?
Pobyt v Itálii byl náročný, ale poznala jsem spoustu 

skvělých lidí, hlavně holky, fi nalistky, mi opravdu při-
rostly k srdci.

Co všechno jste tam před fi nále absolvovaly?
Deset naprosto náročných dnů. Velké množství pro-

mo akcí, spoustu focení a skoro každý večer módní 
přehlídku. Jedna z nejzajímavějších akcí, kterou jsme 
v rámci fi nále absolvovaly, byl výlet na poutní místo 
světce Padre Pia a škola vaření se světozná-
mým šé  uchařem Pepe Zulou. Času neby-
lo nazbyt, často jsme se líčily až v autobuse 
během našeho přesunu. Moc prostoru ne-
zbylo ani na nácvik volných disciplín a cho-
reografi e fi nálového večera. 

Jaký byl fi nálový večer?
Finálový den začal nácvikem choreogra-

fi í, následovala generálka, líčení, česaní 
a fi nálový večer. Zároveň s českým fi nále 
probíhalo i fi nále italské. V jednotlivých 
disciplínách se Češky a Italky střídaly. Celý 
večer uváděla moderátorka pořadu Ko-
ření Mar  na Háchová. Nejdříve byla na 
řadě promenáda v šatech návrhářky Jiřiny 
Tauchmanové, následoval rozhovor s mo-
derátorkou, poté promenáda v šatech ná-
vrháře Luďka Hanáka, naše volná disciplína 

a nakonec promenáda v plavkách. Na vyhlášení jsme 
už nastupovali ve „svých“ šatech. Já měla šaty z brněn-
ského salonu EVANIELLE.

Byla jsi nervózní?
Po pravdě řečena ani ne, protože celé soustředění 

bylo dost náročné a na nervozitu mi už nezbývala síla.
Co pro tebe znamená vítězství v internetovém 

hlasování Miss Foto Princess of the World Czech Re-
public 2011?

Moc si toho vážím. Hlas mi poslalo a podpořilo mě 
obrovské množství lidí - kamarádů, známých i nezná-
mých. Moc vám všem děkuji!

Jak bude vypadat tvoje léto?
Od zítřka mi začíná praxe v hotelu Panorama. Pak 

mě čeká dovolená a asi jako každého studenta hlavně 
brigáda.

Ivana Šťávová uspěla v soutěžiIvana Šťávová uspěla v soutěži
Miss Princess of the WorldMiss Princess of the World

Igor Timko z No Name:Igor Timko z No Name:
Dělám všechno tak, abych se nemusel stydětDělám všechno tak, abych se nemusel stydět
Pavel Šmerda

Slovenská kapela No Name vystoupi-
la v Letovicích. Hity jako Žily, Ty a tvoja 
sestra, Lekná, Prvá, Starosta a další si 
s nimi zazpívali návštěvníci všech věko-
vých generací. Po koncertě jsem si po-
povídal s frontmanem skupiny Igorem 
Timkem.

Říkal jste, že v menším kulturním 
domě jste snad ještě nehráli. Je to 
pravda?

V rámci kulturáků byl určitě nejmen-
ší. Vzpomínám si, že jen o něco větší byl 
tuším v Chebu. Ale tento byl minimálně 
nejstarší. 

Jakou jste měli cestu do Letovic? 
Musím přiznat, že kdyby nás sem ne-

naváděli, tak bychom asi do Letovic ne-
dorazili. (úsměv) Upřímně, nevěřil bych, 
že No Name tady budou někdy hrát. Ale 
bylo to fajn. Po koncertě hned organizá-
toři mluvili o dalším, ale je třeba nechat 
vychladnout emoce a podívat se na to 
trochu jinak. Když máme nabídku na 
další koncert, dáváme si pauzu tak dva 
roky. Abychom nebyli jako rohlíky.

Jak jste si to dnes večer užili?
Výborně. Měl jsem pocit, že se tady 

za tu hodinu a půl seznámím snad s kaž-
dým. Bylo to moc příjemné a milé.

Co fanynky. Díval jsem se, že to bylo 
po koncertě docela náročné?

Nevím, co je pro Vás náročné, bývá to 
i lepší. (smích). Podívejte, když chce člo-
věk po koncertě někoho sbalit a odvést 
si ho na hotel, je to jeho a její věc. My 
jsme většinou spárovaní, máme dloho-
leté partnerky, já mám manželku a dvě 
děti. Na druhé straně každý dotyk ženy, 
byť jen při focení, stojí za to a je vzrušu-
jící, protože ta žena je cizí. To je jasné. 
Ale všechno má svoje meze. Člověk má 
pak špatné pocity, vzpomene si na děti 
a řekne si, jestli to za to stojí. Nedokážu 
svůj život garantovat dopředu, co bude 
a co přijde, ale dělám všechno proto, 
abych se nemusel stydět.

Slyšel jsem, že chystáte novou des-
ku?

Ano. Vyjde po prázdninách. Právě 
dnes jsme pustili manažerovi pár pís-
niček. Byl z nich nadšený. Bude pestrá 
a velmi svěží. Když opomenu duet s Chi-
naski, tak jsme měli vlastně tři roky au-
torskou pauzu. Hodně to pomohlo, pro-
tože každý z nás teď chrlí neuvěřitelné 
množství nápadů.

Co léto? Budete stále koncertovat 
nebo si dáte i pauzu?

Máme spoustu koncertů, ale v neděli 
odjíždím s rodinou do Itálie. Ve čtvrtek 
se vracím, máme pár vystoupení, 9. čer-
vence nám začíná dovolená, tak se do 
Itálie vrá  m. V dnešní rychlé době se dá 
zkombinovat a zvládnout všechno, ale 
příš   rok si udělám 21 dní volno, vypnu 
telefon a budu se věnovat jenom rodině. 

OLYMPIC

www.bykovice.cz

9.7.
BÝKOVICE
U ČERNÉ HORY
start v 16h, vstup 250/300Kč

od 21h v rámci odpoledního programu na Porčově mlýně

& Petr Janda

Předprodej: eventim.cz, Shit Music Boskovice, Indies a BKC Brno, U Tří Volů Býkovice, Lidový Dům Lysice.

Johnny Cash Revival / jízda na koních / možnost koupání
možnost přespání / barmanská show / program pro děti

Lynyrd Skynyrd Revival /zábava do rána s kapelou DEMONIUM

První prázdninový týden bude 
v jedovnickém kempu na břehu 
rybníka Olšovce opět patřit mla-
dým lidem milujícím moderní ta-
neční styly. 

Tato akce se řadí mezi světově 
nejpres  žnější svého druhu. Bude 
to týden plný tanečních worksho-
pů, ba  lů a samozřejmě par  es. 
Je připraveno na tři sta worksho-
pů s top světovými lektory z třice   

zemí. Ti se budou věnovat dvěma 
 sícům tanečníků - od úplných za-
čátečníků po profesionály. Na pro-
gramu budou taneční styly jako 
hip hop, lockin‘, house, poppin‘, 
break dance, krumpin‘, wackin‘, 
jazz, r‘n‘b, salsa a další. 

Hlavním cílem kempu je účast 
nejlepších tanečníků a meziná-
rodních týmů z celého světa. Jsou 
zvány taneční legendy z USA, Ja-

ponska a Francie, uznávaní a jedni 
z nejlepších choreografů hip hopu 
a hvězdy popové hudby, taktéž ví-
tězové tanečních soutěží ve světo-
vém měřítku. 

Kemp vyvrcholí v sobotu 9. čer-
vence, kdy ve 14 hodin začne jed-
na z nejpres  žnějších světových 
soutěží Europe Ba  le. Setkají se 
tam   nejlepší tanečníci z několika 
států celého světa.  (ama)

Jedovnice ožijí mládím a tancemJedovnice ožijí mládím a tancem

A kce Celé Česko čte dětem 
pokračuje také v Adamově. 
Tam ve čtvrtek 9. června 

přijel školákům předčítat známý 
brněnský činoherní a muzikálový 
herec Mar  n Havelka, člen Měst-
ského divadla Brno. 

„Zvolil jsem Jana Wericha, jednu 
z pohádek z Fimfára, takovou cel-

kem neznámou – Tři sestry. Je to 
velice chytrá pohádka s humorem 
a navíc se v ní vypije hodně piva. 
Tak mi připadlo, že právě v těch-
to dnech, kdy je poměrně horko, 
to přijde k chu  . Dětem se líbila. 
Ze začátku se sice trochu bály, ale 
nakonec se usmívaly,“ komento-
val svůj odpolední výkon Mar  n 

Havelka. Malí milovníci knížek byli 
nadšeni a navíc měli možnost se 
herce zeptat na to, co je zajímalo. 
„Spousta dě   byla v našem diva-
dle na představení Mary Poppins, 
kde jsem hrál ta  nka. Takže dotazy 
směřovaly i tam. Myslím si, že jsem 
jako ta  nek nezklamal,“ uvedl he-
rec, který je otcem tří ratoles  .

Jak podotkl, ještě donedávna 
knížky dokonce sbíral. „Rád jsem 
se toulal po Praze a nakupoval 
v an  kvariátu, takže doma mám 
obrovskou knihovnu. Ale v po-
slední době čtu už jen scénáře“ 
prozradil Mar  n Havelka. 

Více o sobě, své práci i soukromí 
řekl na následující besedě, kterou 

uspořádalo městské kulturní stře-
disko v rámci cyklu setkávání se 
zajímavými osobnostmi určeného 
především ženám – Káva o páté. 
„Bylo to příjemné setkání. Že jen 
kvůli mně přišlo tolik žen, to mne 
skutečně těší,“ řekl herec, který se 
rozpovídal o své kariéře, rodině, zá-
jmech i zálibách.  (ama)

FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ

TEST K VODĚ 

A DALŠÍ 
PRÁZDNINOVÉ 

ČTENÍ 

UŽ PŘÍŠTÍM ČÍSLE

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Ivana Šťávová první zprava. Foto archivIvana Šťávová první zprava. Foto archiv
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Kotásková: Chceme, aby lidé věděli, že tady jsme, a co děláme

Centrum otevřelo svoje dveře
Z  

Marta Antonínová

Doubravice nad Svitavou - 
Areál doubravické fary se v po-
slední době změnil k nepoznání. 
Začalo to už v době, kdy se tam 
nastěhovala Pěkná modrá – denní 
centrum pro podporu duševního 
zdraví. Největší změnu představu-
je nová budova charitního zařízení 
Emanuel, které osobám s mentál-
ním a kombinovaným postižením 
poskytuje služby pobytové soci-
ální rehabilitace. Centrum začalo 
klientům, kteří jsou vzhledem ke 
svému postižení společensky zne-
výhodněni, sloužit před dvěma 
lety. V minulém týdnu otevřelo 
zařízení své brány veřejnosti. 

„Jedním z našich cílů je, aby 
o nás veřejnost věděla. Že tady 
jsme, jak žijeme, co děláme. A na 
druhé straně chceme, aby i naši 
klienti vešli do kontaktu s okolním 
světem, s přirozeným prostředím,“ 
řekla sociální pracovnice Petra 
Kotásková.

Uživatelé tráví dopoledne v cen-
tru denních služeb v Boskovicích 
sociální rehabilitací a odpoledne 
se do Doubravice vracejí. Tam 
jsou doma. Mají k dispozici pěk-
né jedno a dvoulůžkové pokoje 
a odpoledne se věnují aktivizač-
ní činnosti. Učí se soběstačnosti, 
péči o vlastní osobu, osvojují si 
hygienické návyky. V rámci svých 
možností a schopností pomáhají 

v kuchyni při přípravě jídla, při 
úklidu pokojů, pracují i v okolní 
zahradě. 

„Naše škola s areálem sousedí, 
tak jsme se domluvili, že se s dět-
mi půjdeme podívat, jak to vy-
padá uvnitř,“ řekla paní učitelka, 
která do centra přivedla skupinku 
doubravických prvňáčků. Ti si se 
zájmem prohlíželi vybavení novo-
stavby. 

Doubravické centrum Emanuel 
je určeno uživatelům od šestnácti 
let. Má kapacitu deset lidí, v sou-
časnosti tam bydlí čtyři klienti, 
o které se odpoledne starají dva 
zaměstnanci a péče je zajištěna 
i během noci.

„V současné době probíhá pro-

jekt Žijeme pospolu. Jeho součástí 
je získání prostředků na zkvalitně-
ní nabízené služby sociální rehabi-
litace. Veřejnost nám může v rámci 
projektu posílat textové zprávy ve 
tvaru DMS EMANUEL na číslo 
87 777. Cena jedné zprávy je třicet 
korun, projekt obdrží sedmadvacet 
korun,“ doplnila Petra Kotásková. 
Takto získané prostředky budou 
využity na stavební a rekon-
strukční práce, na údržbu objektu 
a přilehlého areálu a na částečné 
dokončení bezbariérových úprav 
venkovních prostor. Smyslem veš-
kerých úprav je snaha zpřístupnit 
celý areál veřejnosti a vytvořit tak 
místo pro odpočinek a relaxaci, 
kam bude moci přijít každý. 

Pasování. Ve čtvrtek 16. června se v lysické knihovně uskutečnilo již 6. pasování žáků prvních tříd ZŠ na 
čtenáře. Dě   byly po složení slavnostního slibu pasovány, dostaly na upomínku Pasovací glejt a na závěr 
zarecitovaly básničky, které se během školního roku naučily.  Foto Jaromír Fiala

Projekt Už jsem čtenář 
Dovedete si představit, že by jste přišli do kina a tam vás začali zkou-

šet jako ve škole? Že ne? Tak si představte, že takové překvapení čekalo 
na prvňáčky Základní školy Boskovice. Můžeme vám však prozradit, že 
tentokrát dětem zkoušení nevadilo. Otázky byly hlavně z českých pohá-
dek a jak jsme zjistili, i v dnešní době televize se našla velká většina dětí, 
které naše pohádky znají a mají je rády. Za jejich snažení na ně čekala 
odměna v podobě krásné knížky Zmizelá škola od spisovatelky Daniely 
Krolupperové, kterou děti získaly díky projektu Už jsem čtenář – knížka 
pro prvňáčka. Při slavnostním předávání nám moc pomohla děvčata ze 
SPgŠ Boskovice, která si připravila písničky z pohádek. Jejich vystoupe-
ní mělo veliký úspěch. Děkujeme. 

A co říci na závěr? Všichni doufáme, že si děti odnesly kromě knihy 
i hezký zážitek a že si tu svou cestičku ke knize naleznou. 

 S. Nováková, Knihovna Boskovice

Zahrádkáři na cestách
Druhý tematický zájezd pro členy základní organizace a jejich rodinné 

příslušníky připravil výbor ZO ČSZ Boskovice na sobotu 21. května. Za 
krásného jarního počasí se účastníci zájezdu přepravili do Brna. Tam 
byla zajištěna prohlídka Botanické zahrady a arboreta Mendelovy uni-
verzity, kde právě probíhala výstava kosatců Iris 2011. Při prohlídce vý-
stavy měli možnost vidět vše, co uváděl ve své pozvánce vedoucí zahrady 
Tomáš Koloušek. Bylo se opravdu na co dívat. Vzhledem k tomu, že jsme 
tuto krásnou přírodní lokalitu navštívili poprvé, byli jsme velmi příjemně 
překvapeni rozsahem i krásným uspořádáním zahrady.

Kromě výstavy kosatců jsme si prohlédli s průvodkyní Jaroslavou 
Matouškovou i ostatní části zahrady, ve kterých se nacházely okrasné 
rostliny, vzorové záhony zeleniny, léčivých rostlin a trvalek. Krásná byla 
i zákoutí s vodními plochami a kamennými prvky. Mimo běžně veřejnos-
ti přístupná místa jsme měli možnost navštívit i skleníky, ve kterých se 
množí a pěstují orchideje. 

Po prohlídce arboreta jsme navštívili slavkovské bojiště. Nejdříve plo-
ché návrší Žuráň, na kterém měl ve slavkovské bitvě Napoleon svůj hlav-
ní stan, odkud řídil první fázi bitvy. Odtud byl krásný rozhled po celém 
bojišti. Dále pak Pracký kopec, na jehož vrcholu stojí památník zvaný 
Mohyla míru, který byl postaven na paměť padlých v bitvě u Slavkova 
2. 12. 1805. Zde jsme si připomněli, že iniciátorem myšlenky vybudování 
památníku byl buditelský kněz Alois Slovák, který se narodil v Boskovi-
cích a je zde i pochován.

Odpolední program zájezdu zahrnoval prohlídku krásného lesního 
arboreta ve Křtinách, které patří k nejstarším u nás. Arboretem nás pro-
vázela jeho vedoucí Anna Fojtíková, která nám poskytla mnoho zajíma-
vých informací. I tuto lokalitu jsme navštívili poprvé. Pochopitelně jsme 
neopomněli navštívit poutní chrám Jména P. Marie - vynikající památku 
barokní architektury, kde jsme si vyslechli i velebné melodie zvonkohry.

Přesto, že se při prohlídce arboreta nad námi objevily bouřkové 
mraky a dokonce i zahřmělo, umožnilo nám počasí pohodovou prohlíd-
ku a tak úspěšné naplnění programu celého zájezdu. 

 Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Pro zdravotně postižené...
Svaz tělesně postižených v České republice zahájil v květnu 2010 re-

alizaci projektu, který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se 
zdravotním postižením (OZP). Cílové skupině přispěje k získání nebo 
udržení pracovního místa.

Hlavní cíl: Zvýšení zaměstnatelnosti a integrace osob se zdravotním 
postižením. Dílčí cíle projektu:

Informovaní a motivovaní klienti, Kvalifi kovanější klienti s praktic-
kými dovednostm, Přispění k zaměstnání části klientů, Motivovaní za-
městnavatelé. Termín realizace projektu: květen 2010 – únor 2012

 Pokračování na str. 13

Zpravodaj má 
novou podobu
Drnovice - Drnovický zpravo-

daj vychází v letošním roce v nové 
podobě. 

„Má barevný obal a je na kří-
dovém papíře. Zatím vyšla dvě 
čísla, rádi bychom do konce roku 
realizovali ještě další tři. Ale ne-
chci si na sebe „uplést bič“ a říkat 
přesně, kdy to bude a kolik bude 
mít stran. Jako nejideálnější vari-
antu vidím termíny na konci let-
ních prázdnin, poté někdy v říjnu 
a v prosinci,“ řekl starosta obce 
Petr Ducháček. 

Zpravodaj vychází v nákladu 
450 kusů, občané ho dostáva-
jí zdarma do svých domovních 
schránek, navíc je k dispozici 
v budově úřadu a rozesílá se do 
knihoven. „Ohlasy jsou pozitiv-
ní, lidem se líbí, hlavně v něm 
nacházejí mnohem více informa-
cí, než tomu bylo dříve,“ doplnil 
starosta. 

Podle jeho slov najdou čtená-
ři vždy na úvod každého vydání 
jeho informace o dění v obci, dále 
nechybí aktuality, zprávy komisí 
obce, reportáže a fotografi e z akcí, 
něco z historie a informace z drno-
vických spolků a organizací.  (pš)

Řidička se
lehce zranila

Blansko - Nedání přednosti 
v jízdě při odbočování vlevo bylo 
příčinou dopravní nehody, při níž 
se v úterý 21. června dopoledne 
v blízkosti blanenské nemocnice 
srazilo osobní auto značky Toyo-
ta Corrola s malým motocyklem 
Jawa. Na motocyklu jela osma-
padesátiletá řidička, která byla při 
střetu lehce zraněna. Alkohol byl 
u obou řidiček vyloučen.  (hrr)

Blansko - Stejně jako v před-
chozích letech se připravuje 
v Blansku i na letošní léto cyk-
lus promenádních koncertů před 
budovou radnice na náměstí Svo-
body. Již šestadvacátého června 
a následně každou prázdninovou 
neděli až do konce srpna se tam 
od deseti hodin představí kapely, 
které se postarají o zpříjemnění 
letních víkendů obyvatel města 
i jeho návštěvníků.  (bh)

Promenádní koncerty zpestří léto
Program promenádních koncertůProgram promenádních koncertů

 26.  června Soubory ZUŠ Blansko 
 3.  července Dechový soubor Olšověnka
 10.  července Dechový soubor ZUŠ Jedovnice
 17.  července Dechová hudba Blansko
 24.  července Malá dechová hudba Brťovská šestka
 31.  července Mládežnický DS ZUŠ Letovice s mažoretkami
 7.  srpna Dechová hudba Lysice
 14.  srpna Malá dechová hudba Benešovská 12
 21.  srpna Dechová hudba Olšověnka
 28.  srpna Dechová hudba Blansko

Blansko - První červencový tý-
den bude před blanenskou radnicí 
ve znamení květin. Pod názvem 
Blansko – město květin tam mohou 
zájemci navštívit výstavu unikát-
ních exponátů balkónových květin, 
kterou uspořádá Město Blansko ve 
spolupráci se Zahradnictvím Le-
biš z Boskovic a Českým svazem 

zahrádkářů Ráječko. Slavnostní 
zahájení se uskuteční 3. července 
od 9 hodin, součástí bude koncert 
dechové hudby Olšověnka. 

Hlavní osobou výstavy bude 
známý boskovický zahradník Petr 
Lebiš. „Podnikám již od roku 1982. 
O pět let později jsem poprvé vy-
stavoval na Flóře Olomouc. Od té 

doby jsem tamní hlavní pavilon 
A zaplnil svými květinami pětkrát. 
Loni jsem se rozhodl na této akci 
skončit,“ představil se. Jak řekl, rád 
by nyní proslavil Blansko. „Původ-
ně jsem s tímto návrhem oslovil 
Boskovice. Radnice ale neměla 
zájem. Ten naopak projevila ta bla-
nenská,“ vysvětlil Lebiš.

Blanenský starosta Lubomír 
Toufar se na výstavu velice těší. 
„Osobnost pana Lebiše je zárukou 
vysoké kvality. Dohodli jsme se, že 
to nebude jednorázová akce, ale že 
by se z ní mohla stát trvalá tradice,“ 
plánuje. Boskovický zahradník 
souhlasně pokyvuje hlavou. 

 Pokračování na str. 11

Náměs   Svobody zaplaví balkonové kvě  ny

Okolí kostela
čekají úpravy
Drnovice - Úpravy čekají v le-

tošním roce okolí kostela Nejsvě-
tější trojice v Drnovicích. 

