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Pe  ce: V Rudce nechtějí 
sklad toxických látek

Starosta: Za
výškáč město

pokutu neudělí
Blansko - Koncem června měla 

být výšková budova v centru 
Blanska přestavěna podle poda-
ného projektu. Nový majitel Josef 
Liška ale slibu nedostál. Objekt je 
sice uvnitř vybourán, navenek se 
ale nic neděje. 

„Blanenští zastupitelé přihléd-
li k okolnostem a nepřistoupili 
k pokutě. Je zřejmé, že důvody, 
proč se fi rma do prací ještě ne-
pustila, jsou objektivní,“ kon-
statoval starosta města Lubomír 
Toufar. Příčinou byl kompliko-
vaný převod přilehlého pozemku 
okresního soudu, který se kvůli 
lhůtám a transformacím fi rem no-
vého majitele protáhl.

Prostor Wanklova náměstí smě-
rem ke kruhovému objezdu tak 
stále není uzavřen. Vzniknout by 
tam mělo nové obchodní centrum, 
ve výškové budově na čtyřicet 
atraktivních bytů a dále parkovací 
dům, který by mohl hodně pomoci 
problémům v centru města. 

„Samozřejmě slyším názory, že 
má majitel s budovou jiné záměry. 
Odmítám předjímat, myslím, že 
poté, co se změní podmínky pro 
prodej pozemku, si ho předklada-
tel projektu pohlídá,“ je přesvěd-
čem starosta. 

Bude na něj totiž vypsáno ze 
strany majitele klasické výběrové 
řízení, které by mělo procedu-
ru výrazně urychlit. „Termín na 
dokončení rekonstrukce budovy 
jsme se proto rozhodli prodloužit 
o tři roky,“ potvrdil Toufar. (bh)

Muž se zranil
skokem do vody

Hasičská velká cena pokračovala dvěma koly
Aleš Havelka

Šošůvka, Žďár - V letošním 
roce se termínově seriál Kryštof 
Cupu Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku přizpůsobil soutě-
žím extraligy, proto na hasičské 
soutěžní týmy čekalo první prázd-
ninovou neděli teprve třetí kolo, 
které se konalo v Šošůvce. 

Bohužel prázdninový termín 
připomínal pouze zápis v kalendá-
ři. Počasí si tentokrát pro soutěžící 
připravilo vytrvalý déšť a teploty 

připomínající spíše zimní soutěž. 
Kombinace deště a asfaltového 
povrchu dráhy naznačovala, že 
letošní výkony pravděpodobně 
nebudou atakovat rekordní zápisy. 

V mužské kategorii se přijelo 
poprat o atraktivní ceny a body 
do seriálu 34 týmů. Pěti týmům se 
podařilo stlačit výsledný čas pod 
hranici 19 vteřin. Solidní formu 
předvedli muži z Jabloňan B, kteří 
obsadili pátou příčku. Nepopulární 
bramborovou pozici pro sebe uko-
řistili loňští vítězové z Lipové (PV) 
s časem 18,77 s. Pouhých šest setin 
vteřiny je dělilo od bronzového stu-
pínku, který pro sebe získali muži 
z Horního Poříčí. Časem 18,44 s si 
pojistili stříbrnou příčku a průběžné 

vedení v seriálu muži ze Sychotí-
na. Nejpřesnější mušku při sestřiku 
terčů tentokrát předvedli muži ze 
Stražiska (PV) s časem 18,19 s.

Ženská kategorii byla ještě 
o stupeň náročnější než ta mužská, 
protože intenzita dešťových srážek 
se v průběhu dne stupňovala. A to 
se samozřejmě podepsalo také na 
dosahovaných časech, Bronzovou 
příčku z louží na dráze vylovily 
ženy ze Žďáru s časem 19,80 s. 
Obrovskou radost pro domácí di-
váky připravila šošůvská děvčata. 
S časem 19,60 s vybojovala stří-
brnou příčku. Nejlepší výkon ten-
tokrát předvedly ženy z Olší (BO) 
s časem 19,27 s a odvezly si zlatý 
pohár.  Pokračování na str. 5Soutěž v Šošůvce.  Foto archivSoutěž v Šošůvce.  Foto archiv

Jedovnice - První případ tonutí 
o prázdninách zaznamenali záchra-
náři v úterý 5. července v Jedovni-
cích. Kolem tři čtvrtě na jedenáct 
večer přijaly operátorky záchranné 
služby tísňovou výzvu o tonoucím 
muži v rybníku. Na místo ihned vy-
slaly tým rychlé lékařské pomoci. 