„Konkrétně okolí božích muk. 
Dojde na vykácení křovin, výsad-
bu nové zeleně podél hřbitovní 
zdi, úpravu opěrné zídky a ob-
rubníky. Přibude také nová infor-
mační tabule a rekonstrukce čeká 
i nádrž na vodu. Celé prostranství 
bude důstojné nejvýznamnější 
památce v obci,“ řekl starosta 
Petr Ducháček.  (pš)

V : V : 
774 408 399

  
redakce.zrcadlo@centrum.cz

Oslavili pětadvacáté výročí založení chovu daňků
Radim Hruška

Křetín - Chov daňků v oblasti 
Českomoravské pomezí-Javoří trvá 
již pětadvacet let. Připomněla to 
konference ve Křetíně. Její účast-
níci probrali historii chovu a jeho 
odborné posouzení. Součástí byla 
také výstava dančích trofejí.

Počátky chovu daňků v oblasti 
spadají do druhé poloviny osmde-
sátých let. V té době byl patrný po-
kles počtu drobné zvěře, myslivci 
si začali uvědomovat, že tento stav 
není zřejmě přechodný, ale trva-
lejšího charakteru. Snažili se pro-
to mizející drobnou zvěř nahradit 
zvěří spárkatou. Jako vhodnou se 
jevila daňčí zvěř, která je nenároč-

ná a nekonfl iktní vůči srnčí zvěři. 
Působila také minimální škody na 
lesních porostech. 

„V roce 1986 byla zřízena 
aklimatizační obůrka v honitbě 
v Chrastavci. V prosinci téhož roku 
do ní bylo vypuštěno prvních de-
set kusů daňčí zvěře z Maďarska 
ze světoznámé honitby Gyulaj. Po 
dvou kladeních byla zvěř vypuště-
na do volné honitby. V roce 1988 
bylo následně vypuštěno dalších 
deset kusů z Kralické obory LZ 
Náměšť nad Oslavou, která je zná-
má vynikajícím chovem této zvěře. 
Spojení vytipovaných kmenů daňčí 
zvěře se ukázalo jako velmi vhod-
né. Jeho výsledkem je vynikající 
chov daňčí zvěře v uznané oblasti 

a celá řada ulovených daňků s vy-
sokou bodovou hodnotou. Rovněž 
hmotnostně se daná populace vy-
značuje nadprůměrnými hodnota-
mi,“ uvedl člen poradního sboru 
chovatelské oblasti Českomorav-
ské pomezí–Javoří Luděk Elbl.

Že se daňkům v oboře zalíbilo, 
bylo patrné brzy po vypuštění. 
Původní obavy se nepotvrdily, 
zvěř začala pravidelně navštěvo-
vat krmná zařízení, probíhala říje 
a rodila se zdravá daňčata. Čekalo 
se jen na vhodnou dobu, kdy se 
budou moci vypustit do volné pří-
rody. Daňci postupně odcházeli do 
vzdálenějších míst. Během doby 
se postupně rozšířili i do všech 
okolních honiteb.Konference.  Foto Radim HruškaKonference.  Foto Radim Hruška
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První ročník diskutované státní maturity mají střední školy a učiliště v našem regionu za sebou

Studen   si vybírali spíše lehčí variantu zkoušky

Pokračování ze str. 1
„Tím jsem vlastně zrekapitulo-

val celou přední část budovy. Ve 
druhé etapě bychom chtěli začít 
budovat a obsazovat obchodní ga-
lerii ve druhém nadzemním pod-
laží. Máme už čtyři zájemce, na 
ploše 1200 metrů čtverečných by 
mohla být např. prodejna nábytku, 
kuchyňské studio, obchody s odě-
vy a obuví a kuchyňské potřeby,“ 
uvedl jednatel fi rmy EKO-DO-
MOV. Ve třetím nadzemním pod-
laží jsou skladovací prostory obsa-
zené fi rmou ALPS, ve čtvrtém pak 
skladovací a kancelářské prostory 
fi rmy EKO-DOMOV.

Podle Pavla Schwarzera prošla 
budova v posledních pěti měsících 
velkou proměnou. Byly prove-

Obchodní centrum už nabírá konkretnější obrysy

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Žhavé téma poslední doby. První 
ročník státní maturity je za námi. 
Jak dopadl na některých střed-
ních školách a učilištích v našem 
okrese?

„U nás v celku podle repub-
likově udávaných průměrných 
čísel. Zhruba deset procent žáků 
jsme ke zkouškám nepustili vů-
bec, dohromady neuspělo třicet 
procent žáků posledního roční-
ku,“ uvedl ředitel SOŠ a SOU 
Blansko Pavel Čípek. 

Jak dodal, objevila se jedna 
absurdita. „Podle ministerských 
údajů měli obecně nejhorší vý-
sledky žáci nástavbového studia. 
A u nás stoprocentně ve státní 
části uspěli. To bylo pro nás pří-
jemné překvapení. I když je třeba 
přiznat, že v profi lové části až tak 
úspěšní nebyli,“ prozradil. 

Dohromady bude některou 
část zkoušky v září opakovat 
kolem dvaceti studentů. „Někte-
ří obě části. Systém, jak to bude 
probíhat, zatím neznáme,“ dodal 
Čípek. Podle něho se podobné 

výsledky obecně daly čekat. „Po-
kud se bude dál v tomto směru 
pokračovat, je třeba, aby gym-
názia musela mít povinně vyšší 
úroveň maturity. My garantujeme 
odbornou přípravu našich absol-
ventů, nemůžeme mít tedy logic-
ky srovnatelné výsledky v češti-
ně, jazycích či matematice,“ říká 
rezolutně.
Ředitel blanenského gymná-

zia Pavel Henek souhlasí. „To, 
že naši studenti všichni uspěli ve 
státní části, nemůžu přeceňovat. 
A to proto, že si devět z dese-
ti z nich vybralo lehčí variantu 
zkoušky. Srovnává se takto ne-
srovnatelné,“ říká narovinu. Jak 
dodal, podobný výsledek očeká-
val, jiná varianta by ho zklamala. 
Celkově ale úspěšnost ve škole 
stoprocentní nebyla. „Tři studen-
ti neuspěli v některém z předmě-
tů v profi lové části. A dva jsme 
k maturitě nepřipustili z důvodu 
neuzavřené klasifi kace v posled-
ním ročníku,“ přiznal Henek. 
Maturitní zkoušku absolvovalo 
celkem sto čtrnáct žáků.

Na Biskupském gymnáziu 
v Letovicích se před zkušební 
komisí představilo celkem se-

Boskovice - Boskovice se mo-
hou ofi ciálně honosit tím, že mají 
ve vesmíru stejnojmennou planet-
ku. Její objevitelka Lenka Kotko-
vá společně s Jiřím Grygarem totiž 
předala do rukou starosty města 
Jaroslava Dohnálka certifi kát po-
tvrzující existenci tohoto vesmír-

ného tělesa. Této slavnostní chvíli 
předcházel schvalovací proces 
a závěrečný verdikt Mezinárodní 
astronomické unie. Celá procedu-
ra trvala asi dva roky.

Pro pozorovatele se planetka 
jeví jen jako pouhá tečka na ob-
razovce. Důležitý je posuv mezi 

dvěma po sobě následujícími 
snímky. Planetky nezáří vlastním 
světlem, ale pouze odraženým 
slunečním, stejně jako například 
Měsíc a ostatní planety sluneční 
soustavy. Planetka Boskovice je 
velice slabá, není viditelná pou-
hým okem.  (hrr)

Boskovice mají svoji planetku

Pokračování ze str. 1
Její manžel pracoval celý život 

v ČSAD Brno, nejprve jako prů-
vodčí, později jako pomocný dis-
pečer.

Jak se oba shodli, bylo to dob-
rých společných padesát let. 
„Jsme rádi, že jsme se ve zdraví 
dožili tohoto výročí. Vedli jsme 
normální život, o žádných větších 
krizích nevím. Jasně, že jsme se 
někdy pohádali, to je normální, ale 
člověk musí umět tomu druhému 
naslouchat, ustupovat, důležitá 

je také tolerance a občas musíte 
leccos zkousnout. Víte, co je ten 
správný recept na spokojené man-
želství? Více práce. Kdyby se mla-
dí museli starat a rodiče jim nedá-
vali všechno „zadarmo“, tak by si 
toho více vážili a nebylo by tolik 
rozvodů. My jsme šetřili, budovali 
a neměli jsme myšlenky na nic ji-
ného okolo,“ říká Věra Němcová. 

Oslavy padesátého výročí jejich 
svatby se především díky velké 
pomoci lysických hasičů (oba jsou 
členové sboru – pozn. pš) nesly 

ve velkém stylu. „Je to událost, 
když se někdo z rodiny dožije ta-
kového jubilea. Naši jeli z domu 
na automobilové stříkačce Aus-
tro-Daimler z roku 1927, hostina 
se konala na farním dvoře, všem 
přítomným zahrála skvělá kapela 
Bojané, nechyběl ani trubač Jiří 
Hejč z Bořitova,“ uvedl jejich syn 
Ladislav. 

Manželům Němcovým přejeme 
do dalších společných let přede-
vším hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. 

Manželé Němcovi z Lysic jsou...

deny opravy vodoinstalace, elek-
troinstalace, kanalizace, osvětlení 
a nové vnitřní rozvody plynu. 
„Opravujeme podlahy, omítky, 
sociální zařízení, výtahy, vyměnili 
jsme již asi 40% starých oken za 
moderní plastová. Během tohoto 
měsíce začnou dělníci pracovat na 
parkovišti prozatím pro 40 auto-
mobilů. V areálu bude v konečné 
fázi asi 90 parkovacích míst. Co se 
týká fasády, budeme ji dělat zatím 
jen z průčelí. Nemáme tolik pe-
něz, abychom mohli upravit naráz 
celou budovu a není to zatím ani 
technicky možné. Každopádně ve 
druhé polovině prázdnin, nejpoz-
ději v září, bychom chtěli první 
část Krasu zpřístupnit lidem,“ slí-
bil Schwarzer s tím, že v této době 

se do čtvrtého nadzemního podla-
ží budovy přestěhuje kompletně 
i celá jeho fi rma EKO-DOMOV. 

Tím však obnova areálu ani 
zdaleka nekončí. Ve dvorní části 
objektu se připravuje velkoob-
chodní prodejní sklad se střešními 
krytinami a systémy odvodnění 
pro střechy a prodejna stavebnin 
se zaměřením na zahradní archi-
tekturu. Do budoucna je v plánu 
výstavba větší restaurace s barem 
a terasou s výhledem na Boskovi-
ce a okolí, relaxační a sportovní 
centrum, jehož součástí by měly 
být i prostory pro taneční školu. 

Trendem posledních let je pod-
le Schwarzera „vysídlování“ ná-
městí, která se spíše než obchodní 
pasáží stávají klidovými zónami. 

„Tohle je budoucnost. Přesně ta-
kové projekty jako je Kras, který je 
o jednoduchosti, rychlosti obsluhy 
zákazníků, komplexnosti nabídky 
a vzájemné spolupráci zúčastně-
ných fi rem. Firmy, které tady bu-
dou působit, mají silné zázemí, 
některé mají i celorepublikovou, 
případně celoevropskou působ-
nost. Zákazník by tu měl pohodl-
ně zaparkovat, nakoupit vše pod 
jednou střechou za nejlepší možné 
ceny a vše naložit a odvézt. A to 
jak koncový zákazník, tak řemesl-
ník. Když se k tomu všemu ještě 
přidruží služby, které plánujeme 
do budoucna, stane se Kras určitě 
stejně jako v minulosti význam-
ným centrem nejen boskovického 
regionu,“ dodal Schwarzer.

V Bořitově byl nejlepší tým mužů z Černovic

Kras. Budoucí podoba areálu bývalého podniku Kras v Boskovicích, který 
se mění v obchodní centrum.  Vizualizace archiv

Adamovští hasiči slavili 
130. výročí svého sboru

Adamov - Před sto třiceti lety vznikl v Adamově první dobrovolný 
hasičský sbor. Oslavy výročí se konaly v sobotu 18. června odpoledne. 
Na návštěvníky čekala přehlídka historické a soudobé hasičské techniky 
z Adamova a širokého okolí, do programu se zapojily i kolektivy mla-
dých hasičů. 

Atrakcí byly nejen ukázky práce policejních psovodů, ale především 
ukázky zásahové činnosti, například slanění z výškové techniky, vy-
proštění osoby z havarovaného automobilu, nebo hašení různých druhů 
požárů. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje předvedla 
nejen součinnost s adamovskými hasiči, ale umožnila zájemcům i od-
zkoušet některé z technik první pomoci. Nezapomnělo se ani na děti, pro 
ně byly připraveny atrakce i soutěže, ale také základy požární ochrany. 

„Zasahujeme u požárů, dopravních nehod, technických havárií, pomá-
háme při živelných pohromách, odstraňujeme nebezpečné stavy,“ řekl k 
činnosti sboru velitel adamovských hasičů Petr Kupka.  (ama)

Adamov - V adamovském 
kulturním středisku se konala 
zajímavá výstava. Byla pokračo-
váním obdobné akce z loňského 
roku. Obě výstavy na fotografi ích 
představovaly dvanáct známých 
osobností kulturního, sportovní-
ho a společenského života. Tedy 
tváře lidí, kteří podpořili snahu 
Masarykova onkologického ústa-
vu v Brně připomínat důležitost 
prevence a včasného odhalení on-
kologických onemocnění. 

První výstava měla motto Nej-
větší dárek pro dítě je zdravá 
máma a na fotografi ích se před-
stavily ženy. Stejný cíl měla i le-
tošní výstava, tentokrát zaměřená 
na muže. Její krédo znělo Největ-
ší zázemí pro dítě je zdravý táta. 
Fotografi e v Adamově doplnily 
obrázky tatínků, které malovaly 
děti z mateřské školy v Jilemnic-
kého ulici. 

Návštěvníkům výstavy jsou 
slova lhostejnost a nezájem cizí. 
Rozhodli se proto proměnit dob-
rovolné vstupné v drobné hračky 
a plyšové „mazlíčky“ pro děti, 
které jsou stejně jako dospělí 
léčeny v Masarykově onkolo-
gickém ústavu v Brně – na Kli-
nice radiační onkologie, kterou 
řídí prof. MUDr. Šlampa, Csc. 
„Z obou výstav se sešlo více než 
tři tisíce korun, které jsme s vel-
kou radostí vydali proměnit ve 
slibované hračky, které by měly 
být alespoň malou náplastí na 
trápení a bolest dětí podstupu-
jící léčbu onkologického one-
mocnění. Lhostejnost není cizí 
ani pracovníkům blanenské fi r-
my Wiky, kteří nám při nákupu 
poskytli desetiprocentní slevu,“ 
řekla ředitelka adamovského 
kulturního střediska Jitka Krá-
líčková.  (ama)

Výtěžek z výstavy - 
dárky pro nemocné

Škola letos 
oslaví výročí

Drnovice - Sté výročí budovy 
základní školy si letos připome-
nou v Drnovicích. 

„Oslavy se uskuteční v sobotu 
1. října. Pro obec to bude velmi 
významná událost, takže Komise 
pro společenský život v obci spo-
lečně se základní školou už nyní 
připravují podrobný program,“ 
prozradil starosta Petr Ducháček 
s tím, že připraveno bude např. 
setkání bývalých zaměstnanců, 
výstava kronik a fotografi í, den 
otevřených dveří aj. 

„Rád bych akci vtisknul ještě 
něco navíc. Podporuji, když se 
děje něco, do čeho se mohou za-
pojit i občané, například formou 
průvodu nebo účastí na různých 
workshopech,“ nastínil starosta. 
Podle něj chtěli v letošním roce 
opravit ještě před oslavami fasá-
du a střechu školy, ale vzhledem 
k tomu, že se nepodařilo získat 
dotaci, tak se akce posouvá na 
pozdější období.  (pš)

dmnáct studentů. Všichni přitom 
povinnou část zvládli bez problé-
mů. 

„Většinou si volili základní 
obtížnost zkoušky, někteří se ale 
odhodlali i k těžší variantě. Vě-
řím, že státní maturita je dobrý 
počin a v příštích letech se poda-
ří odstranit některé nedostatky,“ 
uvedl jeden z učitelů gymnázia 
Vladimír Malach.

Výsledky vysoko nad repub-
likovým průměrem zaznamena-
li také na škole André Citroëna 
v Boskovicích. V každé z jed-
notlivých částí státní maturitní 
zkoušky tam totiž neprospěly 
pouze tři a půl procenta žáků. 
Celková úspěšnost žáků školy, 
včetně nástavbového studia, je 
tedy devadesát procent. Nejlep-
ších výsledků dosáhli žáci oborů 
Elektronické počítačové systémy 
a Mechanik elektronik se stopro-
centní úspěšností.

U zkoušky. Na Biskupském gym-
náziu v Letovicích se před zku-
šební komisí představilo celkem 
sedmnáct studentů. Povinnou 
část přitom všichni zvládli bez za-
váhání.  Foto archiv školy

Bořitov - V neděli 12. června 
pokračovala Velká cena Blanenska 
v požárním útoku soutěží v Bořito-
vě. Kategorie mužů začala velmi 
zostra. Famózní útok předvedli 
muži z Benetic. Na jednom z terčů 
zastavili časomíru na parádním čase 
16,91s. Bohužel technické problé-
my na vybavení druhého proudaře 
je připravily o bodový přísun. Sta-
bilní výkony jištěné silným strojem 
předvádějí muži z Hlubokého. Ti 
za sebou v Bořitově zanechali čas 
17,62 s. Za tento si pak v koneč-
ném účtování připsali body za dru-
hé místo. V modifi kované sestavě  
v letošním seriálu nastupují muži 

z Černovic. V Bořitově však doká-
zali, že jejich obrovské zkušenosti 
si dokáží poradit i se změnami v se-
stavě. Jako jediní dokázali pokořit 
výkon Hlubokého a odvezli si tak 
z Bořitova zlato za čas 17,86 s. Po-
sledním týmem, který se dokázal 
dostat pod hranici osmnácti vteřin, 
byli muži ze Sychotína. Časem 
17,82 s zopakovali bronzovou příč-
ku z Horního Poříčí. 

Mezi ženami skončil třetí Bohu-
ňov (SY) s časem 18,96 s. Druhé 
místo si odvezly ženy ze Sebranic 
za čas 18,07 s a první ženy ze Sy-
chotína, které posunuly rekord VC 
na novou hodnotu 17,44 s. Soutěž v Bořitově.  Foto archivSoutěž v Bořitově.  Foto archiv
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Škoda team uspořádal sraz

Nadšenci a vyznavači automobilové značky ŠKODA si dali dostaveníč-
ko na tuningovém srazu ve svém domovském působišti v Suchém. V sobo-
tu 18. června se tak stalo letos už podruhé. K vidění byla auta této značky 
v různých úpravách, od nejstarších až po nejnovější modely. Samozřej-
mě se kromě okukování soutěžilo, bodovalo a hodnotilo. Pro účastníky 
byla připravena řada úkolů. Zábavný byl slalom s rezervní pneumatikou 
mezi kužely. Návštěvníci mohli nakukovat do interiérů vozidel, nechat se 
ohlušit audiotechnikou, obdivovat vyladění vnitřního prostoru, či osví-
cení pedálů. Největšímu zájmu se těšili napulírovaní veteráni. Nesměla 
chybět spanilá jízda a závěrečné posezení v Havana clubu. Vše proběhlo 
hladce v příjemné atmosféře a hlavně bezpečně.  Vladimír Ševčík

Zdraví našich dětí
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Mateřským školám v Boskovi-

cích za pozvání a zájem udělat přednášku o zdravé výživě. Tato přednáš-
ka proběhla v Mateřské škole Na Dolech a byla určena především pro 
rodiče dětí, ale největší zájem byl z řad personálu.

Největším problémem dnešních dětí je nedostatek plnohodnotné výživy, 
nadměrná konzumace chudých kalorií a z toho pramenící zdravotní po-
tíže. Velice jsme byli potěšeni rozmanitostí jídel a nápaditostí kuchařek, 
které dětem připravují velkou škálu pomazánek a zeleninových dobrot. 
Bohužel jejich strávníci prý ale spoustu jídel ani z domova neznají a toto 
zdravé jídlo odmítají. V naší výživové poradně se setkáváme s tímto pro-
blémem i u dospělých.

Špatné stravovací návyky a následné potíže nám mnohdy zbytečně zne-
příjemňují život. Proto se snažíme svým klientům poradit se sestavením 
jídelníčku, výběru správného a chutného jídla, odhalením zdravotních 
rizik, měřením kvality pleti a následným ošetřením.

Pracujeme s nejkvalitnějšími produkty, které jsme objevili na trhu 
a mohli by vám pomoci. Vy již nemusíte hledat výrobky, stačí Vám jen 
objevit naši boskovickou poradnu na ulici Kapitána Jaroše 25. 

 Renata Blahová

Výstava autorských prací
Čekání u lékaře nebo pobyt v nemocnici není zrovna nejpříjemněji 

strávený čas. Toto zařízení nemusí nutně být pouze místem bolesti, ale 
i jakýmsi centrem veřejného dění. To bylo jedním z důvodů, proč blanen-
ská nemocnice navázala kontakt s blanenskou Galerií Ve Věži.

Pro radost a kvůli radosti se zde ve dnech 1. a 2. června uskutečnila 
výstava autorských prací regionálního charakteru. K vidění byly obrazy 
ak. malířky Arny Juračkové, Bohumila Nečase, Aleny Baisové, Evy Ju-
račkové, Lubomíra Stříbrckého, Romana Kopeckého a Věry Kocmano-
vé. Stranou nezůstala keramika akademických sochařů Petry a Luboše 
Hluštíkových, Luboše Horálka a Jaroslava Turka, kované práce Anto-
nína Juračky. Skleněné objekty zastupovala manželská dvojice Stašků, 
šperky Zdenka Straková a manželé Olivovi. Netradiční kabelky předsta-
vila brněnská výtvarnice Helena Išová.

Že se první počin – výtvarná výstava v nemocnici líbila a vydařila, 
o tom svědčila řada příjemně překvapených návštěvníků. Byl tak položen 
první drobný kamínek k další výtvarné spolupráci.

 Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko

Losovací soutěž zná vítěze
Během dubna až června měli návštěvníci Městských lázní v Boskovi-

cích možnost vložit do osudí účtenku v hodnotě nad 150 Kč a soutěžit 
o ceny. Do losování bylo zařazeno 440 lístků. Služby Boskovice ve spo-
lupráci s pobočkou UniCredit Bank v Bezručově ulici v Boskovicích při-
pravily pro výherce pět cen. Není bez zajímavosti, že výherci jsou mimo 
jiné z Kuřimi či Blanska, kde se také nacházejí plavecké bazény. A na 
koho se usmálo štěstí?

1. cena: mobil + 6 měsíců bez poplatku na vybraný účet u UCB – Ma-
rie Benešová z Blanska, 2. cena: permanentka na koupaliště a do lázní 
– Petr Lujka z Mladkova, 3. cena: batoh + 3 měsíce bez poplatku na 
vybraný účet u UCB – Vladimír Konečný z Voděrad, 4. cena: deštník + 
1 měsíc bez poplatku na vybraný účet u UCB – Michal Levora z Blanska, 
5. cena: deštník + 5 volných vstupenek na koupaliště – Zdeňka Smeta-
nová z Kuřimi.

Mladí rybáři závodili
Teplo, ale deštivo provázelo mladé rybáře při závodech na rybníku 

v Suchém. Necelá třicítka mladých vyznavačů Petrova cechu soupeřila 
o pohár starosty obce Suchý. Přesto, že pršelo, nikdo to nevzdal a účast-
níkům se podařilo ulovit sedmadevadesát ryb. 

O návnadu zavadilo nejvíc kaprů, amurů, cejnů a plotic. Vítězem 
17. ročníku se stal Radek Šafář z Kunštátu s počtem 524 bodů. Těsně 
za ním následoval Laďa Václavík ze Suchého, kterému patřila druhá 
příčka s počtem 478 bodů. Třetím nejúspěšnějším s 325 body se stal 
Jaroslav Čuda z Mladkova. Byly připraveny hodnotné ceny, a to nejen 
pro vítěze, ale rovněž i pro ostatní závodníky. Ti si dokonce mohli svoji 
cenu vybrat. Nevšedním zážitkem pak bylo přijímání začátečníků do 
řad rybářů. Tohoto úkolu se bravurně zhostil František Vybíhal z MO 
MRS Boskovice, který nováčkům předal pasovací listiny. Někteří z mla-
dých rybářů, ba i rodičů, odcházeli krapet promočeni, ale zato spokoje-
ni.  Vladimír Ševčík

Projekt Otevřená věda
V listopadu loňského roku jsem po otevření e-mailu málem vykřikla. 

Pan Kleczek si mě vybral! Ale postupně…
Akademie věd vyhlásila projekt pro studenty Otevřená věda, který spo-

číval v tom, že student dochází na určitý ústav Akademie věd nebo na 
vysokou školu a pod vedením zkušeného profesora „bádá“ nad tématy 
z biologie, chemie, fyziky, matematiky, informatiky a geologie. 

Já jsem si v nepřeberném množství složitých názvů stáží vybrala jeden 
poměrně jednoduchý – Sluneční energie a její využití. Stáž měla probí-
hat na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově, přibližně 
30 km od Prahy pod vedením docenta Josipa Kleczka. Dlouho jsem ne-
váhala, protože téma solární energie bylo (a je) rozhořčeně přetřásáno 
dnes a denně. Chtěla jsem o solárních panelech a jiném, výhodnějším, 
využití obrovské energie, kterou nám Slunce každou vteřinu dává, vědět 
víc. Rozhodnutí padlo, odeslala jsem vyplněnou přihlášku a netrpělivě 
očekávala termín zveřejnění výsledků. 

Měla jsem štěstí, vybrali mě. Nedalo mi a hned jsem si jméno pana 
docenta „vygooglila“. Zjistila jsem, že je autorem mnoha naučných pu-
blikací, především o Slunci. Mimo jiné vytvořil se svou manželkou šesti-
jazyčný naučný astronomický slovník. Je světově uznávaným odborníkem 
v oblasti sluneční energie.

Po výměně několika mailů jsem se konečně začala chystat na první 
cestu do Ondřejova. Nadšení tiše vystřídaly obavy (hlavně ze strany 
mých rodičů), jestli čtyřhodinovou cestu s množstvím přestupů zvládnu 
bez zabloudění. Naštěstí se zdařilo a – skoro ani nevím jak – jsem se 
ocitla v příjemné kanceláři s energickým devadesátiletým šestnáctiná-
sobným dědečkem. A pak to začalo. Výpočty, pojmy, data, nepřeberné 
(obrovské!) množství informací se na mě hrnulo se všech stran celé dva 
dny v kuse. Těchto návštěv jsem absolvovala celkem pět, pod mýma ruka-
ma za přísného dohledu pana Kleczka vznikala ucelená práce o sluneční 
energii. O jejím vzniku v nejhlubších částech Slunce, její cestě na Zemi 
a ukládání do biomasy, větru, vln. Věděli jste například, že každou vteři-
nu se ve Slunci mění přes 600 milionů tun vodíku na helium? Nebo to, že 
energie potřebná pro stoletý život jednoho člověka se uvolní fúzí necelé-
ho půl gramu vodíku? Krátce jsme se bavili i o fotovoltaických elektrár-
nách. Toto téma ale pan Kleczek rozčílen hodně rychle opouštěl. 

Měla jsem obrovské štěstí, že jsem byla do stáže s tímto tématem a lek-
torem vybraná a že jsem se jí mohla i za podpory města Rájec-Jestřebí 
a rájeckého gymnázia zúčastnit.

 Anna Skotáková, studentka kvarty, Gymnázium-Rájec-Jestřebí

Cyklisté šlapali do vrchu
Mnozí profesionální cyklisté by byli nadšeni, kdyby jim při závodech 

přálo počasí tak, jak tomu bylo v sobotu 18. června v Doubravici nad 
Svitavou, kde se konal 4. ročník Memoriálu Oldřicha Hájka v cyklistic-
kém sprintu do vrchu. Polojasno, bezvětří, bez deště – co víc si mohli 
pořadatelé i závodníci přát. Závod byl rozdělen do čtyř kategorií, muži, 
ženy, děti do 12 let a senioři.

Délka trati pro muže byla 200 metrů s převýšením 22 metrů, pro ostat-
ní kategorie pak 120 metrů s převýšením 12 metrů. Do letošního ročníku 
se přihlásil dosud největší počet závodníků v kategorii muži. Startovalo 
devatenáct odvážných amatérských cyklistů. Na start se následně po-
stavily tři ženy, čtyři senioři a jedenáct dětí. Za velkého povzbuzování 
diváků, kteří v ulici 28. října fandili bez rozdílu všem závodníkům stejně, 
si pro vítězství v kategorii děti dojel Jan Štoudek, na druhém místě se 
umístil Jiří Menšík a třetí byl jeho bratr Daniel. V kategorii ženy bylo 
pořadí následující: 1. Monika Kubová, 2. Martina Hájková, 3. Kateřina 
Štoudková. K menšímu překvapení došlo v kategorii muži, kde loňský 
vítěz David Sáňka neobhájil prvenství a zůstal „až“ na třetím místě. 
Druhý dojel Ondřej Schuch, pohár pro vítěze si z Doubravice nad Svita-
vou odvezl David Martínek z Bořitova. A pokud si myslíte, že senioři se 
nechali v závodě zahanbit, opak je pravdou. V této kategorii suverénně 
zvítězil Antonín Řezníček-Podloučka (ročník 1937), na druhém stupínku 
pomyslných stupňů vítězů skončil Pavel Štoudek (1948) a třetí byl Petr 
Štoudek (1943). 

V závěru mohli pořadatelé Jaroslav Veselý a Petr Štoudek společně 
se starostou městyse Pavlem Králem pouze konstatovat, že to byl závod 
velmi úspěšný a už nyní se všichni těší na jeho další ročník v roce 2012. 
Velké poděkování patří paní Milušce Hájkové, která všem přítomným, 
závodníkům i divákům, upekla vynikající „svatební“ koláčky.

  Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou

Maturanti byli úspěšní 
Na Soukromé střední škole podnikání a managementu v Boskovicích 

dopadly maturitní zkoušky velmi dobře. Jak v části profi lových předmětů, 
tak v části státní maturity. V profi lové části maturitní zkoušky (tzv. školní 
části maturitní zkoušky) byla úspěšnost 100%, ve státní části maturitní 
zkoušky (český jazyk, cizí jazyk, matematika) těsně pod 100%. Úspěšnost 
žáků 4. ročníku byla tedy těšně pod hranicí 100%. Pouze jedné žákyni se 
nepodařilo odmaturovat z matematiky. 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo na Měst-
ském úřadu v Boskovicích za přítomnosti rodičů, místostarostky města 
Jaromíry Vítkové a pedagogického sboru školy.

Absolventi Soukromé střední školy podnikání a managementu Bos-
kovice se svými výsledky řadí na špici pomyslného pelotonu středních 
škol v ČR a tím vyvrací obavy široké veřejnosti o budoucnosti této ško-
ly. Úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 a výsledky maturitních 
zkoušek jsou obrovským vkladem do příštích let. 

 Jaroslav Kašpárek, ředitel školy

Den zdraví v Rájci-Jestřebí
V pátek 27. května neměli žáci 2. stupně Základní školy v Rájci-Jes-

třebí výuku jako obvykle. Stejně jako v minulých letech se tam konal Den 
zdraví. Každý ročník měl předem stanovený program, který probíhal od 
rána až do oběda. 

Šesťáci mohli obdivovat práci psovodů a jejich svěřenců. Vrcholem 
určitě bylo zadržení „zločince“, jenž neměl proti výborně vycvičenému 
čtyřnohému příteli člověka šanci. Za plotem akci sledovali i žáci naší 
mateřské školy a zvídavé kuchařky školní kuchyně. Po tomto představení 
následovalo poučení o bezpečnosti silničního provozu, předvedení poli-
cejního auta a také návštěva paní Hádlerové z Černé Hory. Ta seznámila 
ztichlé šesťáky s tím, jak se žije lidem se smyslovým postižením. 

Sedmý ročník tradičně koučovala paní učitelka Dobešová. Za vydatné 
pomoci svých kolegů zaměstnala žáky v ekologické tématice. Jedna sku-
pina měla téma „Voda - pitná, užitková a její spotřeba“, druhá měřila 
hlučnost na našich silnicích v katastru Rájce-Jestřebí, třetí pracovala 
jako cestovní kancelář nabízející zájezdy do zahraničí a poslední vytvá-
řela přehled nejznámějších ohrožených zvířat.

Osmáci již od rána připravovali občerstvení ze zdravé stravy pod ve-
dením zkušených kuchařek z řad pedagožek, všem domácím i hostům 
jejich kulinářské výtvory chutnaly. Kromě toho se seznámili s prací ku-
rátora Milana Daňka a o kyberšikaně a o protidrogové prevenci je infor-
movali specialisté z řad Policie ČR.

Chlapci z 9. ročníku si otestovali svou zdatnost v tělocvičně, kde vše 
připravil pan učitel Herčík. Dívky navštívily Studio Věra (manikúra, pe-
dikúra) a ve škole byly poučeny o základech kosmetiky. Poté následovala 
praktická ukázka první pomoci, na které se podíleli záchranáři z bla-
nenské nemocnice a naše bývalé žákyně studující střední zdravotnickou 
školu coby fi gurantky.

Den zdraví se vydařil i přes nepříznivé počasí. Poděkování patří kole-
gům, kteří vše připravovali, účinkujícím a především hostům, bez nichž 
si už tento den nelze ani představit. Miloš Staněk

Předání cen proběhlo na koupališti Červenka v Boskovicích. Na fot-
ce zprava Luděk Řehoř, zástupce UniCredit Bank, Milan Strya, jednatel 
Služeb Boskovice, Zdeňka Smetanová, paní Molom, která zastupovala 
Michala Levoru, Vladimír Konečný a Petr Lujka.  Milan Strya
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1 Den dě  . V Bořitově se pod vedením Mar  ny Zerákové a za přispění 
kulturní komise při OÚ Bořitov uskutečnil Den dě  . Dě   se mohly bavit 
při různých soutěžích, vydovádět se na nafukovací skluzavce nebo si za-
skákat na trampolíně. Připravena byla prohlídka hasičské techniky, kte-
rou ochotně předvedli členové SDH Bořitov.  Foto Kateřina Ostrá
2 Tradice. V Závis   se konaly krojované hody.  Foto archiv
3 Slavnos  . O víkendu ovládly Státní zámek v Lysicích Zámecké feérie 2011. 
Lidé mohli přijít na taneční zábavu, navš  vit levandulový jarmark a kostý-
mované prohlídky, absolvovat noční procházku zámeckou zahradou, vy-
zkoušet si střelbu z luku i obdivovat pantomimu. Foto Pavel Šmerda
4 Den s policií. Již počtvrté se konala v závěru školního roku na stadionu 
ASK v Blansku mimořádně zdařilá akce pro dě   mateřských a základních 
škol z města a přilehlého regionu. Jak odhadla policejní mluvčí Iva Šebko-
vá, letos měla zhruba dvě  sícovky návštěvníků. Foto Bohumil Hlaváček 
5 Akce. Kulturní komise při Obecním úřadu ve Voděradech připravila na 
hřiš   pod lesem zábavné sportovní odpoledne pro dě   všech věkových 
kategorií. Na dě   čekala řada soutěží (střelba ze vzduchovky a luku, jízda 
na kole překážkovou dráhou aj.), ve kterých mohly předvést své doved-
nos   a schopnos  . Za své výkony pak byly náležitě odměněny balíčky pl-
ných sladkos   a dárečků. Nejmenší si mohli nachytat rybičky v bazénku, 
zaházet si míčky do panáka nebo si zaskákat v nafukovacím hradě. Pro 
větší dě   bylo připraveno např. skákání na trampolíně nebo chůze na 
chůdách.  Foto Lenka Opluš  lová
6 Slavnos  . Kořenecký přírodní amfi teátr hos  l již čtrnáctý ročník tra-
dičních Kořeneckých slavnos   písní a tanců. Divákům se představilo 
devět folklorních souborů z regionu a hostující Formani ze Sla  ňan. 
Během slavnos   bylo také zdarma zpřístupněno muzeum a dominanta 
obce větrný mlýn. Kromě toho probíhala i výstava Jaroslavy Fišerové 
a jejich hostů Naše malé slabůstky a v muzeu expozice Jak se dělá po-
hádka.  Foto archiv
7 Sportování. Ve středu 15. června pořádal boskovický stacionář Betany 
další ročník Sportovních her pro handicapované. Na fotbalovém stadio-
nu v areálu Červené zahrady v Boskovicích se sešlo celkem sto šedesát 
účastníků, z toho sto patnáct sportovců. Soutěžilo se v tradičních disciplí-
nách - skok do dálky, běhy, štafety, hod míčkem.  Foto Jaroslav Oldřich
8 Republikové fi nále. Hlídky mladých zdravotníků zaplavily minulou so-
botu centrum Blanska. Na republikovém kole jejich soutěže byly nakonec 
nejúspěšnější malí záchranáři ze ZŠ Železná Ruda na prvním stupni, na 
druhém pak žáci ZŠ Nuselská z Havlíčkova Brodu. Soutěž skvěle připravila 
blanenská organizace Českého červeného kříže. Foto Bohumil Hlaváček
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Radim Hruška

Boskovice - Škola André Cit-
roëna v Boskovicích uspořádala 
zajímavou akci s názvem Oborový 
den. Jednalo se o aktivitu v rámci 
projektu Moje volba – moje bu-
doucnost, ve kterém jsou zapojeny 
základní školy z celého Jihomo-
ravského kraje. Jeho cílem je se-
známení žáků sedmých až devá-
tých tříd s řemeslnými a technic-
kými obory a jejich popularizace. 

Akce byla zaměřena na před-
stavení oblasti autodopravy a je-
jich profesí. Pro osmdesát žáků 

ze základních škol z Blanenska 
a Vyškovska bylo připraveno cel-
kem pět pracovišť, na kterých na 
ně čekaly úkoly, nechyběla také 
soutěž. Zábavnou a hravou for-
mou tak pronikli do tajů jednotli-
vých profesí.

V dílně diagnostiky mohli 
pracovat s moderními diagnos-
tickými přístroji a zjistit, jak ko-
munikují s počítači vozidel (což 
obnáší mimo jiné práci autotroni-
ka), u autoelektrikářů zapojovali 
el. spotřebiče a učili se, jak zkon-
trolovat jejich činnost. V karosář-
ské dílně se seznámili s mnoha 

přístroji a pomůckami v oblasti 
opravárenství a zhotovili si také 
sami vlastní výrobek. Z malého 
plechu si vyrobili jmenovku. Vy-
zkoušeli si při tom práci s razidly, 
na děrovacím stroji a lisu. 

V dílně automechaniků na žáky 
čekala soutěž v rychlosti výměny 
kol. Po počátečním vyzkoušení, 
seznámení s přístroji a postupem 
začal horký start. Nejlepší druž-
stvo stihlo výměnu kol za 5:05 
min. Studenti v oboru to průměr-
ně zvládají kolem tří minut, takže 
napoprvé pro začátečníky to jistě 
nebylo špatné. Vítězové soutěže 

byli odměněni hodnotnými dár-
ky. Ovšem třešničkou na dortu 
byla jistě jízda na čtyřkolkách na 
stanovišti Dopravní prostředky. 
Mladí řidiči si vyzkoušeli jízdu 
zručnosti mezi kužely a otestovali 
si i jízdu na čas.

Z tváří účastníků bylo znát, že 
je akce chytla, aktivity je bavily 
a odnesli si domů nové znalos-
ti a zkušenosti. Projekt vznikl 
v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschop-
nost a je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Žáci základních škol se seznámili s profesemi v autodopravě

 Foto archiv Foto archiv
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DIVADLODIVADLO
Blansko - ZUŠ, Zámek 3 v 15 hod.: Závěrečné vystoupení přípravných oborů 
ZUŠ. 

KINAKINA
Blansko v 10 a 15 hod. Mikrokosmos.
Blansko ve 20 hod. Vřískot 4.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.

Jedovnice v 19 hod. Dilema.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Odcházení. 

středa 29. červnastředa 29. června
AKCEAKCE

Vilémovice - Knihovna v 18 hod.: Labyrint podzemí aneb Jeskyně Morav-
ského krasu, beseda s Janem Flekem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vřískot 4.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. V peřině 2D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Odcházení.

KONCERTKONCERT
Blansko - Bar koruna v 19 hod.: Záviš, folkový koncert. 
Blansko - Nádvoří v 19 hod.: Lí.sk.y(i), improvizační divadlo, koncert v rámci 
cyklu Muzika pro Karolínku. 

čtvrtek 30. června čtvrtek 30. června 
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Bezpečně na prázdniny.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Voda pro slony.
Boskovice v 17 hod. Rio 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Transformers 3.
Doubravice v 18 hod. Czech Made Man.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Čertova nevěsta.

pátek 1. červencepátek 1. července
AKCEAKCE

Velké Opatovice - Hřiště v zámeckém parku ve 20 hod.: Hasičské slavnos   
piva, hraje Krounex. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámek v 17 hod.: O Sněhurce, hraje Divadlo Pohádka. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Voda pro slony.
Boskovice v 17 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Transformers 3.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Čertova nevěsta.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Láska a jiné závislos  .

ZÁBAVAZÁBAVA
Jabloňany - Areál za hasičskou zbrojnicí ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
DJ Falcová.
Jedovnice - Barachov ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Kunčina Ves - Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje De-
monium. 
Olomučany - Hřiště ve 21 hod.: Velká letní diskotéka s laserovou show I. Ka-
jesy Summer Night, hraje DJ LUK.
Vysočany - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Žernovník - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Marshal. 

sobota 2. červencesobota 2. července
AKCEAKCE

Blansko - Park sv. Čecha v 10 hod.: Vzpomínková slavnost k výročí bitvy 
u Zborova.
Blansko - ASK Blansko v 10 hod.: Okresní kolo v požárním sportu mužů a žen.
Lysice - Zámek od 20 hod.: Noční kostýmované prohlídky. 