„Mladý muž se v opilosti pro-
cházel po břehu rybníka Olšovce 
a rozhodl se, že skočí do vody. 
Svědci události ho sice vytáhli 
velice rychle ven, ale muž již byl 
v bezvědomí a lapavě dýchal. Za-
sahující tým po příjezdu zahájil 
okamžitě péči o pacienta. Resusci-

tace za podpory léků, monitorace 
životních funkcí a zajištění dýcha-
cích cest byla úspěšná. Zdravotní 
stav mladého muže byl kritický, 
ale podařilo se obnovit základní 
životní funkce,“ uvedla mluvčí 
jihomoravských záchranářů Bar-
bora Zuchová. 

Vzhledem k mechanismu úrazu 
bylo velice pravděpodobné, že si 
muž skokem do nízké vody vážně 
poranil páteř. Po stabilizování sta-
vu byl zraněný muž s podezřením 
na poranění páteře transportován 
na urgentní příjem Fakultní ne-
mocnice Brno.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - Již 
od příštího roku bude učiněn první 
krok k optimalizaci sítě středních 
škol v Jihomoravském kraji. Do-
tkl se i zařízení v našem regionu, 
nejcitelněji středních škol v Le-
tovicích a Velkých Opatovicích, 
které byly sloučeny do jednoho 
subjektu. 

Jak uvedl náměstek hejtmana 
Stanislav Juránek, střední školy 
z důvodu nedostatku žáků čas-
to snižují své nároky tak, aby jim 
vyhověli všichni žáci, i ti méně 
nadaní. Představitelé kraje jsou 
přesvědčeni, že tento trend není 
správný a některé školy by se opět 
měly stát  výběrovými. 

V současné době je zpracován 
návrh, který předpokládá úbytek 
celkem dvanácti ředitelství střed-
ních škol na jižní Moravě. Zároveň 
je zpracován další, podle kterého se 
sníží vzdělávací nabídka středních 
škol zřizovaných krajem o asi dva 
tisíce míst.  (bh)

 Více k tématu v příštím Zrcadle

Sloučí některé střední školy
Akce. Finálový večer soutěže Miss 
Zrcadlo sice proběhne až v sobotu 
1. října, ale desítka dívek, která bude 
bojovat o přízeň poroty i diváků, se 
již pilně připravuje. První soustředě-
ní absolvovaly na začátku července 
v kempu Baldovec v Moravském kra-
su, o týden později zavítaly do krás-
ného golfového areálu v Kořenci.
„Na Baldovci si holky vyzkoušely ho-
rolezeckou stěnu i lanové centrum, 
relaxovaly ve vodním světě, zastřílely 
si z luku, ale také absolvovaly několik 
nácviků,“ přiblížila soustředění ředi-
telka soutěže Petra Dvořáková s tím, 
že by touto cestou chtěla poděkovat 
vedení Baldovce za umožnění poby-
tu. „Holky si to skvěle užily. Všechno 
bylo perfektní, výborně jsme si po-
chutnaly i na připraveném jídle,“ slo-
žila hostitelům kompliment ředitelka 
soutěže. 
„Největším zážitkem pro mě bylo 
lanové centrum. I když mám velký 
strach z výšek, přesto jsem nemohla 
nevyzkoušet překážky umístěné ve 
výšce alespoň devět metrů nad zemí. 
Jsem ráda, že jsem svůj strach překo-
nala,“ řekla jedna z finalistek Monika 
Řezníčková. (pš)  Foto Pavel Šmerda
 Pokračování na straně 3

Radim Hruška

Rudka - V bývalém kravínu 
v místní části Kunštátu Rudce by 
mohl v budoucnu vzniknout sklad 
toxických látek. Přístavbu plánuje 
fi rma Ronytrans. 