Rudice zve na slavnos   železa
Letošní slavnos   železa v Rudici se uskuteční v sobotu 2. července od 9 ho-
din. „Program bude skromnější, ale návštěvníkům nabídneme opět něco 
nového. Prezentací starých řemesel navazujeme na loňský ročník, během 
kterého se tradičním způsobem pálilo vápno a vyráběly vinuté perle. Le-
tos si návštěvníci budou moci vyrobit tradičním způsobem bylinkové mýdlo 
a naučit se drátenictví. Bacrie bude opět tavit bronz a ukáže i některé další 
pravěké dovednos  ,“ řekl rudický starosta Roman Šebela.  (ama)
 
Boro  n - Koupaliště ve 14 hod.: Zahájení prádnin na koupališ  , Dětský den, 
Myslivecké posezení, soutěže, divadlo, bohaté občerstvení. 
Kotvrdovice - Hřiště U brány v 16 hod.: Volejbalový turnaj. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu v 15 hod.: Městské pivní slavnos  , piva 
z několika pivovarů, bohaté občerstvení, dílničky a soutěže pro dě  , soutěže 
pro dospělé, hudební doprovod SLZA.
Šošůvka - U kulturního domu v 9 hod.: Turnaj v nohejbalu trojic, v 18 hod.: 
Makrelový večer s hudbou, vystoupení Železného Zekona. 
Velké Opatovice - Hřiště v zámeckém parku ve 14 hod.: Hasičské slavnos   
piva, ve 14 hod. Malohanačka, mažoretky, v 17 hod.: Šermíři a plivači ohně, 
v 18 hod.: Country Sřela, ve 20 hod.: Krounex, ve 21 hod.: Kabát revival, ve 
23 hod.: Krounex. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Voda pro slony.
Boskovice v 17 hod. Čertova nevěsta.
Boskovice v 19.30 hod. Transformers 3.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Opravdová kuráž.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Léto v zahradě, tradiční prodejní výstava. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Jabloňany - Areál za hasičskou zbrojnicí v 18 hod.: Předpouťové posezení, 
hraje DJ Falcová.
Letovice - U hasičské zbrojnice ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, 
hraje ABC rock. 
Obůrka - Výle  ště ve 20 hod.: Pytlácká noc. 
Skalice nad Svitavou - Hřiště v 16 hod.: Zahájení prázdnin s posezením u pi-
večka a večerní diskotékou, hrají DJ Radek a DJ Erny. 
Vysočany - Výle  ště ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Arcus. 

neděle 3. července neděle 3. července 
AKCEAKCE

Kotvrdovice - Kaple v 11 hod.: Hodová mše svatá, v 16 hod.: Posezení u cim-
bálu. 
Lažánky - Kaple v 10.30 a 14 hod.: Cyrilometodějská pouť, dopoledne boho-
služba, odpoledne občerstvení, hudba, soutěže. 
Šošůvka - Náves v 11 hod.: Velká cena Blanenska v požárním útoku. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Voda pro slony.
Boskovice v 17 hod. Gnomeo a Julie 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Transformers 3.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje dechový 
soubor Olšověnka. 
Boskovice - Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní koncert, 
hraje Boskovická kapela. 
Olešnice - Evangelický kostel ve 13 hod.: Varhanní koncert, Ester Mora-
vetzová zahraje skladby italských, německých a českých autorů z 16.-18. 
stole  . 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie Ve Věži v 15 hod.: Jižní Morava, vernisáž výstavy obrazů 
Drahoslava Macka. 
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Léto v zahradě, tradiční prodejní výstava. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Jabloňany - Areál za hasičskou zbrojnicí v 16 hod.: Pouťové posezení, hra-
je DJ Falcová. 

pondělí 4. červencepondělí 4. července
AKCEAKCE

Lidé mohou přijít na věž kostela
Od 4. do 11. července jsou pro zájemce připraveny prohlídky kostela 
sv. Mar  na a jeho věže s odborným výkladem. Poznáte historii kostela 
sv. Mar  na, zastavíte se u památníku Karoliny Meineke, kde si vyslech-
nete její příběh, a vystoupáte po schodech do věže kostela až ke zvonům, 
z nichž Poledník je jeden z nejstarších zvonů na Moravě. Ač přes dřevěné 
rolety, můžete se z věže rozhlédnout po Blansku. Prohlídky se uskuteční od 
pondělí do soboty od 9 do 12 hod. a 13 do 17 hod. a v neděli od 10 do 12 
a od 13 do 17 hod.  (pš) 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. V peřině 3D.

KONCERTKONCERT
Obůrka - Veranda ve 20 hod.: Doga + Sagi  ari. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Léto v zahradě, tradiční prodejní výstava 
kvě  n. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Ludíkov - Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje Pro-
rock. 
Úsobrno - Hřiště ve 21 hod.: Pouťová zábava. 

úterý 5. července úterý 5. července 
AKCE AKCE 

Lysice - Zámek od 20 hod.: Noční kostýmované prohlídky. 
Úsobrno - Hřiště ve 14 hod.: Pouťový volejbalový turnaj smíšených druž-
stev. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. V peřině 3D.
Jedovnice v 19 hod. Varieté.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Zkus mě rozesmát.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Léto v zahradě, tradiční prodejní výstava 
kvě  n. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Drválovice - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 
Sulíkov - Výle  ště ve 14 hod.: Masters of Sulikoff , hrají Silent Hill, Tear it 
Down, B-Niccol, Nigh  ane, Flowerwhile, S.O.Y.M, Head 2, Down, Velvet 
Storm, Overhype, X-CORE.

středa 6. červencestředa 6. července
AKCEAKCE

Úsobrno - Hřiště ve 14 hod.: Žena   vs. svobodní, fotbalové utkání. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. V peřině 3D.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Autopohádky.

KONCERTKONCERT

Na zámku vystoupí Miki Ryvola
Ve středu 6. července od 19 hodin vystoupí na nádvoří blanenského zámku 
Miki Ryvola. Spolu s ním se posluchačům představí Pavel Zajíc a Pavel Jim 
Drengubák. Na koncertě si posluchači mohou poslechnout i zazpívat pís-
ničky jako Bedna od whisky, Tereza, Září a další.Tento koncert se uskuteční 
v rámci programu Muzika pro Karolinku, kdy o prázdninách každou středu 
na zámeckém nádvoří vystoupí jiné hudební seskupení. Kdo si na koncert 
přinese kytaru, bude si moci zahrát ve fi nále koncertu z Mikim, Jimem 
a Zajdou.  (zpr)

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum v 9 hod.: Léto v zahradě, tradiční prodejní výstava 
kvě  n. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

čtvrtek 7. červencečtvrtek 7. července
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Kung Fu Panda 2.
Blansko ve 20 hod. Útěk ze Sibiře.
Jedovnice v 19 hod. Odcházení.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Láska a jiné závislos  .

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

pátek 8. červencepátek 8. července
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Zámek v 17 hod.: Pohádkový hřebínek - O pračlovíčkovi, hraje 
Divadlo Tramtárie. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kung Fu Panda 2.
Blansko ve 20 hod. Útěk ze Sibiře.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Odcházení.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Čertova nevěsta.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Olešnice - Ski areál ve 21 hod.: Disko trisko na ski, hraje DJ Luděk. 

sobota 9. červencesobota 9. července
AKCEAKCE

Pivní slavnos   v Drnovicích
Tradici vaření piva si chtějí připomenout v sobotu 9. července v Drnovicích. 
Místní sbor dobrovolných hasičů tam uspořádá od 13 hod. Pivní slavnos  . 
Do Drnovic přijede připomenout tradici vaření piva celkem osm pivovarů, 
připraven bude doprovodný program i bohaté občerstvení. Dě   si budou 
moci zaskotačit na skákacím hradu nebo vyzkoušet hasičskou stříkačku, 
dospělí se budou mít možnost předvést v házení sudem a dalších doved-
nostech s pivní téma  kou. Na závěr celé akce je připravena taneční zába-
va, na které vystoupí skupiny Prorock a Vaťák - Kabát revival.  (pš)

Býkovice - Porčův mlýn v 16 hod.: Slavnos   mlýna, hlavní host Olympic, 
dále vystoupí kapely Johny Cash Revival, Lynyrd Skynyrd Revival, program 
pro dě  , možnost koupání, jizdy na koních, barmanská show a zábava do 
rána s kapelou Demonium.
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kostýmované prohlídky - oživlé obrazy, 
hudba, tanec, šerm. 
Světlá - Hřiště v 9 hod.: Turnaj v malé kopané.
 Pokračování na straně 16
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KVASAR CUP 2011 KVASAR CUP 2011 
2. – 3. 7. 2011 Černá Hora

Největší fotbalový turnaj žen 
v ČR. Až 50 ženských týmů z ČR, 
Slovenska a Polska. V sobotu 
základní skupiny – v neděli play 
off . V sobotu taneční zábava se 
skupinou Respekt. Informace na 
www.kvasarcup.borec.cz

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Fantastický úspěch. Mladší přípravka 
FC Boskovice skončila na fi nálovém turnaji mistrov-
ství republiky druhá. Noví vicemistři byli blízko i k ti-
tulu, jen smůla v penaltovém rozstřelu je o něj připra-
vila. Právo startovat na turnaji dostala mladší přípravka 
jako druhá v pořadí krajského fi nále. Zbrojovka Brno, 
která po vzájemné remíze 5:5 slavila titul po pokuto-
vých kopech, přenechala reprezentaci kraje dalšímu 
v pořadí a Boskovice ji využily. 

„Hned po příjezdu zjistila naše výprava, že ji nečeká 
nic jednoduchého. Byla totiž vylosována do skupiny 
smrti společně s Náchodem, Frýdkem-Místkem a Ús-
tím nad Labem,“ prozradil trenér Jiří Vorlický. Frýdek 
Místek ale odešel na hlavu poražen 7:1, Ústí zdolali 
Boskovičtí 6:3 a postup byl na dosah. Druhý den po 
výhře nad Náchodem 5:3 se stal realitou. „Finálo-
vé utkání postavilo naši přípravku proti vítězi druhé 
skupiny z Kolína. Na straně našich mladíků byl opět 
k vidění výborný ofenzivní fotbal, zatímco soupeř měl 
hru postavenou především na důrazu a jednoduchosti,“ 
popsal průběh kouč. Po remíze 2:2 se kopaly penalty, 
v nichž byl šťastnější soupeř. „I přesto, že v základní 
hrací době naše přípravka ani jednou neprohrála a bě-
hem čtyř zápasů získala tři výhry a jednu remízu, tak 
obsadila druhé místo,“ smutnil Vorlický. Individuální 
ocenění si odvezl kanonýr Lukáš Vorlický, nejlepší 
střelec turnaje. „Finálový soupeř z Kolína se fotbalově 
nemohl soupeřům ze základní skupiny rovnat. Na to, 
jak mladí to byli hráči, produkovali spíše destruktivní 
fotbal. Tím nechci soupeři upřít snahu a um, ale v tom-
to věku je potřeba učit hráče především individuální 
pojetí,“ vysvětloval po zápase trenér. Jak uznal, bylo 
by troufalé tvrdit, že jsou jeho svěřenci vicemistry, pro-
tože se na turnaj dostali až dodatečným odstoupením 
Zbrojovky. „Rozhodně jsme ale ukázali, že v této kate-
gorii patříme mezi špičku v republice,“ těší ho.

Boskovická přípravka je 
druhá v republice

Kolář na domácích tratích suverénně zvítězilKolář na domácích tratích suverénně zvítězil

Blansko se rozloučilo s divizí výborným výkonem pro   lídrovi tabulky

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - 
Úspěšnou sezonu mají za sebou 
všichni tři okresní zástupci v kraj-
ském přeboru. Konečné druhé mís-
to pro Boskovice, páté pro Ráječ-
ko a šesté pro Rájec-Jestřebí – to 
je výborná vizitka pro všechny 
tři kluby. Poslední kolo se jim ale 
příliš nevyvedlo, zejména domácí 
poržka Boskovic se nečekala.

Boskovice – Vracov 1:2 (0:0), 
Václavek. Boskovice: Švéda – 
Martínek P., Horák Jak. (46.Ada-
mec), Václavek, Müller (72. Fojt 
L.) – Koudelka (77. Přikryl), Mar-
tínek L., Preč - Ošlejšek, Stříž – Ja-
níček.

První poločas patřil výborně 
hrajícímu Vracovu, ale na góly 
jeho hráči nedosáhli. Přestože Bo-
skovičtí zlepšili po změně stran 
hru, paradoxně inkasovali. Špatně 

pokryli hráče soupeře při autovém 
vhazování a volný Lipčík neměl se 
skórováním problém. Třináct mi-
nut před koncem se stejný hráč tre-
fi l podruhé z brejku přesnou střelou 
k tyči. V 84. minutě sice Václavek 
po centru Lukáše Martínka snížil, 
na vyrovnání ale již Boskovice ne-
dosáhly.

IE Znojmo – Ráječko 6:2 (4:1), 
Tajnai, Starý. Rettegy – Kopecký, 
Maška, Tenora, Jarůšek – Štrajt, 
Kupský, Sehnal J., Hebký (46. Ko-
lář, 69. Slavíček) – Tajnai, Starý. 

Ráječkovští nenašli v posledním 
zápase sezony motivaci a vysoko 
prohráli, když mnohé branky byly 
hodně laciné. Na první gól domá-
cích dokázal ještě v 19. minutě Taj-
nai odpovědět. Do půlky ale Znoj-
mo třikrát skórovalo. V 80. minutě 
sice Starý snížil krásnou střelou do 
šibenice, závěr ale patřil opět do-
mácím. 

Rájec-Jestřebí – Ivančice 1:1 
(0:0), Cabadaj. Rájec: Klíma - Pal-
kanynets, Holý, Macík, Hrůza - 
Herman, Opletal, Sedlák (85. Krem-
paský), Blatný - Ostrý, Cabadaj.

V nepříliš pohledném zápase se 
soupeři rozešli smírně, když na Ca-
badajův gól z 59. minuty odpově-
děly Ivančice až v samém závěru.
  1.  Bohunice  30  19  4  7  85:41  61
  2.  Boskovice  30  18  4  8  69:37  58
  3.  Vracov  30  18  3  9  74:37  57
  4.  Ivančice  30  16  4  10  67:47  52
  5.  Ráječko  30  14  8  8  57:45  50
  6.  Rájec  30  13  8  9  49:34  47
  7.  IE Znojmo  30  14  5  11  59:53  47
  8.  Bzenec  30  14  3  13  48:45  45
  9.  Znojmo B  30  13  2  15  53:62  41
  10.  M.Krumlov  30  11  8  11  57:53  41
  11.  Rousínov  30  10  9  11  45:35  39
  12.  Novosedly  30  10  6  14  39:50  36
  13.  Zbýšov  30  10  2  18  34:56  32
  14.  Kuřim  30  7  9  14  41:52  30
  15.  Velká  30  8  6  16  40:66  30
  16.  Židenice  30  4  1  25  27:131  13

Vracov překvapil Boskovice
Blansko - Tradiční fotbalový 

Memoriál Miroslava Krabičky měl 
letos zahraničního vítěze. Mladší 
žáci z polské Legnice si odvezli po-
hár po fi nálové výhře nad domácí-
mi fotbalisty 4:2, když ve skupině 
spolu oba soupeři remizovali. 

Osmadvacátý ročník měl le-
tos slabou účast, tradiční týmy se 
z Blanska odhlásily či měly jiný 
program. Na čtveřici oba fi nalisty 
doplnily Ráječko a Lipůvka. Nej-
lepším střelcem byl s osmi góly 
blanenský Filip Blažek. Místopřed-
seda FK APOS Blansko Břetislav 
Strážnický byl přes druhé místo 
s výkonem týmu spokojen. „Mys-
lím, že o budoucnost se blanenský 
fotbal bát nemusí, talenty máme ve 
všech mládežnických mužstvech. 
Vítězství dorostenců v divizi je 
výsledkem dlouhodobé koncepční 
práce našich trenérů, kterým touto 
cestou děkuji,“ uvedl. (bh)

Trofej získala polská Legnica

 Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Blansko - Fotbalisté FK APOS 
Blansko po dvou letech sestupují 
do krajského přeboru. Se soutěží se 
rozloučili se ctí, když v posledním 
utkání uhráli remízu s lídrem tabul-
ky Otrokovicemi a připravili ho tak 
o možnost celkové výhry. Preméru 
si v brance odbyl dorostenec Juran 
a předvedl skvělý výkon.

FK APOS Blansko – Viktoria 
Otrokovice 0:0.

Blansko: Juran - Bubeníček, Janí-
ček (8. Šíp), Pokoj, Hájek - Klimeš 
- Doležel (87. Bezděk), Jelínek, Far-
ník (C) (80. Nečas), Oulehla – Kará-
sek. Trenér: Michal Kugler.

Úvod zápasu byl pro Blansko ne-
šťastný, když musel Janíček po zra-
nění opustit hrací plochu. Juran se 
blýskl poprvé ve 22. minutě, když 
bravurně kryl soupeřovu gólovou 
střelu. Karásek následně uvolnil 
Oulehlu, ale ten hlavou minul.Těs-
ně před půlí se opět zaskvěl brankář 
Blanska při střele Zábojníka. 

Po půlí mohl skórovat Jelínek, 
ale Křížek byl na místě. Blízko 
brance byl Karásek v 54. minutě, 
po obejítí brankáře se ale dostal do 
příliš velkého úhlu a minul. Nad 
mířil i Oulehla, nepřesně zakon-
čoval Karásek a po chvíli i Farník. 

V závěru se dostali do šance i hos-
té, Juran byl ale nepřekonatelný. 
Poslední velkou šanci měl Hájek, 
ale na čáře brankáře nahradil Dujka 
a míč vyhlavičkoval. 

„Nastoupil proti nám hodně sil-
ný soupeř, ne nadarmo byl na první 
místě tabulky. Měly jsme ho však 
dobře přečteného, po taktické strán-
ce jsme ho vůbec nepustili do hry. 
Kluci bojovali a rvali se, bohužel to 
na vítězství nestačilo. Chtěli jsme 
potěšit naše diváky, kteří byli ve 
všech zápasech, kdy jsem mužstvo 
vedl, dvanáctým členem týmu. Bo-
hužel se nepodařila záchrana, což 

mne hodně mrzí,“ zhodnotil zápas 
trenér Michal Kugler.  (bh)
  1.  Rosice  30  16  5  9  62:35  53
  2.  Otrokovice  30  16  5  9  54:35  53
  3.  Pelhřimov  30  15  7  8  60:44  52
  4.  Vyškov  30  14  8  8  44:27  50
  5.  Hodonín  30  14  7  9  55:37  49
  6.  Třebíč  30  11  14  5  44:31  47
  7.  Žďár  30  13  7  10  61:48  46
  8.  Tasovice  30  11  7  12  51:50  40
  9.  V. Meziříčí  30  10  9  11  38:54  39
  10.  Bystrc  30  10  9  11  38:54  39
  11.  Vrchovina  30  10  8  12  26:30  38
  12.  Sparta  30  8  10  12  33:45  34
  13.  Napajedla  30  7  11  12  43:50  32
  14.  Uh. Brod  30  7  7  16  28:55  28
  15.  Blansko  30  7  7  16  31:58  28
  16.  Konice  30  5  11  14  34:49  26 Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Pec pod Sněžkou, Benešov -
Na jedné z nejtěžších tratí hor-
ských kol v České republice se 
uskutečnil čtvrtý díl Českého 
poháru v cross country. Závod-
níci týmu Moravec Benešov opět 
prokázali, že patří do absolutní 
české špičky. Radim Kovář a Ni-
kola Hlubinková startovali v dre-
sech české reprezentace v závodě 
olympijských nadějí a oba obsa-
dili medailové umístění. Radim 
suverénně vyhrál závod juniorů, 
Nikola skončila druhá. 

„Radim zajel fantasticky a doká-
zal, že už nepatří jen do nejužší čes-
ké špičky, ale že mu právem patří 
startovní číslo jedna. Ze samotného 
závodu jsem měl obavy vzhledem 
k Radimovu těžkému týdnu. Kvůli 
studijním povinnostem trénoval po 

Plzni jen omezeně, ale s těžkou si-
tuací se porval a prokázal svoji sou-
časnou sílu, když porazil rozdílem 
třídy druhého Nipla,“ řekl trenér 
Martin Bezdíček s tím, že jeho svě-
řenec si tímto vítězstvím upevnil 
vedení v poháru.

Nikola Hlubinková v závodě 
potvrdila letošní vyrovnanou výko-
nost, když dojela opět na druhém 
místě za Barborou Machulkovou. 
S ní se dělí také o vedení v poháru. 
„Nikole se po nepovedeném startu 
v Plzni tady naopak začátek podařil 
nad očekávání a do terénu najíž-
děla na druhém místě za vedoucí 
Machulkovou. V cíli na vítězku 
ztrácela dvě minuty,“ prozradil 
Bezdíček. 

V závodě kadetů dojel Adam 
Sekanina na nepopulárním čtvrtém 

místě. Tímto výsledkem se posunul 
na třetí místo v celkovém pořadí 
poháru. „Adam po startu dlouho 
jezdil na medailové pozici, ale bo-
hužel ke konci závodu mu trošku 
došly síly a propadl se na čtvrté 
místo. Na pódium mu chybělo něco 
přes třicet sekund. Ostatní Moravci 
zajeli podle očekávání a na náročné 
trati prokázali vzrůstající výkon-
nost. Adéla Šafářová dojela v žá-
kyních na osmém místě, ve stejné 
kategorii chlapců byl Patrik Kolář 
čtrnáctý, Dominik Prudek dvaa-
dvacátý, Filip Koukal pro technic-
ké problémy nedojel,“ vyjmenoval 
Bezdíček. V kategorii Expert skon-
čil Petr Bořil na dvanáctém, Radek 
Barák na třináctém, Jan Šubrt na 
patnáctém a David Malý na jeden-
advacátém místě.  (pš)

Radim Kovář triumfoval v Peci

 Foto Václav Borek Foto Václav Borek

Šampion. Čtyři závody, čtyři prvenství. To nejnovější si připsal blanenský biketrialista Václav Kolář na závo-
dě seriálu VEMA mistrovství republiky v kategorii Elite, který se po dvou letech vrá  l do lesů nad blanenskou 
přehradou Palava. Mar  n Kakáč skončil pátý, Ondřej Šenk v Minime druhý. (bh) Foto Josef Mikulášek
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Lipovec je králem okresního přeboru
S

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - Stej-
ně jako ostatní soutěže je ukončen 
i okresní fotbalový přebor. Jarní 
fi niš vynesl na první příčku celek 
Lipovce, který se tak vrací do I.B 
třídy. Příjemným překvapením byl 
Sloup, který sahal i po titulu, lehce 
zklamaní jsou v Jedovnicích, kde 
se před sezonou netajili postupo-
vými ambicemi. Soutěž opouští 
beznadějně poslední Vavřinec 
a z předposlední příčky Lysice.

Boskovice B – Letovice 3:3 
(0:2), David, Jordánek, Odehnal – 
Dvořák, Hlaváček, Tesař. 

Letovice využily nepřesné hry 
domácích a v půli zaslouženě ved-
ly. Domácí se po návratu z kabin 
zvedli, přesto ještě jednou inka-
sovali. Rozhodnuto ale nebylo. 
Boskovičtí předvedli malý zázrak 
a prohrané utkání ještě dokáza-
li zremizovat, když vyrovnávací 
gól zaznamenal v poslední minutě 
Odehnal.

Vavřinec – Vysočany 3:4 (2:3), 
Přikryl Radim 2, Fabiánek J. – Be-
neš 2, Zouhar, Slouka Josef, ČK: 
Piňos (Vys.). 

Vavřinec nedosáhl na výhru 

Bořitov dosáhl na historický úspěch: Postup do I.A třídy

ani v posledním utkání zpackané 
sezony. Přestože Vysočanští na-
stoupili ve značně kombinované 
sestavě, když museli vypomoci 
i hráči z malé kopané, na výhru 
nad beznadějně posledním týmem 
tabulky jejich výkon stačil.

Sloup – Drnovice 6:0 (1:0), 
Belton 2, Mikulášek, Kleveta, 
Zouhar, Nečas. 

Drnovice držely s domácí-
mi krok jen v první půli, kdy 
předvedly velmi slušný výkon 
a Sloup neinkasoval jen díky 

výbornému Polákovi v brance. 
Před půlí otevřel skóre Mikulá-
šek. Po změně stran se již spustil 
sloupský brankostroj, který se 
zastavil na šestce. Bylo znát, že 
hosté neměli gólmana, zaskako-
val hráč z pole.

Jedovnice – Olomučany 3:2 
(1:1), Pernica, Kunc L., Vintr – 
Štěpánek J., Klíma Pavel. 

Jedovnice se rozloučily s od-
cházejícím trenérem Sedláčkem 
ziskem tří bodů, výkon ale ni-
jak oslnivý nepředvedly. Skóre 
otevřel Pernica, do půle srovnal 
Štěpánek. Na 2:1 zvýšil střelou 
z vápna Kunc, kontroval hostující 
Klíma. Rozhodl v 75. minutě po 
skrumáži Vintr.

Lipovec – Doubravice 6:0 
(2:0), Sedlák M. 3, Horáček L. 2, 
Matuška.

Od začátku zápasu bylo jasné, 
že Lipovečtí hodlají usednout na 
pomyslný okresní trůn. První bran-
ka padla již ve 2. minutě. Doubra-
vice sice poté chvíli vzdorovala, 
ale po druhém gólu již rezignovala 
a tak po zápase mohly pod Kojá-
lem vypuknout postupové oslavy. 
Hattrickem se blýskl Miroslav 
Sedlák. 

Lysice – Rudice 2:2 (0:1), Ja-
neček 2 – Opluštil, Zouhar. 

Rudice ve vyrovnaném zápa-
se dvakrát vedla. Skóre otevřel 
Opluštil, po změně stran srovnal 
Janeček. Zouhar dal na 1:2, na ko-
nečnou remízu zarovnal brankový 
účet pět minut před koncem opět 
Janeček. 

Kořenec – Šošůvka 1:4 (0:0), 
Šustr – Kuchař 3, Krátký. 

Kořenec v posledním utkání 
své fanoušky doma nepotěšil. 
V zápase nevalné úrovně tahal 
za kratší konec zejména v samém 
závěru druhé půle. V osmdesáté 
minutě to bylo ještě 1:1, pak ale 
v osmi minutách Kuchař završil 
hattrick a srazil domácí do kolen. 
  1.  Lipovec  26  17  4  5  75:29  55 
  2.  Sloup  26  17  3  6  65:38  54
  3.  Jedovnice  26  15  2  9  75:57  47 
  4.  Boskovice B  26  12  8  6  70:48  44 
  5.  Drnovice  26  13  5  8  69:60  44
  6.  Letovice  26  12  4  10  59:53  40 
  7.  Doubravice  26  12  3  11  62:54  39 
  8.  Rudice  26  11  6  9  58:51  39
  9.  Vysočany  26  11  4  11  65:67  37 
  10.  Šošůvka  26  10  5  11  68:69  35 
  11.  Olomučany  26  8  4  14  41:66  28 
  12.  Kořenec  26  7  6  13  53:61  27
  13.  Lysice  26  7  4  15  37:78  25
  14.  Vavřinec  26  0  2  24  30:96  2

Lipovec – Doubravice 6:0.  Foto Bohumil HlaváčekLipovec – Doubravice 6:0.  Foto Bohumil Hlaváček

* Odchovanec blanenského fot-
balu Luděk Pernica pokračuje ve 
Zbrojovce Brno i po jejím pádu do 
druhé ligy. „Zůstávám a přiznávám, 
že mne ani nenapadlo si něco jiného 
hledat. Zůstal jsem věrný. Rád bych 
pomohl klubu k návratu do nejvyšší 
soutěže,“ říká. V brněnském kádru 
dochází logicky ke změnám. „Přišlo 
hodně dorostenců. Naskočil Petr 
Švancara. Už hecuje v kabině, bude 
to velká psychická vzpruha,“ líbí se 
mu. Jak řekl, o místo v základu se 
bude muset poprat. „Přišlo několik 
mladých stoperů, ještě mladších 
než já. Uvidíme, kdo se chytí,“ pro-
zradil. Zbrojovku čekají přípravné 
zápasy s týmy ze Slovenska, pak 
nastupuje na soustředění do Luha-
čovic. „Po návratu nás čeká zápas 
s Bohemkou,“ dodal.  (bh)

* Tým drnovické Restaurace Na 
Staré zvítězil v prestižním turnaji 
Gastro Cup 2011, který se konal v tré-
ninkovém areálu Zbrojovky Brno pod 
záštitou brněnského svazu malé kopa-
né. Na cestě za titulem porazil Drno-
vičtí i favorizované Tripoli Brno, kte-
ré mělo ve svých řadách ligové hráče 
Kuncla, Švancaru a Schneidera, navíc 
na závěr turnaje posbírali i některé in-
dividuální ceny. Nejlepším brankářem 
se stal Jakub Dvořák, druhým nejlep-
ším střelcem pak Martin Haničinec, 
autor 13 gólů, kterého o korunu krá-
le kanonýrů připravil pouze fakt, že 
nastoupil jen v nedělní části turnaje, 
kde vstřelil suverénně nejvíc branek. 
Vítězný tým si odvezl 30 tisíc korun, 
10 sudů piva a další věcné ceny.  (pš)

* Turnaj v kolové do 23 let, se po-
vedl dvojícím ze Svitávky. Nejlépe 
se dařilo dvojici David Wamser, Pa-
vel Richter hájící barvy MO Svitávka 
2, která v turnaji neztratila žádný bod 
a vítězstvím si právem vybojovala 
reprezentaci na evropský Pohár mi-
strů, který se uskuteční řijnu 2011 
v Německu. 

Druhá na stupínku a v celkovém 
pořadí se umístila MO Svitávka 1, 
třetí příčku získali teprve sedmnác-
tiletí mladíci z SC Svitávka Patrik 
Kamenický, Filip Zahálka, kteří sice 
podlehli starším oddílovým kolegům, 
ale předčili domácí Šitbořice, Přerov  
i Kolárovo.  (zpr)

Blanensko a Boskovicko - Vý-
hrou v posledním kole I.B třídy 
dosáhli Bořitovští na prvenství 
v tabulce a postup do vyšší soutě-
že. Do okresního přeboru naopak 
padá blanenské béčko a Olešnice.

Bosonohy – Kunštát 5:3 (1:0), 
Boček, Nedoma, Španěl.

Kunštátský trenér Loukota dal 
v posledním zápase příležitost la-
vičce a dorostencům. Domácí toho 
dlouho nedokázali využít, branku 
nakonec dali až těsně před půlí. 

Po ní se hosté senzačně vzchopili 
a během dvanácti minut otočili na 
1:3. Bylo to ale příliš brzy a výsle-
dek nezkušení mladící nedokázali 
ubránit. 

Rousínov B – Blansko B 2:0 
(0:0).

O sestupu Blanska se rozhodlo 
až v posledním kole v přímém sou-
boji s rezervou Rousínova. Hos-
tům se přes velkou snahu vedoucí 
branku vstřelit nepodařilo a v zá-
věru utkání na to doplatili. V 86. 

min. dostal přesnou přihrávku ve 
vápně Krejčíř, na jehož střelu byl 
Trubák krátký, vítězství domácích 
pak v závěru ještě podařeným vo-
lejem zpečetil Buršík. 

Bořitov – Svratka Brno 4:0 
(2:0), Klicpera, Málek, Ostrý, 
Richtr.

Spanilou jízdu jarní částí soutě-
že dokázali Bořitovští dotáhnout 
až do postupového konce. O vý-
sledku posledního zápasu nebylo 
pochyb od samotného začátku. 

Postup z I.B třídy si klub vybojo-
val poprvé v historii. Jak řekl se-
kretář klubu Roman Bosák, vedení 
se rozhodlo si I.A třídu vyzkoušet.

Olešnice – Černá Hora 0:3 
(0:2), Menoušek, Mazal, Němec.

V zápase začaly padat branky až 
v závěru první půle. Po Němcově 
rohu otevřel skóre Menoušek, dru-
hý zásah přidal po Bílkově akci 
Mazal. O poslední černohorský gól 
sezony se postaral přímo z rohu 
Němec. 

  1.  Bořitov  26  15  5  6  56:40  50
  2.  Bosonohy  26  15  3  8  56:39  48
  3.  FKD  26  13  8  5  41:23  47
  4.  Tišnov  26  13  6  7  37:25  45
  5.  Bohdalice  26  14  3  9  51:30  45
  6.  Kunštát  26  11  9  6  32:30  42
  7.  Medlánky  26  11  3  12  43:36  36
  8.  Černá Hora  26  8  8  10  37:36  32
  9.  Ochoz  26  8  7  11  29:47  31
  10.  Svratka  26  9  4  13  42:49  31
  11.  Rousínov B  26  8  6  12  35:37  30
  12.  Ivanovice  26  8  5  13  26:41  29
  13.  Blansko B  26  7  5  14  34:52  26
  14.  Olešnice  26  4  4  18  14:48  16

Praha, Blansko - V areálu 
Eagles Praha proběhlo začátkem 
června republikové fi nále základ-
ních škol v softballu. Jižní Mo-
ravu v Praze reprezentoval vítěz 
krajského kola ZŠ a MŠ Blansko 
Salmova. Po výborném výkonu 
obsadili Blanenští druhou příčku. 

V základní skupině si snadno 
poradili se ZŠ Staré Město 23:6 
a přehráli i pražské Gymnázium 
Ústavní 12:2. V utkání o první 
místo ve skupině hráči ze Salmov-
ky podlehli favoritu turnaje Hav-
líčkovu Brodu 0:5.

V semifi nále Blansko narazilo 
na vítěze druhé skupiny Biskupské 
gymnázium z Českých Budějovic. 
Jihočeši vedli po první směně po 
zaváhání blanenského nadhazova-
če 1:0. Pak ale pálkaři ZŠ Salmova 
vyvinuli drtivý tlak v útoku a jed-
noho z adeptů na celkové prven-
ství v turnaji vyprovodili ze hřiště 
výsledkem 7:1.

Finálové utkání mezi Blanskem 
a Havlíčkovým Brodem bylo oz-
dobou turnaje. Po jeho skončení 
následoval uznalý aplaus diváků 
pro oba týmy a trenéři ostatních 
družstev a pořadatelé na tribuně 
se shodli, že takto kvalitní zápasy 
se v této věkové kategorii příliš 

So  ballisté z blanenské ZŠ Salmova 
přivezli z Prahy stříbrné medaile

často nevidí. ZŠ Salmova v utkání 
dvakrát vedla 1:0 a 2:1. Tým z Vy-
sočiny vyrovnal na 2:2 až v drama-
tické dohrávce poslední směny při 
dvou autech. O vítězi se rozhodlo 
až v následném prodloužení. ZŠ 
Štáfl ova Havlíčkův Brod zvítězila 
nad ZŠ Blansko Salmova rozdílem 
jediného doběhu 3:2 a získala tak 
titul mistra České republiky pro 

rok 2011. Michal Komprda, žák 
osmého ročníku ZŠ Salmova, byl 
vyhlášen nejlepším hráčem celého 
turnaje.

Protože v družstvu ZŠ Salmova 
byli jen dva hráči z deváté třídy, 
lze předpokládat, že i v příštím 
školním roce budou blanenští hrá-
či opět usilovat o medaile z repub-
likového fi nále. (jk, bh)

Vicemistři. ZŠ Salmova reprezentovali zleva klečící Tomáš Jelínek, Da-
vid Podrabský, Ladislav Kabeš, David Farkaš, Michal Kupka a David Kry-
 nář. Zleva stojí Michal Kohoutek, Tomáš Barták, Michal Prudil, Štěpán 

Jedla, Michal Komprda, Kryštof Horáček a trenér Jaroslav Krejčíř. 
 Foto ZŠ Salmova

Věra Vencelová

Olomouc - Jihomoravská pla-
vecká reprezentace přivezla z Her 
V. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky, které se letos 
konaly od úterka do soboty v Olo-
mouci, čtrnáct zlatých, tři stříbrné 
a devět bronzových medailí. Zvítě-
zila nad ostatními třinácti kraji ČR 
a tím zároveň přispěla velkou mě-

rou k celkovému jednoznačnému 
vítězství Jihomoravského kraje. 

ODM je republiková soutěž kraj-
ských reprezentací v kategoriích 
mladších a starších žáků a žákyň. 
Svým charakterem navozuje atmo-
sféru opravdových olympijských 
her. Mladí účastníci nejen měří 
síly v jednotlivých sportovních 
odvětvích, ale nejsou ani ochuze-
ni o zapálení olympijského ohně, 

Špaček sbíral další úspěchy
slavnostní ceremoniály, soužití 
v olympijské vesnici nebo složení 
olympijské přísahy. V čele kraj-
ských výprav fi gurovali například 
Jiří Dopita, Vladimír Martinec, 
Martin Hosták nebo Pavel Nedvěd. 
Letošní olympiády se ve čtyřiadva-
ceti sportovních odvětvích zúčast-
nilo na 3550 sportovců.

Do jihomoravského výběru 
plavců se zařadili také blanenský 
borec Dominik Špaček a bosko-
vická plavkyně Anna Tlamková. 
Oba přispěli svému týmu dvěma 
medailemi. Špaček bodoval v in-
dividuálních startech. Na 100 m 
prsa vylovil z olomoucké padesát-
ky stříbro a na dvojnásobné trati 
si doplaval v parádním čase pro 
zlato. Anna Tlamková dvakrát po-
mohla jihomoravské štafetě děvčat 
k zisku bronzové a zlaté medaile. 
V chlapecké kategorii si dopla-
vala jihomoravská štafeta v obou 
případech pro zlato. Také bývalá 
blanenská plavkyně Anna For-
mánková zvítězila na dvoustovce 
polohově a bodovala v obou štafe-
tách. Vůbec nejúspěšnější medai-
listkou na olympiádě se ze všech 
sportovců v kategorii mladších žá-
kyň stala s celkem čtyřmi zlatými 
úspěchy plavkyně jihomoravské-
ho výběru Edita Chrápavá, která 
plave za Fakultní klub Brno.Olympionik Dominik Špaček.  Foto Věra VencelováOlympionik Dominik Špaček.  Foto Věra Vencelová

Do divize. V Blansku potěšili dorostenci. Sestup obou mužských týmů částečně vyvážilo vítězství starších i mladších dorostenců v krajském přeboru a jejich postup do divize. Vedení klubu jim poděkovalo v poločase 
posledního mistrovského utkání pro   Otrokovicím. Foto Bohumil Hlaváček * Triumf. TJ Sokol Bořitov, vítěz I.B třídy. Horní řada zleva: Jan Fojt, asistent trenéra, Jaroslav Sýs, trenér, Mar  n Klicpera, Ondřej Šterc, Mar  n 
Polák, Michal Málek, Michal Vlk, Zbyněk Ostrý, Michal Ostrý, Zdeněk Koláček, Libor Jakubec, Rudolf Vaňura, Roman Bosák, vedoucí mužstva, Alois Ťoupek, manažer. Dolní řada zleva Petr Kolínek, Lukáš Richtr, Tomáš 
Včelař, Milan Mareček, Jaroslav Richtr, Miroslav Knies, Mar  n Šmerda, Ondřej Sýs. Foto Lenka Večeřová



MAKARSKÁ RIVIÉRA – BAŠKA VODA 
Červenec + srpen:  6 800 Kč / dospělý   * 5 300 Kč / dítě do 12 let

OMIŠSKÁ RIVIÉRA – OMIŠ – DUČE 
Červenec + srpen:  7 500 Kč / dospělý   * 5 500 Kč / dítě do 12 let

 BAŠKA VODA: penzion RADMAN+DAVOR+AGNEZA, 200 – 400 m od oblázkové 
pláže, 2 – 4 lůž. pokoje nebo apartmány s klimatizací,vlastní soc. zařízení, balkony 

s výhledem na moře i na hory, možnost vlastního vaření, v přízemí penzionu DAVOR je 
restaurační jídelna s českou polopenzí 

OMIŠ – DUČE: penzion RADOŠ, 30 m od písčité pláže, 2 – 4 lůž. studia s vlastní 
kuchyní, soc. zařízením, balkony s výhledem na moře i na hory, možnost vlastního vaření,

chorvatsko-česká servírovaná polopenze 

TOČÍME ČESKÉ PIVO
Těšíme se na Vaše rezervace: provozovna Blansko: tel.: 516 410 534

Nová pobočka v Brně: Starobrněnská 3, tel.: 774 477 899

CESTUJTE DO CHORVATSKA
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
VŠE V CENĚ: doprava, ubytování, taxa, polopenze

CHORVATSKO můžete navštívit s cestovní kanceláří AMÁLKATOUR
CESTUJTE S NÁMI ZA 

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY DO 
APARTMÁNŮ, HOTELŮ, PEN-
ZIONŮ A KEMPŮ, AUTOBU

SOVOU DOPRAVOU S ČESKOU 
POLOPENZÍ.

Cestovní kancelář Amálka-
tour nabízí ubytování a poby-

ty v Chorvatsku, především 
na Makarské riviéře, letovisko 
Baška-Voda a Omišské riviéře, 
letovisko Omiš-Duče. 

Baška Voda leží jižně od 
Splitu. Kdysi osada rybářů 
a nádeníků, dnes moderní tu-
ristické městečko a místo ne-
poskvrněné čistoty v náruči 
pramene a moře. Letovisko 
je známo svou pohostinností, 
tradicemi, ekologicky chráně-
nou přírodou, moderním sty-
lem života a dlouhou krásnou 
pláží obklopenou borovicový-
mi a olivovými háji. K večerní 
procházce vybízí udržovaná 
oblázková pláž, promenáda po-
dél moře a množství taveren, 
hospůdek a letních teras k po-
sezení. UBYTOVÁNÍ: penziony 
Davor a Radman, vila Agneza 
a ubytování v soukromí.

Naše kapacity ubytování se 
nacházejí v klidné části Bašky 
Vody se vzdáleností 200 – 400 
m od pláže a 100 – 200 m od 
centra. Apartmány a jednotli-

vé pokoje jsou vždy s vlastním 
sociálním zařízením, některé 
s klimatizací a balkonem. 

OMIŠ – DUČE je místo, kde 
se řeka Cetina vlévá do moře. 
V současném pojetí cestovního 
ruchu se Omiš, ležící na březích 

řeky a na úpatí hor, stal syno-
nymem aktivní dovolené všeho 
druhu. Příjemnou části letovis-
ka Omiš, asi 1 500 m od centra, 
je letovisko Duče, které je do-
sažitelné pěknou procházkou 
či pravidelnou místní dopra-

vou. Písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, které lemují 
celé toto letovisko, hojnost ze-
leně, mírné podnebí s nádher-
ným panorama hor a ostrovů 
vytváří na tomto místě ideální 
předpoklady pro trávení dovo-
lené klientům každého věku. 
UBYTOVÁNÍ: penzion Radoš. 
Moderní apartmánový dům se 
nachází pouhých 30 m od pí-
sečné pláže. K dispozici jsou 
studia pro 2-4 osoby s vlastní 
kuchyňkou, sociálním zaříze-
ním a balkónem.

UŽÍVEJTE NAPLNO – 
LAST MINUTE NA VŠECHNY 

NAŠE SLUŽBY
Dále nabízíme: pobyty 

ZDARMA při včasném zaplace-
ní * termínované + dětské slevy 
* levné stravování ve stylu čes-
ké kuchyně * skvělý klientský 
servis * profesionální dopravu 
* odpočinek a zábavu * lázeň-
ské, sportovní a relaxační po-
byty v ČR i v zahraničí. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

Náměstí v Blansku zaplní 
výstava balkonových květin

Pokračování ze str. 4
„Opravdu mám takové plány, věřím, že se expozice na náměstí 

Svobody bude líbit,“ doplnil.
Petr Lebiš bude vystavovat nejrůznější druhy balkonových kvě-

tin v čele s muškáty. „Expozice v Olomouci už mi nic nedávaly. 
Výzvou pro mne je ukázat, jak může být vyzdobeno město. Lidé 
zde uvidí květiny v klasických i zavlažovacích truhlících, které 
jsou mým patentem. Připraveno bude na třicet květinových vál-
ců. I pro ně mám vymyšlenou speciální konstrukci,“ pochlubil se 
zahradník. 

Jak dodal, ty, které jsou běžně na trhu, mohou připadat zákaz-
níkům drahé. „Přišel jsem s daleko levnějším modelem. Zájemci si 
jej budou moci prohlédnout a ocenit jeho přednosti,“ láká. Novin-
kou budou rovněž osázené nádoby na sloupech veřejného osvět-
lení. „Budou v menší výšce než je běžné, aby lidé mohli lépe kvě-
tiny obdivovat,“ doplnil zahradník. Součástí výstavy bude i menší 
prodejní stánek. 

Z toho, že mohou lidé výstavu poničit, strach Petr Lebiš nemá. 
„Věřím, že lidé jsou ve své podstatě pozitivní a nebudou likvidovat 
něco pěkného,“ usmívá se. Spolupracovat s ním budou ráječkovští 
zahrádkáři. „Pan Lebiš je naším členem. Pomůžeme mu rádi s in-
stalací i ohlídáním expozice,“ podotkl jeden z organizátorů Karel 
Klíma. Ten je přesvědčen, že si unikátní výstavu nenechá ujít žád-
ný milovník květin z regionu.

Na co myslet 
při cestě do 

zahraničí
Abyste si svoji dovolenou uži-

li, seznamte se se základními 
informacemi o navštěvované 
zemi a místě pobytu. Nutností je 
dnes zdravotní pojištění, vybrat 
si můžete od krátkodobého až 
po roční mezinárodní pojištění, 
vybírejte na základě délky vaše-
ho pobytu. Cestujete-li do méně 
vyspělých zemí, zjistěte si, zdali 
nepotřebujete očkování proti 
některým exotickým nemocím. 
Před delší cestou navštivte své-
ho lékaře a zajistěte si nezbytné 
léky. Při cestě do země s vízovou 
povinností si vyřiďte víza na pří-
slušném konzulátu. Pokud máte 
v plánu cestování automobilem, 
tak se informujte, zda Váš řidič-
ský průkaz v navštívené zemi 
platí. Nezapomeňte si pořídit fo-
tokopie dokladů, které uložte na 
jiné místo než originály. 