Podle žádosti o schválení změ-
ny stavby podané na jihomorav-
ský krajský úřad se mají v místě 
skladovat mimo jiné nebezpečné 
chemické látky a toxické, zdraví 
škodlivé, žíravé nebo karcinogen-
ní chemické přípravky. 

To se nelíbí obyvatelům Rud-
ky ani sousedních vesnic. Sepsa-
li proto petici, kterou doručili na 
Městský úřad v Kunštátě i krajský 
úřad v Brně. 

„Mělo by se jednat o velký che-
mický sklad. Měsíční přepravova-
ný objem by činil 350 až 450 tun. 
Ale mohlo by to být samozřejmě 

i mnohem více. Pro tento účel je to 
podle nás naprosto nevyhovující 
místo. V jeho blízkosti je i zástav-
ba rodinnými domy. Z jedné stra-
ny je dům vzdálený zhruba čtyři-
cet, z druhé pak asi šedesát metrů. 
Jsou tam i studny a jeden z prame-
nů vede až k přehradě Křetínce,“ 
popsal předseda petičního výboru 
Vojtěch Neudert. 

V Rudce proto nelenili a oslovili 
veřejnost. Petici podepsala drtivá 
většina obyvatel, přesně sto dva-
cet. Navíc se přidali i lidé z okol-
ních vesnic jako Nýrov, Sulíkov 
a Rozseč nad Kunštátem. Rudečtí 
oslovili také provozovatele tamní 
Jeskyně Blanických rytířů, proto-
že stavba skladu by mohla ohrozit 
turistický ruch v místě, a Povodí 
Moravy. 

V současné době je podán zá-
měr, který se může připomínko-

vat. V nejbližší době o něm budou 
jednat také kunštátští radní.

„Takovou ekologickou bombu 
umístit v přírodním parku Halaso-
vo Kunštátsko, které je zřízené za 
účelem ochrany zdraví a životních 
podmínek, je špatné. Lidé jsou tím 
překvapení. Doslova za zády nám 
může vyrůst jeden z největších to-
xických skladů na Moravě, a to se 
nám nelíbí. Pokud by v něm došlo 
například k požáru, tak se už ne-
jedná jen o Rudku, ale také o celé 
široké okolí,“ připomněl Neudert.

Petici mohou nyní podepsat 
také lidé v Kunštátě, kde je umís-
těna v tamním informačním cent-
ru. Tato možnost potrvá do čtvrtka 
čtrnáctého července. Pokud by 
akce nebyla úspěšná, jsou Rudečtí 
připraveni se se žádostí o podporu 
obrátit i na různé ekologické orga-
nizace.
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Ve Sloupu u vody i v kempu je nyní letní sezona v plném proudu

Koupaliště láká na nové atrakce

Radim Hruška

Žďárná - Od 
loňských ko-
munálních vo-
leb stojí v čele 
Žďárné starost-
ka Radka Hén-
ková. Mnoho 
let pracovala 
jako učitelka na 
základní škole. 
Do komunální politiky se zapoji-
la už v minulém volebním období 
a co by zastupitelka se spolupo-
dílela na rozvoji obce. Odtud již 
byl jen krůček ke změně profese. 
Jak říká, letošním hlavním úko-
lem je dokončit nástavbu základ-
ní školy.

Můžete popsat, co všechno se 
bude ve škole odehrávat?

Minulý týden začaly práce na 
nástavbě základní školy. Ve výbě-
rovém řízení vyhrála fi rma Stav-
kom. Její nabídka byla nejnižší 
a zároveň fi rma nabízela nejlepší 
podmínky. Abych byla konkrétní. 
Proběhnou stavební úpravy pod-
kroví, protože stávající prostory 
jsou nevyhovující. Akce bude 
stát 3,4 milionu korun. V rámci ní 
vznikne zázemí pro učitele – pět 
kabinetů a sborovna. Kabinety 
budou složit nejen k přehlednému 
uložení pomůcek, ale stejně jako 
sborovna budou navíc vybaveny 
počítačovou sítí, což umožní pra-
covat s počítačovými technolo-
giemi a vyučující se budou moci 

kvalitně připravovat na výuky. 
Oprava stávajících konstrukcí je 
nutná, protože do podkrovních 
prostor zatéká a stropy jsou sta-
ticky narušené.