 
PRODEJ 
A PŮJČOVÁNÍ KOLOBĚŽEK 

pro děti i dospělé 
 pro sport a rekreaci
 
Koloběžky v Brně, Údolní 25
Koloběžky v Moravském krasu, 
Vilémovice 95 w
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Na kole nebo pěšky? Co zku-
sit třeba koloběžky! To je heslo 
půjčovny koloběžek, která má 
sídlo ve Vilémovicích. Více o je-
jím vzniku, fungování a další 
podrobnosti prozradil její spolu-
majitel Miloš Hotař. 

Můžete prozradit, jak jste se 
dostal ke koloběžkám?

Svoji první koloběžku jsem si 
pořídil, když mi bylo něco přes 
dvacet. Koupili jsme rovnou dvě 
a hned na prvním kopci zjistili, 
že sedátka na nich jsou jen na 

okrasu, neboť jeden z nás díky 
němu skončil rychle v příkopě. 
Pár měsíců na to jsme na nich 
jeli z Estonska domů přes Lotyš-
sko a Litvu. Když nad tím zpět-
ně přemýšlím, asi mě koloběžka 
lákala právě proto, že jsem jako 
malý žádnou neměl. Některé 
věci je třeba zažít, ať je člověku 
kolik chce.

Jak a kdy vznikl nápad na 
půjčovnu koloběžek v Morav-
ském krasu?

Ten nápad přišel v době, kdy 

Miloš Hotař: Jako malý jsem koloběžku neměl
jsme ve Vilémovicích koupili 
domek. Nechtěli jsme každý den 
jezdit pracovat do Brna a pře-
mýšleli, co dělat tady. Protože 
jsme se motali kolem koloběžek 
a kol a chtěli jsme něco udě-
lat pro nemotorovou dopravu 
v krasu, padla volba právě na 
koloběžky. Zpětně se ukazuje, že 
to byl hodně ujetý, ale naprosto 
skvělý nápad.

Kolik a jaké koloběžky máte 
v nabídce?

Začínali jsme před třemi roky 
s šesti a v malé místnůstce. Teď 
jich máme 36, ale než přijdou 
prázdniny, tak číslo vzroste na 
44. Takže aktuálně děláme no-
vou „kolobkárnu“, ale jak se zdá, 
i ta nám nebude brzy stačit. Ne-
jsou to totiž jen koloběžky, co 
tady máme, ale i dětské vozíky 
za ně, dětské sedačky, náhradní 
díly. A také doplňky jako košíky 
na řídítka, lahve na pití, helmy, 
rukavice, zámky. Těch věcí je 
vážně dost. A nejde jen o jeden 
druh koloběžek. Najdete tu ko-
loběžky turistické, závodní, sil-
niční, downhillové, freestylové. 
A samozřejmě i dětské.

Jaký je o ně zájem? Asi si je 
nepůjčují pouze děti?

Děti, které si je půjčují samy, 
jsou jen ty z Vilémovic. Ostat-
ní přijíždějí s rodiči. Nejčastěji 
k nám jezdí skupiny mladých, 
kteří chtějí zkusit něco nového, 
nebo naopak starší páry, kteří 
koloběžky zkouší třeba právě 
proto, že kola jim už nevyhovu-
jí. Často se stane, že si koloběž-
ku půjčí na vyzkoušení, a pak si 
ji hned u nás koupí. I takovou 
možnost nabízíme.

Jaké trasy byste doporučil 
návštěvníkům krasu, kteří si u 
vás vypůjčí koloběžku?

Někteří lidé se bojí, že v kra-
su pojedou jen do kopce. Ale tak 
tomu rozhodně není. Známe to 
tady, takže každému doporu-
číme tu správnou trasu. A díky 
lanovce na Horní můstek Ma-
cochy se najde i trasa, kde je-
dete do kopce vlastně jen když 
vracíte koloběžku ve Vilémovi-
cích. Jako novinku letos hojně 
nabízíme výlet z krasu do Brna. 
Koloběžku si půjčíte tady, ale po 
absolvování čtyřiceti kilometrů 

víceméně pořád z kopce dolů ji 
vrátíte v Brně. Jízda kolem Svi-
tavy má své kouzlo.

Kde vás lidé, kteří se chtějí 
projet krasem na koloběžce, 
najdou, příp. na jakých webo-
vých stránkách mohou hledat 
bližší informace?

Vše o tom, co děláme, dopo-
ručené trasy, ale třeba i tipy 
na ubytování, lidé najdou na 
našem webu www.nakolobce.

cz. Půjčovny máme dvě, jednu 
naleznete ve Vilémovicích, v sa-
motném srdci Moravského kra-
su, hned na kraji obce, když se 
přijede od Blanska, tu druhou 
pak v Brně v Údolní ulici 25. 
Koloběžek máme sice opravdu 
hodně, ale přesto je vždy lepší 
si je rezervovat e-mailem nebo 
na telefonu 605 186 200. S ko-
loběžkářským pozdravem Trhni 
si nohou Milouš Hotař.

 Pavel Šmerda

LÉTO - ČAS PRÁZDNIN, CESTOVÁNÍ A DOVOLENÝCHLÉTO - ČAS PRÁZDNIN, CESTOVÁNÍ A DOVOLENÝCH



Jumping si můžete zacvičit v Blansku i v Boskovicích

pro jednu osobu na 

„Vaši první lekci JUMPINGu“. 
Kapacita lekcí je omezena, nutná rezervace 

místa i pro majitele slevového kuponu.

Orlovna, Komenského 15, Blansko
Orlovna, Komenského 33a, Boskovice

Rezervace a další informace na 
tel.: 734 502 079 nebo na: 

www.jumping-bk.cz.

KUPON na padesátiprocentní slevu

Platnost slevového kuponu do 30. 9. 2011.

Konečně také na Blanensku 
a Boskovicku se rozvíjí nový 
atraktivní itness sport JUM-
PING (skákání na trampolín-
kách). „Jumping patří mezi no-
vinky kolektivního a aerobního 
cvičení. Na hodinách jumpingu 
zažijete spoustu legrace, po-
slechnete si příjemnou hudbu 
a přitom všem protáhnete celé 
tělo,“ říká o něm Alena Šustáč-
ková, která zajišťuje cvičení 
v Blansku a v Boskovicích. 

Můžete na úvod čtenářům 
Zrcadla JUMPING trochu před-
stavit? 

Jumping je zábavné cvičení, 
u kterého se pořádně zapotíte. 
Je to sport pro každého - nezále-
ží na věku, hmotnosti či fyzické 
zdatnosti, lekci zvládne úplně 
každý. Cvičení je určeno všem 
věkovým kategoriím - ženám, 
mužům i dětem. Záleží jen na 
dohodě, jak bude hodina zamě-
řená - easy, itness nebo power. 
Instruktor udává tempo, kombi-
nuje cviky tak, aby se procvičilo 
celé tělo a upozorňuje na jeho 
správné držení. Jumping nemá 

složitou choreogra ii - skáče 
se na místě, vychází z jedno-
duchých cviků-poskoků, proto 
se nemusíte učit žádné složité 
kombinace kroků, abyste s tímto 
krásným a energickým sportem 
mohli začít. 

Pro koho je JUMPING určený 
a jaká je jeho podstata? 

Program byl sestaven tak, aby 
si na své přišel opravdu každý. 
Podstatou jumpingu jsou jed-
noduché poskoky na speciálně 
vyvinuté trampolínce. Význam-
ně se při něm zlepšuje koordi-
nace pohybu a rovnováha. Díky 
kombinacím rychlých a poma-
lých poskoků se silovými prvky 
efektivně spalujete tuky. Při pra-
videlném provozování Jumpingu 
(alespoň 2x týdně) jsou znatelné 
výsledky nejen viditelné, ale 
i měřitelné a to v relativně krát-
kém časovém horizontu (4 až 6 
týdnů). Je to také proto, že při 
50 minutách Jumpingu spálíte 
až 1500 kcal, což je několikaná-
sobně více než u jiných sportů. 
Při tom šetříte svoje klouby, pro-
tože je chráníte před zbytečný-

my otřesy. Komplexnost cviků 
zaručuje posílení celého těla 
a tvarování jednotlivých partií. 
Značná část lekce je věnovaná 
i balančnímu cvičení, které je 
na pružném výpletu trampolín-
ky opravdu zábavné. Výhodou 
balancování je zpevnění hlubo-
kého zádového svalstva, které 
jiným než balančním cvičením 
neposílíte. 

K JUMPINGU je třeba spe-

ciální trampolínka. Jak vypa-
dá? 

Má průměr 122 cm a podpůr-
ná řídítka, která jsou používána 
cíleně pouze u některých cviků. 
Proto dochází právě k nucené-
mu balancování a tudíž se posi-
lují kloubní úpony a svaly kolem 
páteře. 

K čemu všemu je tedy JUM-
PING dobrý a jaké jsou jeho 
výhody? 

Jumping kombinuje více 
druhů cviků včetně posilování 
problémových partií a strečink 
- nabízí tak důležité procvičení 
a protažení celého těla. Jumping 
je perfektní pro všechny, kteří 
chtějí zhubnout, zpevnit posta-
vu, zlepšit fyzickou kondici, zís-
kat životní vitalitu. Poskytuje re-
laxaci, uvolnění, rekondici a čas 
k odpočinku od práce a stresu. 
Slouží též jako prevence proti 
onemocnění. Jumping podporu-
je posilování svalů dna pánev-
ního. Trampolínka je ideálním 
nástrojem, vymezuje prostor 
pro cvičení, kde jste naprosto 
sami. Na rozdíl od aerobicu, kde 
v případě, že nestíháte tempo či 
měnit kroky, hrozí, že Vás celý 
dav nadšených cvičenců doslo-
va smete. Díky měkkým dopa-
dům maximálně šetříte svoje 
klouby, díky balančním cvikům 
zapojujete svalstvo středu těla 
tzv. CORE - zejména hluboké zá-
dové svalstvo a svaly pánevního 
dna.

Pokud jdu na JUMPING po-
prvé. Co byste mi poradila? 

Chystáte-li se na lekci jumpin-
gu poprvé, připravte si pohodl-
né sportovní oblečení, nejlépe 
ze savého materiálu, a pevnou 
sportovní obuv ( itness). Neza-
pomeňte na ručník a dostatek 
tekutin (alespoň jeden litr). Na 
lekci se instruktorovi přihlas-
te, že jste poprvé. Vysvětlí vám 
základy cvičení, správné držení 
těla a zkontroluje nastavení výš-
ky řídítek. Instruktoři vás, kteří 
jste nováčci seznámí se základ-
ním postojem na trampolínce 
a způsobem skákání tak, aby 
bylo co možná nejefektivnější 
a pro vás příjemné a zábavné. 
Určitě se nebojte zeptat na vše 
co vás zajímá.

Kde vás v Blansku a v Bos-
kovicích najdeme? 

Skáčeme v Orlovně v Komen-
ského ulici č. 15 na Starém Blan-
sku a v Orlovně v Komenského 
ulici č. 33a v Boskovicích. Re-
zervace a další informace získají 
zájemci na tel. čísle 734 502 079 
nebo na www.jumping-bk.cz. 
Ráda bych upozornila, že skáče-
me celé léto a celé prázdniny.

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ 
LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY!

ČERVEN: CHORVATSKO-DĚTI pobyt ZDARMA!
akce 2 v 1 ceně: doprava, ubytování ŠIBENIK od 2 990 Kč!

TUČEPI vč. polopenze od 5 990 Kč, Palmová riv. od 3 480 Kč! 

TIPY LETECKY: TURECKO z Brna: ALL od 9 990 Kč!
ŘECKO od 7 990 Kč, BULHARSKO od 6 990 Kč!!! 

MALLORCA od 10 690 Kč, ŠPANĚLSKO od 10 990 Kč!
SHARM, ALL od 9 990 Kč, MALTA, MADEIRA od 12 588 Kč

Tradičně zájezdy CK ze SRN, Rakouska a SR
       

 Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY

Cestovní služby pro skupiny, firmy, jízdenky, 
letenky, trajekty...

☺☺

travní káry 
koloběžka
paintball

Hospůdka 
u Caesara  

 příjemné posezení i ubytování, 
pořádání firemních akcí, 

malé svatby  grilování apod.  
kapacita 35 míst. 

28. června 2011 Léto - čas prázdnin, cestování a dovolených28. června 2011 Léto - čas prázdnin, cestování a dovolených

Pobyt s výlety v nejnižší ceně 
9.-20. září 2011        9  900 Kč 

Chcete poznat nejkrásnější 
pláže ve Středozemním moři? 
Podle poroty složené z odbor-
ných novinářů a expertů na 
cestování vévodí sedmi evrop-
ským ostrovům Sardinie a Kor-
sika. Možná jsou na Džerbě 
pláže delší a na Korsice stejně 
malebné zátoky, ale ty sardské 
často obklopují rudé vápenco-
vé útesy a duny, písek je bílý 
a jemný. Voda je tak čirá, že je 
vidět i do hloubky 20 metrů, 
a to už jinde ve Středomoří ne-
najdete. Navíc podnikatelský 
záměr odvézt balvany a roze-
stavět plastová lehátka tu vět-
šinou neprošel.

Sardinie – Karibik Středomoří, nabízí jedny 
z nejkrásnějších pláží a rudé vápencové útesy

Sardinie je po Sicílii druhý 
největší ostrov ve Středomoří. 
Často se jí říká Karibik ve Stře-
domoří. Kdo sem zavítá, rád se 
vrací, a to nejen kvůli tyrkyso-
vé vodě, ale také díky nádherné 
přírodě, kde se rodí skvělí ku-
chaři, cukráři a vinaři.

Evropská smetánka si tu ob-
líbila Smaragdové pobřeží, ale 
vlastně nejen ta, první, kdo si 
před padesáti lety nakoupil 
pozemky v úseku několika de-
sítek kilometrů pobřeží a začal 
tu stavět nejluxusnější hotely 
a vily, byl šejk Aga Chán Karim 
IV. 

Ale Sardinie není jen Costa 

Ski-areál v Olešnici si vět-
šina lidí spojuje především se 
zimou a lyžováním. „Už v roce 
2007 jsme zahájili i letní pro-
voz v podobě adrenalinových 
aktivit: travní káry a koloběž-
ka, paintball a lukostřelba,“ 
řekl za provozovatele Radim 
Starý. 

Zájemci mají podle jeho slov 
k dispozici čtyři terénní káry a 
jednu koloběžku. Délka trati je 
500 metrů s převýšením přes 
100 metrů. „Vlekem vás vy-
táhneme i s károu na svah, kde 
se sami odháknete speciálním 
mechanizmem. Pak už jen stačí 
se otočit a jedete dolů. K dis-
pozici máte celý svah. S kolo-
běžkou je to obdobné,“ doplnil 
Starý.

V areálu si můžete zahrát 
také paintball. K dispozici je 
celkem šest zbraní, pro větší 
skupiny lidí je možné zajistit 
po telefonické domluvě na čís-
le 737 452 600 i větší množ-
ství. A stříleli jste někdy z re-
flexního luku? Také to v Oleš-
nici můžete. Chrániče prstu 
a paže jsou samozřejmostí. 
Pokud jste nováčci tak se vám 
bude věnovat instruktor nebo 
instruktorka. 

Otevírací doba areálu je 
v červnu a v září vždy v sobotu 
a v neděli od 13 hodin, v čer-
venci a srpnu pak od pátku do 
neděle od 13 hodin. V areálu se 
nachází také hospůdka u Cae-
sara s kapacitou pětatřicet 

Smeralda, tedy Smaragdové 
pobřeží s ostrůvky La Magda-
lena na severovýchodě ostrova. 

Je tu i mnoho dalších míst, které 
stojí za to vidět. Na severozápad 
jezdí naši turisté na Costa Para-
disso a do oblasti Isola Rossa. 
Odtud je to jen kousek k dalším 
výletům do katalánského měs-
ta Alghero s neopakovatelnou 
atmosférou. Stojí zato navštívit 
i Neptunovu jeskyni s vchodem 
těsně u hladiny moře, zastavit 
se u světové rarity – kamenných 
nurágů nebo se projít klikatými 
uličkami malebného Castelsar-
da, jemuž vévodí starý hrad. 
Zde se můžete obdivovat ruč-
ním výrobkům z korku, košíkář-
ství, šperkům s polodrahokamy 
či korály.

Pokud si z ostrova chcete 
něco přivézt, pak ovčí a kozí 
sýr, vynikající víno nebo národ-
ní nápoj mirto, který se prodá-
vá v ručně vyrobených lahvích 
různých tvarů, často právě oba-
lených korkem.

Právě severozápad Sardinie 
naskýtá vedla krásného koupá-
ní i možnost turistiky v nepří-
liš vysokých horách nebo pří-
mo u pobřeží, jako například 
okruh deseti malými zátokami, 
skalami a kameny s bizardními 

tvary v Capo Testa nedaleko 
městečka Santa Teresa, jen 10 
km vzdáleného od korsického 
Bonifacia.

Tato oblast není žádnou to-
várnou turistického ruchu, ale 
místem příjemného odpočin-

ku, klidu, pohody s možností 
poznávání a objevování nové-
ho, s pohledy na západy slunce 
do azurového moře. Člověk se 
tu až diví, jak kýčovité pohledy 
dokáže příroda nabídnout.

 Ladislav Dostál, Lados

míst, kde je možné uspořádat 
oslavy, firemní akce, ale také 
malé svatby a venkovní grilo-
vání, sociální zázemí i ubyto-
vání.

Nejbližší akce:
8. 7. • DISKO TRISKO NA SKI 
- NEON PÁRTY přímo pod 
svahem
22. 7.•  DISKO TRISKO NA SKI 
- TETOVACÍ PÁRTY
12. 8. • DISKO TRISKO NA SKI 
- LETNÍ PÁRTY 
27. 8. • PAINTBALLOVÝ TUR-
NAJ

Ski-areál ožije i v létě
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Vystoupení kapel MIG 21, Buty, Gi-
psy CZ, Xindl X, Kataríny Knechtové či 
Michala Nesvadby, velká spousta jídla 
a pití, exkurze pivovarem a další a další 
program čeká letos návštěvníky Pivní 
pouti, která se uskuteční v Černé Hoře 
v sobotu 24. září. 

„Stejně jako v loňském roce se mohou 
lidé těšit na Svatováclavský pšeničný 
speciál, který bude slavnostně naražen 
při zahájení Pivní poutě. Na své si přijdou 
i sběratelé, protože tradičně bude k této 
příležitosti vyrobena speciální sklenička. 
Pro děti bude v areálu pivovaru i mimo 
něj připravena řada atrakcí, např. skáka-
dla, motokáry, kolotoče aj.,“ řekl Radek 
Pavlík z Pivovaru Černá Hora. 

Program se bude tradičně odehrávat 
jak na nádvoří pivovaru, tak na soused-
ním výletišti, na závěr se uskuteční oh-
ňostroj a taneční zábava v bořitovské 
sokolovně. „Opět budeme zajišťovat au-
tobusovou dopravu od vlaku z Rájce-Jes-
třebí. Zájemci si také budou moci vstu-
penky zajistit v předprodeji. Bližší po-
drobnosti prozradíme v nejbližší době,“ 
doplnil Pavlík.

Pivovarnická skupina K Bre-
wery uvádí v těchto dnech na 
trh novinku jako stvořenou pro 
horké letní dny – svrchně kva-
šený pšeničný ležák s jemnou 
limetkovou příchutí nazvaný Ve-
len GARDEN. Vaří se stejně jako 
ležák Velen v Pivovaru Černá 
Hora.

Pšeničný ležák Velen začali 
černohorští sládci vařit na pod-
zim roku 2009. Za rok a půl jeho 
existence se stal jednou z nej-
oblíbenějších specialit nejen 
v konkurenci piv z Černé Hory, 
ale také z celého sortimentu 
skupiny K Brewery. K tomu jis-
tě přispívá také fakt, že kromě 

jihomoravského pivovaru vyrábí 
svrchně kvašené pšeničné pivo 
už pouze jeden český průmys-
lový pivovar. A právě proto se 
v Černé Hoře rozhodli připravit 
ještě jednu variantu tohoto piva, 
kterou velmi příhodně nazvali 
Velen GARDEN.

„Oproti pivu Velen jsme do 
piva Velen GARDEN přidali pří-
chuť limetky, která ještě více 
umocní svěží pocit při jeho 
konzumaci. Proto jde o pivo 
obzvláště vhodné k uhašení 
žízně za parných letních dnů, 
třeba při odpočinku na zahrád-
ce oblíbené restaurace,“ uvedl 
Vlastimil Zedek, sládek Pivova-

ru Černá Hora. Jelikož pivo při 
výrobě neprochází procesem 
iltrace, zachovává si vysoký 

obsah pivovarských kvasnic, 
které vytvářejí jeho jemný zákal 
a velmi příznivě působí na zaží-
vací trakt. Obsah alkoholu je 4,8 
procenta.

Výroba svrchně kvašených 
pšeničných piv má v českých 
zemích velmi dlouhou tradici. 
V období 15. – 17. století tato 
piva dokonce převažovala a do-
dnes jsou velice oblíbena a vy-
hledávána pro svůj nesporný 
přínos lidskému zdraví při do-
držování pravidla konzumace 
v rozumném množství.

Pivovar Černá Hora přichází
s novým osvěžujícím pivem

Pivní pouť bude mít nabitý program

Pivovar Černá Hora 
hledá OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
pro region jižní Morava
Hlavní náplň práce:
Získávání nových zákazníků a péče o stávající zákazníky 
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání  
- znalost práce na PC MS Office 
- komunikační dovednosti, flexibilita, spolehlivost, orientace na výsledky 
- řidičský průkaz sk. B
Nástup od 1. 9. 2011 nebo po dohodě

 Nabídky zasílejte do 20. 7. 2011 na adresu nebo na e-mail:
Pivovar Černá Hora, Bořivoj Bartoněk, 679 21 Černá Hora 3/5, e-mail.: bartonek@pivovarch.cz

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Společnost M D Let s.r.o. 
hledá pro svoji provozovnu ve Svitávce 
vhodné kandidáty na pozice:

Zámečník 
 vyučen v oboru
 schopnost samostatně pracovat podle výkresové dokumentace
 svářečské zkoušky – min. základní kurz CO2
 praxe min. 3 roky
 znalost obsluhy CNC ohraňovacího lisu výhodou – není podmínkou.
 dvousměnný provoz

Svářeč
 vyučen v oboru
 základní kurz CO2 a praxe podmínkou
 dvousměnný provoz

Lakýrník kovových výrobků
 vyučen v oboru
 praxe podmínkou
 dvousměnný provoz

Nabízíme:
- práci v příjemném prostředí nového výrobního závodu ve Svitávce
- zázemí stabilní společnosti
- mzdové ohodnocení odpovídající uvedené pozici
- nástup možný od 1. 7. 2011

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na e-mail: 
lenka.jilkova@mdlet.cz 

nebo na adresu provozovny: 
M D Let s.r.o., Školní 518, 679 32 Svitávka

tel.: 516 499 993

R   R   
Pro zdravotně...
Pokračování ze str. 4
V rámci projektu budou probí-

hat tyto aktivity: Motivace cílové 
skupiny a její aktivizace se zamě-
řením na zvyšování informova-
nosti cílové skupiny a na její mo-
tivaci ke vstupu nebo návratu na 
trh práce. Poradenství, pracovní 
diagnostika, v rámci které budou 
probíhat konzultace s klienty z dů-
vodu mapování jejich možností na 
trhu práce.

Rozvoj dovedností klientů, 
osobní podpora se zaměřením 
na rozvoj pracovních dovedností 
potřebných pro získání a udrže-
ní zaměstnání a podpora vedoucí 
k lepší uplatnitelnosti klientů na 
trhu práce. Rekvali ikace klientů, 
kdy v rámci této aktivity budou 
zajištěny rekvali ikační kurzy, a to 
individuálně pro jednotlivé klienty 
dle jejich potřeb a možností (kur-
zy práce na PC, tvorba a údržba 
internetových stránek, odborné 
kurzy manuálních činností, apod.). 
Práce se zaměstnavateli, kteří jsou 
neoddělitelnou součástí systému 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.

Pro bližší informace kontaktuj-
te: Libuši Krejčí, tel. 774 170 687, 
e-mail:krejciliba@seznam.cz.

Michal Nesvatba.  Foto Pavel ŠmerdaMichal Nesvatba.  Foto Pavel Šmerda



5 100 000 Kč 350 000 Kč1 250 000 Kč1 100 000 Kč

Prodám skříň s nádstavcem 
- ořech, prostorná uvnitř dveří zr-
cadlo a šuplíky a dětskou autose-
dačku po jednom dítěti /0-13 kg/. 
Cena dohodou. 

 Tel.: 721 305 595.
Koupím zachovalý Akorde-

on střední velikosti. Tel. 721 453 
787.

Prodám jednopokojový byt 
v Letovicích v OV, v pěkném pro-
středí a v nově zrekonstruovaném 
domě. Cena: 495 000 Kč. Tel.: 
773 079 474.

 Pronajmu zařízený byt 3+1 
v Jedovnicích. Tel.: 777 174 648 
.

Koupím 10 q pšenice. Tel.: 
723 830 686.

Koupím JAWU 250 nebo 
moped ATADION S - 11 i nepo-
jízdné. Tel.: 732 957 641 po 16 
hod.

Pronajmu levně chatu v Je-
dovnicích u Olšovce, s vybave-
ní,parkování u chaty. Tel.: 723 
830 686.

Prodám pozemek ke stavbě 
RD v Mladkově, rovinatý, obdél.
tvaru, cca 900 m2, oplocený, ulič-
ní šíře 20 m, IS u pozemku, cen-
trum obce. Cena dohodou. Mob.: 
739 011 811.

Prodám dětské kolo s balanč-
ními kolečky OLPRAN - SKI-
PY,vel.kol 16“,pro děti 4-6let. 
Tel.: 731 754 125.

Prodám Korela rozela pestra, 
odběr začátek července. Tel.: 739 
905 250.

Prodám Volvo xc60, r. 2009, 
najeto 36 tis., automat, 4x4, kůže, 
xenony, navigace, 1. majitel, bar-
va černá. Cena 700 tis. Kč bez 
DPH. Tel.: 602 547 755.

Prodám Renault Megane 

P  P  
Nikola Šindelářová

777 008 399, 
sindelarova@zrcadlo.net

Ř  :Ř  :
radkovainzerce@zrcadlo.net

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

PODNIKATELSKÁ INZERCE

PŮJČKY & REALITY
www.dinero.cz

HIMMER – www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026. 

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Drůbeží rizoto, sýr, okurek 59,-, 2. Vepřové na paprice, těstoviny 59,-, 3. Špekáčky na černém pivě – pikantní, chléb 65,-, 4. Kuřecí flamendr, dušená rýže 69,-, 5. Vepřový přírodní řízek na žampionech, hranolky 69,- , 6. Obědový salát 
s kuřecím masem a sýrem 75,-, 7. Pečená kačena, zelí, houskový knedlík 99,-, 8. Smažený vepřový řízek po vídeňsku, vařený brambor, zelenina 99,- 

1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Čevabčiči, opékaný brambor 59,-, 3. Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažený jazyk, bramborový salát 69,-, 5. Vepřový přírodní řízek zapečený vejci a sýrem, 
hranolky 69,-, 6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Telecí nudličky po myslivecku, hranolky 89,-, 8. Smažené kuřecí medailonky, míchané tzatziky, opékaný brambor 99,- 

1. Boloňské špagety, sýr 59,-, 2. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený Hermelín plněný vysočinou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Brněnský drak, hranolky 69,-, 5. Kuřecí plátek se slaninou a smetanou, 
dušená rýže 69,-, 6. Obědový salát, šunka, sýr, vejce 75,-, 7. Vepřový steak s lesními houbami, hranolky, zelenina 89,-, 8. Smažený pangácius, zelenina, vařený brambor, kysaná smetana 99,- 

1. Mexické fazole, chléb 59,-, 2. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Játra na roštu, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí přírodní plátek, hranolky, broskev 69,-, 5. Vepřový „Ondráš“ 69,-, 6. Obědový salát 
se smaženými sýrovými kousky 75,-, 7. Roštěná na roštu, hranolky, obloha 105,-, 8. Kuřecí řízek v bramborových lupíncích, zelenina, americké brambory 99,- 

1. Těstoviny s kuřecím masem, špenátem a smetanou 59,-, 2. Vepřové výpečky, vařený brambor, tatarka, okurek 59,-, 3. Sládkův guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Kuře Kung-Pao, dušená rýže 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, šunka, 
sázené vejce, opékaný brambor 69,-, 6. Obědový salát se šunkou na grilu 75,-, 7. Kuřecí steak na medu, obloha, hranolky 89,-, 8. Smažený vepřový gordon – blue (šunka, sýr), zelenina, vařený brambor 99,-

TÝDEN S ŘÍZKY                                                     Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 27. 6. do pátku 1. 7., 59 až 99  Kč                                                 Polévka dle denní nabídky 
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www.rs-servis.net

SLUŽBYSLUŽBY

VODA VODA - TOPENÍ TOPENÍ - PLYNPLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Karel oupek 
tel.: 604 974 260

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč
vyhledáme 

za vás

Na m síc DUBEN

KUPON
na slevu5 % KUPO

N
na 

slev
u

10 %

TIMIO s.r.o.
provozovna Pražská 7 
Areál Metra Blansko 

678 01 Blansko
e-mail: timio@centrum.cz

mobil: 774 952 277 

Nabízí k prodeji

STŘEŠNÍ LATĚ 
včetně impregnace

5x3 cm, délka 4 m 7,50 Kč bm 
5x4 cm, délka 4 m   9 Kč bm
6x4 cm, délka 4 m 11 Kč bm
Palivové dřevo 300 Kč/m3

Ceny bez DPH

NABÍZÍME:

 Dámské, pánské spodní prádlo
 Dámské, pánské pyžama
 Dámské, pánské plavky
 Dětské spodní prádlo i pyžama
 Župany, ponožky
 Prodej značky Mustang

OD CENTRUM
Rožmitálova 5/7, Blansko 
Tel.: 603 844 209
naproti drogerii SCHLECKER

Coupé, 1.6 16V 79kW rok 2001, 
stav dobrý, stříbrná metalíza, 20 
tisíc+doplacení leasingu. Tel.: 
608 943 932.

Prodám přenosnou výheň. 
Tel.: 721 273 786.

Prodám štěňata borderteri-
éra s průkazem původu - barva 
grizly. Odběr od 20. dubna 2011. 
Bližší informace na telefonu 725 
060 181. 

Prodám starší očištěné cihly. 
LEVNĚ! Tel.: 603 279 621.

Prodám cihlový byt 3+1 OV, 
po rekonstrukci, Blansko-Zbo-
rovce. Bez RK. Mob.: 608 679 
018.

Prodám stavební míchačku, 

obsah 3 kolečka. Tel.: 773 275 
035.

Prodám tuje Smaragd 
na živý plot 1 cm/1 Kč. Tel.: 
608 320 427. 

Prodám nebo vyměním za 
1+1 (BM, BO, BK, SY) rod. 
dům 5+1 20 km od Blanska. Tel.: 
777 060 322.

Prodám byt OV 1+1  v Bosko-
vicích za 980  000   Kč. Tel. číslo: 
608 245 425. 

Prodám garáž v Blansku ve 
Sloupečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám RD 3+1 v Kraso-
vé, garáž, dvůr, zahrada, studna. 
Možnost půdní vest. Cena 1,6 
mil. Tel.: 723 199 235.

Koupím staré pohlednice do 
ar. 1950, dále vyznamenání, řády 
– i socialist.Tel: 608420808.

Pronajmu zařízený byt 3+1 
v Jedovnicích. Tel.: 777 174 
648.

Pronajmu byt 1+1, v Blansku 
na sídlišti Písečná, cena doho-
dou. Tel.: 734 558 726.

Prodám starší stoly jako nové 
cca 10 ks značky HOBIS,křes-
lo viz. www.nabytek-kancelar-
sky.cz ve výprodeji a dále stůl 
pracovní-kancelářský 80x160 
cm jako nový za 1/2 cenu, odstín 
hruška, konferenční židle, skříň-
ku. Cena dohodou. Tel.: 608 889 
821.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné 
rekonstrukci, cena 6000,- Kč + 
inkaso. Tel. č.: 777 901 661.

Odvezu jakékoli množství za-
chovalých střešních tašek 2fal-
cových, nejlépe Bohunice. Tel. 
773 275 035.

Vykoupím pozemky typu: 
pole, louky, remízky. Platba ihned 
- v hotovosti. Tel.: 733 133 790.

Hledám brigádu, úklid, 
pomoc v domácnosti atd. 
Tel.:731 987 819.

Oplocení zahrad, výroba mříží, 
ocel. schodů, zábradlí, konstrukcí, 
bran, branek a další zámečnické 
práce. Telefon: 737 787 404.

Renovace koupelnových van 
s akrylátovou vložkou. 

 Telefon: 608 462 346

Mladá fi nančně zajištěná ro-
dina hledá byt nebo dům okres 
Blansko, platba v hotovosti. Tel.: 
722 940 998.

STOP exekucím a fi nanční 
tísni! Pracuji pro 1. věřitele. Tel: 
733 224 414, 732 547 490.

M    M    
??

P  P  
 ? ?

V   V   
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.czMňága
   & Žďorp

www.bykovice.cz

16.7.
BÝKOVICE
U ČERNÉ HORY
start ve 20h, vstup 200/250Kč

sobotní koncert na Býkovickém hradišti

Předprodej: eventim.cz, Shit Music Boskovice, Indies a BKC Brno, U Tří Volů Býkovice, Lidový Dům Lysice.

ČECHOMOR

www.bykovice.cz

24.7.
BÝKOVICE
U ČERNÉ HORY
start ve 21h, vstup 250/300Kč

nedělní koncert na Býkovickém hradišti

Předprodej: Ticketstream, Shit Music Boskovice, Indies, BKC Brno, U Tří Volů Býkovice, Lidový Dům Lysice.
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III. třída: Knínice – V. Opatovice 1:3 
(0:1), Špidlík P. – Hanák 2, Blaha. Kotvr-
dovice – Vísky 4:1 (2:1), Hloušek 2, Ho-
rák, Kunc – nehl. Bořitov B – Ráječko B 
1:5 (0:1), Polák – Štafa 2, Bartoš, Prokop, 
Sehnal J. Lipůvka – Vranová 1:4 (1:3), 
Bouda – Krčil 3, Jež. Skalice – Kunštát 
B 3:3 (1:1), Holý, Konečný, Meluzín – 
Boček 2, Křepela. Olešnice B – Lažany 
2:2 (2:0), Daniel, Kubíček Michal – Mo-
tyčka, Maděránek. Ostrov – Vilémovice 
1:1 (0:0), Gross – Fiala Jiří, ČK: Streit 
M. (O).
  1.  Skalice  26  19  4  3  86:35  61
  2.  Lipůvka  26  15  5  6  67:26  50 
  3.  Kotvrdovice  26  15  3  8  43:28  48 
  4.  Vilémovice  26  12  9  5  51:28  45 
  5.  Vranová  26  10  7  9  52:62  37
  6.  Bořitov B  26  11  4  11  51:66  37 
  7.  V.Opatovice  26  10  5  11  52:47  35 
  8.  Kunštát B  26  8  9  9  48:52  33
  9.  Ráječko B  26  9  5  12  50:61  32 
  10.  Vísky  26  9  4  13  48:51  31
  11.  Ostrov  26  9  3  14  49:61  30 
  12.  Knínice  26  7  5  14  35:58  26 
  13.  Olešnice B  26  6  5  15  29:51  23 
  14.  Lažany  26  7  2  17  38:73  23

IV. třída: Svitávka – Valchov 1:3 
(0:2), Novák T. – Barák 2, Krejčíř. Úso-
brno – Bukovina 2:5 (1:2), Kadlec R. 2 
– Trávníček, Skoba 2, Mudrla. Lomnice 
u Tišnova – Adamov 3:2 (2:2), Životský, 
Cícha, Šikula – nehl. Jedovnice B – Bene-
šov 2:1 (1:0), Pešička, Beneš – Laštůvka. 
Skalice nad Svitavou B – Cetkovice 1:3 
(1:2), Dvořák – Huptys, Letfus, Hradecký. 
Lažánky – Doubravice B 9:2 (4:2), Šíbl, 
Šindelka Roman 2, Klimeš, Semrád Jiří, 
Zavadil, Šindelka René, Jedinák – Řez-
níček, Alexa. Kořenec B – Černá Hora B 
4:1 (2:1), Sedlák, Schűlcze 2 – Stejskal. 
Voděrady – Vilémovice B 5:1 (4:1), Kou-
delka 2, Alexa, Měkota, Španěl – Málek, 
Předehrávka 30.kola: Svitávka – Bukovina 
5:5 (2:1), Chloupek Jar. 3, Novák T., Stlou-
kal – Slouka 2, Soudek, Tajnai, Vojtěchov-
ský. Valchov – Adamov 1:2 (1:1), Marek 
J. – Suk Ondřej 2. Úsobrno – Benešov 0:3 
(0:2), Abrahám Martin, Šín P., Mucha T. 
Lomnice – Cetkovice 3:0 (0:0), Němec, 
Šikula, Žilka M. Jedovnice B – Doubra-
vice B 5:0 (1:0), Pešička J. 2, Nejezchleb 
M., Nejezchleb P., Beneš. Skalice B – Čer-
ná Hora B 1:1 (0:0), Dvořák – Furch, ČK: 
Rychnovský (S). Lažánky-Vilémovice B 
3:0 (1:0), Zavadil 2, Trojáček. Kořenec B 
– Voděrady 1:4 (0:3), Ševčík V. – Bednář 
Michal 3, Bednář Pavel. 
  1.  Benešov  30  25  3  2  132:29  78 
  2.  Lažánky  30  20  3  7  83:58  63 
  3.  Jedovnice B  30  20  1  9  92:49  61 
  4.  Lomnice  30  19  3  8  73:47  60
  5.  Voděrady  30  19  2  9  77:52  59 
  6.  Svitávka  30  17  5  8  76:48  56 
  7.  Adamov  30  15  2  13  61:51  47 
  8.  Kořenec B  30  14  4  12  67:71  46 
  9.  Cetkovice  30  11  6  13  63:57  39 
  10.  Doubravice B  30  10  4  16  52:78  34 
  11.  Úsobrno  30  10  2  18  46:86  32
  12.  Bukovina  30  8  4  18  53:97  28 
  13.  Č.Hora B  30  8  3  19  42:70  27 
  14.  Skalice B  30  7  2  21  39:83  23 
  15.  Vilémovice B  30  7  1  22  35:77  22 
  16.  Valchov  30  6  3  21  39:77  21

KP st. dorostu: Bystrc – Blansko 0:11 
(0:2), Trtílek 5, Vašák 2, Majer, Bayer, 
Trávníček, Zouhar. Židenice – Boskovice 
0:5 (0:2), Pijáček 2, Kalášek, Kopecký, 
Černý. 
  1.  Blansko  26  21  1  4  80:11  64
  2.  HO-ŠA B  26  17  4  5  68:31  55
  3.  Znojmo B  26  12  6  8  56:43  42
  4.  Bystrc  26  13  3  10  51:59  42
  5.  Boskovice  26  13  1  12  104:51  40
  6.  Mutěnice  26  13  1  12  54:52  40
  7.  Břeclav B  26  12  4  10  64:65  40
  8.  Slatina  26  11  2  13  48:55  35
  9.  M. Krumlov  26  10  5  11  47:52  35
  10.  Kuřim  26  10  4  12  49:66  34
  11.  Svratka  26  9  6  11  35:61  33
  12.  St. Lískovec  26  7  3  16  57:87  24
  13.  Tasovice  26  6  3  17  40:81  21
  14.  Židenice  26  4  5  17  27:66  17

KP ml. dorostu: Bystrc – Blansko 0:6 
(0:4), Zouhar 2, Horáček, Michalík, Šafa-
řík, Ševčík. Židenice – Boskovice 3:5 (0:3), 
Stříž 2, Blaha, Chalupa, Živný. 
  1.  Blansko  26  22  2  2  120:24  68
  2.  Znojmo B  26  19  3  4  93:33  60
  3.  Boskovice  26  19  1  6  98:42  58
  4.  HO-ŠA B  26  14  4  8  64:45  46
  5.  Bystrc  26  14  3  9  76:46  45
  6.  Kuřim  26  13  1  12  89:78  40
  7.  Svratka  26  10  5  11  62:52  35
  8.  Židenice  26  11  2  13  47:55  35
  9.  Slatina  26  9  8  9  43:43  35
  10.  Mutěnice  26  10  2  14  50:68  32
  11.  Břeclav B  26  9  4  13  47:50  31
  12.  St. Lískovec  26  8  2  16  44:83  26
  13.  M. Krumlov  26  3  2  21  23:119  11
  14.  Tasovice  26  1  1  24  24:142  4

I. třída dorostu: Kunštát – Rájec-Jes-
třebí 3:3 (1:1), Sojka 2, Kuruc - Sedlák 2, 
Burgr. Vyškov B – Kunštát 8:0 (2:0). Rá-
jec-Jestřebí – Rudice 3:1 (1:1), Buš, Kejha, 
Pavlíček – Korčák. 
  1.  MS Brno  26  20  4  2  94:30  64
  2.  Vyškov B  26  18  3  5  118:51  57
  3.  Bučovice  26  17  2  7  77:58  53
  4.  Rousínov  26  16  4  6  69:35  52
  5.  Medlánky  26  15  2  9  77:39  47
  6.  Slovan  26  13  7  6  65:51  46
  7.  Líšeň B  26  14  1  11  115:65  43
  8.  Tišnov  26  12  5  9  73:54  41
  9.  Chrlice  26  11  4  11  67:53  37
  10.  Letonice  26  6  5  15  44:89  23
  11.  Čebín  26  6  2  18  43:98  20
  12.  Kunštát  26  5  2  19  36:116  17
  13.  Rájec  26  4  4  18  38:118  16
  14.  Rudice  26  1  3  22  49:108  6

KP st. žáků: Blansko – Mikulov 32:0 
(18:0), Kratochvíl, Skoupý 5, Blažek 4, Ko-
hút, Vintr, Šíbl 3, Pernica, Študent 2, Buš, 
Keprt, Loula, Semchuk, Šmerda. Svratka 
Brno – Boskovice 5:0 (2:0). 

  1.  Svratka  26  20  6  0  105:14  66
  2.  M. Krumlov  26  20  4  2  87:19  64
  3.  Líšeň  26  15  8  3  72:25  53
  4.  Zbrojovka C  26  16  1  9  90:39  49
  5.  Veselí  26  14  5  7  61:24  47
  6.  Blansko  26  13  5  8  75:38  44
  7.  HO-ŠA B  26  11  4  11  44:46  37
  8.  Vyškov B  26  12  1  13  54:67  37
  9.  Sparta B  26  9  3  14  41:44  30
  10.  Kyjov  26  7  6  13  39:58  27
  11.  Boskovice  26  7  5  14  43:56  26
  12.  Znojmo B  26  5  3  18  26:72  18
  13.  Bystrc B  26  5  2  19  26:89  17
  14.  Mikulov  26  1  1  24  16:188  4

KP ml. žáků: Blansko – Miku-
lov 3:1 (3:1), Blažek, Kunc, Zmeko. Svrat-
ka Brno – Boskovice 8:0 (5:0). 
  1.  Svratka  26  24  0  2  195:9  72
  2.  Zbrojovka C  26  21  3  2  112:23  66
  3.  Sparta B  26  14  7  5  63:37  49
  4.  Blansko  26  16  0  10  74:51  48
  5.  Veselí  26  15  2  9  85:70  47
  6.  Vyškov B  26  14  3  9  67:53  45
  7.  Mikulov  26  14  3  9  46:50  45
  8.  HO-ŠA B  26  9  3  14  37:76  30
  9.  Boskovice  26  8  2  16  32:71  26
  10.  M. Krumlov  26  7  5  14  33:61  26
  11.  Líšeň  26  7  2  17  48:90  23
  12.  Kyjov  26  4  6  16  27:80  18
  13.  Bystrc B  26  3  6  17  32:93  15
  14.  Znojmo B  26  3  4  19  22:109  13

2. fi nálový zápas dorostu: Svitávka-Li-
povec 4:3 (3:2), Procházka 2, Chloupek 
Lub., Škrabal – Štafa 2, Koutný, ČK: Sou-
kup (L). 

Vítěz OP Blansko v kategorii dorostu – 
SK MORAVAN SVITÁVKA. 

2. fi nálový zápas žáků: V.Opatovice-Rá-
jec-Jestřebí 2:2 (2:1), Kaderka 2 – Dvořák 2. 

Vítěz OP Blansko v kategorii žáků - SO-
KOL VELKÉ OPATOVICE.

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Orel 1:2, Dyč-

ka – Koutný 2. Kopeček – Štěchov 5:3, 
Palkaninec 3, Jarůšek, Šváb – Adámek 
3. SADROS – Kvasar 4:2, Marek 2, Hla-
váček, Horák – Stejskal, Traxl. Karolín 
– Rozhraní 5:2, Bartoš, Štrof 2, Sehnal  
– Šnevajs, Švancara. Pivrnec – NOBICA 
5:3, Strýček, Křap P. 2, Křap L. – Fagulec, 
Stříž, Valenta. MICROTEX – Kozárov 
4:3, Němec 2, Kapoun, Neudecker – Bu-
beník R. 3.
  1.  Kvasar  11  7  1  3  45:24  22
  2.  Kozárov  11  7  0  4  51:26  21
  3.  SADROS  11  6  3  2  32:26  21
  4.  MICROTEX  11  6  2  3  36:25  20
  5.  Karolín  11  6  2  3  54:41  20
  6.  Kopeček  11  5  3  3  26:16  18
  7.  Okrouhlá  11  5  1  5  25:31  16
  8.  NOBICA  11  5  1  5  24:25  16
  9.  Orel  11  4  1  6  29:45  13
  10.  Rozhraní  11  2  2  7  19:36  8
  11.  Pivrnec  11  2  1  8  25:57  7
  12.  Štěchov  11  2  1  8  28:42  7

2. liga: Vážany – Suchý 1:4, Býkovice 
– Brumov 2:4, PentaCo – Poříčí 8:1, Bed-
řichov – Arsenal 0:3, Šebetov – Sudice 2:2, 
FK Jabloňany – Žďárná 3:2.
  1.  PentaCo  11  10  0  1  53:18  30
  2.  Suchý  11  8  0  3  41:32  24
  3.  Brumov  11  7  1  3  31:17  22
  4.  Bedřichov  11  6  1  4  23:21  19
  5.  Arsenal  11  6  0  5  16:18  18
  6.  Sudice  11  5  2  4  31:30  17
  7.  Vážany  11  5  2  4  26:31  17
  8.  Býkovice  11  4  1  6  32:32  13
  9.  Poříčí  11  4  1  6  29:37  13
  10.  Jabloňany  11  3  0  8  24:39  9
  11.  Šebetov  11  1  3  7  15:27  6
  12.  Žďárná  11  0  3  8  15:34  3

3. liga: Újezd u K. – StB Jabloňany 4:2, 
V. Opatovice – Hasiči 10:3, Lažánky – Šer-
kovice 10:2, Světlá – Rozsíčka 3:1, Lhota 
Rapotina – Holešín nehl., Rudka – Spešov 
3:0.
  1.  Lažánky  11  9  0  2  64:28  27
  2.  Světlá  10  7  1  2  36:23  22
  3.  Holešín  10  7  0  3  37:18  21
  4.  Šerkovice  11  5  1  5  46:37  16
  5.  Spešov  11  5  0  6  24:29  15
  6.  Rozsíčka  11  4  2  5  22:24  14
  7.  Lh. Rapotina  10  4  2  4  34:38  14
  8.  Hasiči  11  4  1  6  31:47  13
  9.  Opatovice  9  4  0  5  29:30  12
  10.  StB  10  3  2  5  28:40  11
  11.  Újezd u K.  11  3  2  6  18:36  11
  12.  Rudka  11  2  1  8  26:45  7

4. liga: Drnovice – Svitávka 0:2, FPO – 
Červánky 4:0, Vanovice – Lhota u L. 2:5, 
Valchov A – Dolní Lhota 6:7, Čížovky – Tu-
zemák 6:4, Olešná – Paradox 0:1.
  1.  Lhota u L.  11  11  0  0  95:27  33
  2.  Čížovky  11  9  0  2  58:37  27
  3.  Paradox  11  9  0  2  45:32  27
  4.  FPO  11  5  1  5  40:34  16
  5.  Orel  11  5  1  5  41:42  16
  6.  Svitávka  11  5  1  5  34:40  16
  7.  Dolní Lhota  10  5  0  5  28:33  15
  8.  Tuzemák  11  3  2  6  24:26  11
  9.  Olešná  11  3  0  8  18:41  9
  10.  Červánky  10  2  2  6  14:20  8
  11.  Valchov  11  2  0  9  30:75  6
  12.  Vanovice  9  1  1  7  17:37  4 

5. liga: Rudná – Brťov 3:1, Vřesice – 
Dlouhá Lhota 2:3, Norci – Křetín 3:3, Ada-
mov – Vísky 5:0 k., Újezd u B.- Obora 1:2, 
Kuničky – Deštná 1:0.
  1.  Rudná  11  8  1  2  40:19  25
  2.  Křetín  10  7  1  2  40:23  22
  3.  Kuničky  11  7  1  3  37:20  22
  4.  Adamov  11  7  1  3  38:26  22
  5.  Vísky  10  6  1  3  38:20  19
  6.  Norci  10  6  1  3  38:21  19
  7.  Deštná  11  5  1  5  49:27  16
  8.  Dl. Lhota  10  5  0  5  26:30  15
  9.  Obora  11  4  1  6  26:30  13
  10.  Brťov  11  1  5  5  25:34  8
  11.  Vřesice  11  1  1  9  25:51  4
  12.  Újezd u B.  11  0  0  11  5:86  0

Divize: Petrovice – Rudka 4:2, Skalička 
– H. Lhota 0:7, Horní Poříčí – Valchov B 
3:2, Orel Rock – Sebranice 4:5, Vysočany – 
Šebrov 2:0, M. Chrastová – Piccolo 4:9.

  1.  Šebrov  11  9  0  2  34:16  27
  2.  Piccolo  11  8  1  2  52:35  25
  3.  Vysočany  11  6  1  4  34:30  19
  4.  H. Poříčí  11  6  1  4  35:38  19
  5.  Orel Rock  11  5  3  3  34:28  18
  6.  Petrovice  11  5  2  4  24:19  17
  7.  Valchov B  11  5  2  4  25:21  17
  8.  Rudka  11  4  2  5  29:35  14
  9.  H. Lhota  11  4  0  7  33:29  12
  10.  Sebranice  11  4  0  7  23:44  12
  11.  M. Chrastová  11  3  2  6  35:32  11
  12.  Skalička  11  0  0  11  17:48  0

Základní soutěž: Žďár – Šošůvka 2:7, 
Lhota u L. Kněževes odl. Pozdní sběr – Le-
tovice 4:6, Šošůvka – Vítějeves 7:4, Kněže-
ves – Žďár 3:1.
  1.  Šošůvka  12  9  1  2  47:20  28
  2.  Lhota u L.  11  6  0  5  34:29  18
  3.  Letovice  12  6  0  6  40:38  18
  4.  Vítějeves  12  4  3  5  28:27  15
  5.  Kněževes  11  4  3  4  16:21  15
  6.  Pozdní sběr  12  5  0  7  25:38  15
  7.  Žďár  12  3  1  8  24:41  10

 (bh)

Skončily fotbalové soutěže a s nimi i oblíbená tipovací soutěž. V 11. 
kole vybojoval prvenství Břetislav Svánovský z Lipůvky, v posledním po-
ukaz na bowling získal Pavel Nečas z Holešína, který se tak posunul i na 
druhé místo v celkové klasifi kaci před Michala Nečase z Lipovce. Vítězem 
letošního ročníku je Jan Urbánek z Vilémovic (viz foto). První tři v celko-
vé klasifi kaci redakce nakontaktuje ohledně převzetí výhry.

Konečné pořadí: 1. Urbánek Jan (Vilémovice) 135, 
2. Nečas Pavel (Holešín) 129, 3. Nečas Michal (Lipo-
vec) 127, 4. Stehlík David (Kotvrdovice) 125, 5. Seka-
nina Zdeněk (Skalice) 122, 6. Marušák Stanislav ml. 
(Blansko) 119, 7. Adamcová Lucie (Kotvrdovice) 117, 
8. Škaroupka Martin (Olomučany) 115, 9. Zuzák Emil 
(Blansko) 112, 10. Jirůšek František (Holešín) 111, 11. 
Dvořák Petr (Blansko) 111, 12. Škaroupka Jiří (Ráječ-
ko) 111, 13. Galuška Vladimír (Kotvrdovice) 109, 14. 
Němec František (Ráječko) 103, 15. Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice) 103, 
16. Vašíček Libor (Petrovice) 103, 17. Mynařík Zdeněk (Sloup) 101, 18. 
Nečasová Hanna (Lipovec) 100, 19. Červenka Štefan (Blansko) 99, 20. 
Ťoupek Karel (Blansko) 98, 21. Horák Zdeněk ml. (Ostrov) 97, 22. Filip 
David (Jedovnice) 97, 23. Strážnický Břetislav (Blansko) 96, 24. Svá-
novský Břetislav (Lipůvka) 94, 25. Srnec Filip (Ráječko) 92.  (bh)

 Kompletní pořadí na www.zrcadlo.net

Jan UrbánekJan Urbánek

 

1 Nejlepší. Vítěz okresního přeboru v kategorii žáků – Sokol Velké 
Opatovice.  Foto Jiří Sychra 
2 Přeborníci. Vítěz okresního přeboru v kategorii dorostu – 
SK Moravan Svitávka.  Foto Jiří Sychra 
3 Oslavy. V Rájci-Jestřebí slavili v sobotu devadesá  ny fotbalo-
vého klubu. V hlavním exhibičním zápase podlehlo domácí áčko 
výběru Zrcadlo Team 1:6, když o branky se postarali Jan Havlí-
ček (2), Jiří Vorlický, David Bednář, Petr Starý a Mar  n Šmerda.
  Foto Josef Mikulášek 
4 Turnaj. Minulou sobotu uspořádala TJ Sokol Rudice druhý roč-
ník turnaje O pohár Karla Jarůška. Vítězem se stalo mužstvo do-
mácích, na dalších příčkách se umís  ly týmy Jedovnic, Černé Hory 
a Lipovce. 
 Foto Sokol Rudice 
5 Vítězové Přípravka Drnovic zvítězila na turnaji v Olešnici. 
Nejmenší adep   fotbalového umění z Drnovic za sebou nechali 
domácí tým, tře   skončila Svitávka, čtvrté Letovice a páté Kníni-
ce.  Foto Pavel Šmerda 
6 Podívaná. Skvělou zábavu připravili návštěvníkům exhibice ve stol-
ním tenise, která se konala v Kunštátě, bývalí skvělí češ   reprezen-
tan   zleva Jindřich Panský a Milan Orlowski.   Foto Pavel Šmerda
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E
16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30

Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka
17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45

Hanka Katka Katka Michal Michal
19.00 - 20.00 19.45 - 20.45

Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

MLADKOV

VANOVICE
KNÍNICE

ŠEBETOV

VELKÉ OPATOVICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 3. září 2011
2. ročník

Přijď
te podpořit ř

ešení 

komunikace R43

JIJIŽNÍ PORTÁL

BRBRNOO--BBYSTRCC

LAŽANY

LIPŮPŮVKAKA

KUŘIM

 START: pro pěší i cyklo

SE V E RN Í  V Ě T E V
Moravská Třebová / Zámek • 7–10 hod. • 35 km
Městečko Trnávka / U mechanizačního střediska • 7–10 hod. • 28 km
Jevíčko / U Zámečku • 8–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice / Hřiště u nádraží ČD • 8–11 hod. • 17 km
Knínice-Vanovice-Šebetov / Kříž. cyklotrasy 5223 a dál. tělesa • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / Sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / Sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / Parkoviště u přístaviště • 6–9 hod. • 41 km
Kuřim / Před nádražím ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / Parkoviště • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / U obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
Rekr. středisko Jižní Portál u Újezdu u Č.H. • 9–11 hod. • 19 km
Černá Hora / Parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

  CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic) 
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 17 hodin – hudební produkce (coutry),  
občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.), soutěže pro děti, skákací hrad, 
představení partnerů akce, připomenutí tragických silničních tragédií na silnici I/43 aj.

Prezentace na startovacích místech i v cíli /  Startovné 30 Kč
Ubytování – možno zajistit noclehy v Sokolovně Boskovice

Více na www.boskovice.cz/kct/index.htm
nebo www.zrcadlo.net
Informace: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kung Fu Panda 2.
Blansko ve 20 hod. Útěk ze Sibiře.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Svatojánské kví  , výstava aranžovaných 
kvě  n v prostorách zámku. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Pamě  ce - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC rock. 
Sebranice - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 

neděle 10. červenceneděle 10. července
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kostýmované prohlídky - oživlé obrazy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kung Fu Panda 2.
Blansko ve 20 hod. Útěk ze Sibiře.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje dechový 
soubor ZUŠ Jedovnice. 

pondělí 11. červencepondělí 11. července
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Westernstory. 

ČTVRTEK 7. července
16 hod. Muzeum Boskovicka – vernisáž výstav, 

17 hod. zámecký skleník – zahájení fes  valu, Preßbur-
ger Klezmer Band (SK), 17.30 hod. kino - Nadace Film 
a sociologie uvádí..., 19 hod. synagoga - Ruach (HU), 
19.30 hod. kino - Zločiny komunismu I., 21 hod. 
zámecký skleník - Blues Alive Boskovice 2011, Jack 
Cannon (HU), Bluesweiser (SK), Beňa a Ptaszek (SK/
CZ), 21.30 hod. kino -  Filmové školy uvádějí I.

 

PÁTEK 8. července
9 hod. kino - Filmové školy uvádějí II., 9.30 hod. 

Všehodílna - hrací a odpočin-
kový koberec pro dě  , 10 hod. 
Muzeum Boskovicka - Prohlídka 
židovské čtvr  ,  10 hod. Všeho-
dílna - kresba v ulicích židovské-
ho města, 11 hod. kino - Koralína 
a svět za tajnými dveřmi, 11 hod. 
Všehodílna - řemeslná a výtvarná 
dílna pro všechny, 13 hod. čtení 
pohádek nejen pro školkové dě  , 
14 hod. kino - Profi l režiséra Mar-
 na Hollého, 15 hod. Všehodílna 

- čtení pohádek nejen pro školko-
vé dě  , 15.30 hod. UNI scéna za 
muzeem - Nikola Brasko, Vobe-
zdud, Biorchestr, Mar  na Trchová 
Trio, Jananas, 16 hod. Všehodílna 
- Přednáška Ondřeje Ne  ka

Kletba masmédií – zneužitá moc příběhů, 
16.30 hod. kino - Jaroslav Riedel uvádí PPU ve fi lmu, 
16.30 hod. Bílkova č. 7 - Divadla D‘Epog – Naše vykleš-
těné sny, 17 hod. zámek - Boskovický Hřebínek - Di-
vadlo Tramtárie Olomouc – O pračlověkovi, 17 hod. 
Všehodílna - Čtení pohádek nejen pro školkové dě  , 
17.30 hod. an  kvariát - Pouliční představení dra-
ma  cké dílny Příchody a odchody, 18.30 hod. kino 
- Ozvěny fes  valu Jeden svět - Filmy Michala Grigy, 
19 hod. synagoga - Tohorobův Lipet Grund, 19 hod. 
zámecký skleník - česko-německá jazzová scéna - 
Jazz Base, Tomáš Veselý – Radek Zapadlo duo, Marek 
Novotný Quintet, Hands On Strings (D), Anne Munka 
Quarte   (D), 21 hod. letní kino – DVA, Allstar Re  ú-
dží Band, Prago Union + Livě band, Los Caparos (Izr), 
21 hod. kino - Profi l režiséra Mar  na Hollého. 

SOBOTA 9. července
9 hod. kino - Šestnácté putování pohádkovým 

světem, 9.15 hod. Muzeum Boskovicka – cyklovýlet, 

9.30 hod. Všehodílna - hrací a odpočinkový koberec 
pro dě  , 10 hod. Muzeum Boskovicka - Prohlídka 
židovské čtvr  , 10 hod. farská zahrada - Líga boS-
Kovické Improvizace, 10 hod. Všehodílna - kresba 
v ulicích židovského města - řemeslná a výtvarná 
dílna pro všechny, 10.30 hod. kino - Den polského 
fi lmu, 11 hod. Všehodílna - čtení pohádek nejen pro 
školkové dě  , 12 hod. farská zahrada - ukázka hlině-
ných omítek, 12.15 hod. kino - Den polského fi lmu, 
13 hod. Všehodílna - Čtení pohádek nejen pro škol-
kové dě  , 14 hod. UNI scéna za muzeem – Kaufl ant, 
Atlan  c Cable, Plum (PL), Houpací koně, Take Death, 
Please The Trees, 14 hod. hrad - Tichý jelen – Richard 
3, Lachtaní divadlo – Wanted Roy Bean (Eintopf 
Western), Divadlo DNO – Svět podle Fagi, Vosto5 – 

Stand‛artní kabaret, 14.30 hod. 
kino - přednáška o českosloven-
ské plakátové škole, jednotlivých 
autorech a provedení webovými 
stránkami Terryho Ponožek, kde 
je 10.000 druhů plakátů, 15 hod. 
Všehodílna - Čtení pohádek ne-
jen pro školkové dě  , 15.15 hod. 
farská zahrada - Jana Michalco-
vá, 15.45 hod. kino - Den polské-
ho fi lmu, 16 hod. farská zahrada 
- divadelní soubor KROK, 17 hod. 
Všehodílna - Čtení pohádek nejen 
pro školkové dě  , 18 hod. kino - 
Den polského fi lmu, 19 hod. sy-
nagoga - MCH Trio, 19 hod. zá-
mecký skleník - česko-německá 
jazzová scéna - Inner Spaces (CZ/

PL), Jiří Šimek Trio Schulbus (D), Worb 4 (D), 20 hod. 
kino - Den polského fi lmu, 21 hod. letní kino - The 
Plas  c People Of The Universe, Cukun   (PL), Garage, 
The Chancers, 21.45 hod. kino - Den polského fi lmu.

NEDĚLE 10. července
9 hod. kino - Profi l režiséra Mar  na Hollého, 

10 hod. Muzeum Boskovicka - Prohlídka židovské 
čtvr  , 11 hod. synagoga - Československé komorní 
duo (CZ/SK), 11 hod. kino - Zločiny komunismu II., 
11.30 hod. Bílkova č. 7 - Inscenace složená z textů 
Daniila Ivanoviče Charmse - Nepovedené představe-
ní, 13 hod. UNI scéna za muzeem - Bouchací šrouby, 
Hvozd (SK), Nedělní lidé, Budoár staré dámy, 13 hod. 
farská zahrada - Tomáš Běhal – Baba Yaga, Loutky bez 
hranic – Jabloňová pohádka, Taneční divadlo Honzy 
Pokusila, Karolína Kamberská – Říkadla a křikadla, 
13 hod. kino - Filmové školy uvádějí III., 18 hod. so-
kolovna - divadlo Naboso – Jáchym Topol: Uvařeno, 
21.30 hod. letní kino - Náměs   spasitele. 

NEMOCNICE BLANSKO
 Sadová  33, 678 31 Blansko

tel: 516 838 111
IČ: 003 86 634, DIČ:CZ00386634 

zapsána v OR u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1603

Vy ještě NEZNÁTE
SVOJI KREVNÍ SKUPINU?

VYŠETŘENÍ
KREVNÍ SKUPINY
pro řidiče, děti
a všechny, 
kdo si váží života

VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY JE VYDÁN JAKO ORIGINÁL NA ZALAMINOVANÉ KARTIČCE
(včetně razítka zařízení, data provedení, jména a podpisu laborantky, která vyšetření provedla)

Máte možnost výběru: bez fotografie Typ I. / s fotografií Typ II.

 KDE: Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko
 KDY: PO – PÁ 7.00 – 14.30 hod.
 CO S SEBOU: – jakýkoliv doklad totožnosti (k ověření jména a rodného čísla)
  – fotografii 3,5x4,5 cm (chcete-li ji mít na kartičce)
 CENA: 160 Kč (včetně odběru)
 KONTAKT: e-mail: okbss@nemobk.cz
  tel.: 516 838 175

PŘIJĎTE K NÁM A VŠE OSTATNÍ ZAJISTÍME

Program festivalu pro židovskou 
čtvrť v Boskovicích

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice mine-
rálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 
hod.) * Velké Opatovice - Morav-
ské kartografi cké centrum: Mapo-
vá tvorba Jana Antonína Křoupala 
a Kartografi cká díla pro zrakově po-
s  žené. * Boskovice - Areál Hradní: 
Boskovická epopej (stálá výstava) * 
Blansko - Muzeum: Karel Absolon 
- fotografi e z evropských krasů (do 
31. 10.) * Lysice - Zámek: Loutky na 
zámku, Zámecké divadlo v Lysicích, 
Marie Ebner Eschenbach, žena, spi-
sovatelka a drama  čka (stálé výsta-
vy), Miloš Sláma, linoryty (do 3. 7.), 
Pavel Smékal, fotografi e (do 17. 9.), 
Sochy na zámku (do 30. 8.) * Rájec-
Jestřebí - Zámek: Femme Fatale (do 
30. 9.) * Boskovice - Zámek: Výstava 
erbů šlech  ckých rodů zemí Koruny 
české (do 30. 9.) * Letovice - Galerie 
Domino: Petr Bernard, obrazy (do 
30. 6.) * Kunštát - Zámek: Rod říš-
ský hrabat Coudenhove - Honrichsů 
na Kunštátě (do 31. 10.) * Blansko - 
Galerie Ve Věži: Helena Řezníčková, 
šperky, Petr Ševčík, keramická plas-
 ka (do 30. 6.).
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