Bude celou stavbu pla  t obec 
nebo se podařilo získat nějaké 
dotace? 

Na realizaci této stavební akce 
jsme požádali o dvě dotace z Ji-
homoravského kraje. Z Programu 
rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje má obec schválenou dotaci 
ve výši 150 tisíc korun. Dále jsme 
žádali o individuální dotaci z roz-
počtu kraje, která by měla činit 
půl milionu korun, ale zatím ne-
máme potrvzenou její konečnou 
výši. Termín dokončení stavby 

je ke konci letošního roku. Plá-
novali jsme také zateplení školy 
a výměnu okenních skel. Žádost 
o dotaci ze SFŽP získala sice ak-
ceptační číslo, ale dotační projekt 
je pozastaven a neobdrželi jsme 
dosud žádné informace. Rozpoč-
tovaná cena zateplení školy činí 
asi 2,1 milionu korun, proto s rea-
lizací začneme, až když se podaří 
získat dotaci. 

Ve Žďárné se poměrně dlou-
hou dobu hovoří o převodu 
sokolovny na obec a její rekon-
strukci. V jakém stádiu se proces 
nachází?

Sokolovna byla postavena 
v roce 1911, zásadní stavební 
úpravou prošla v roce 1971. Sou-

časný stav objektu není dobrý, 
a to jednak kvůli stáří budovy, ale 
také zásluhou nedostatečné údrž-
by. Revitalizací by se opět mohl 
vrátit společenský a kulturní život 
do obce. Předpokládané náklady 
na tuto akci činí 3,5 milionu ko-

run. Členové TJ Sokol již nema-
jí o sokolovnu zájem a nabídli ji 
obci k převodu. Nyní se řeší zále-
žitosti kolem smlouvy. Sokolové 
mají určité požadavky, které se 
ještě musí projednat. Konkrétně 
jde o to, že za bezúplatný pře-
vod žádají neplacené hodiny ve 
sportovní hale. Problém je troš-

ku v tom, že hala má také svoje 
provozní náklady. Budeme proto 
muset vyčíslit, zda jsou jejich 
požadavky adekvátní. Po rekon-
strukci už nebude sokolovna 
sloužit sportovcům, ale výhradně 
pro kulturní potřeby obce.

Do fi niše se chýlí také příprava 
výstavby sběrného dvora...

Bohužel v tomto případě došlo 
k malému zdržení. Vyhořelé tor-
zo, kde měl sběrný dvůr vyrůst, 
totiž nebylo staticky posouzeno. 
Až jsme měli přistupovat k plá-
nům na stavební povolení, museli 
jsme tedy statické posouzení pro-
vést. To bohužel zní tak, že stáva-
jící konstrukce musí být stržena. 

 Pokračování na str. 5

Největší letošní akcí ve Žďárné je nástavba základní školy
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Bohumil Hlaváček

Sloup - Prázdniny začaly. Co 
připravili nového ve Sloupu? Kou-
paliště je už druhý rok plně pod 
dohledem nového majitele Marti-
na Janečka. Ten nachystal několik 
novinek a věří, že se nebude opa-
kovat loňské špatné léto. 

„Začátek byl perfektní, ale pak 
jsme kvůli počasí byli v plném 
provozu jen tři týdny. Snad to bude 
letos lepší,“ doufá Martin Janeček. 
Podle předpovědí by letošní léto 
mělo být tentokrát nadprůměrné. 

Ve Sloupu chystají několik za-
jímavostí. „Už tento týden mají 
dorazit z výroby nafukovací atrak-
ce, které budou instalovány upro-
střed bazénu. Pyramida, ukotvená 
na dno, po níž se vyleze nahoru 
a z druhé strany bude skluzavka. 
A vedle bude trampolína, z níž 
se bude dát skákat do vody,“ láká 
Janeček. Podobná skákací atrak-
ce na suchu funguje již od začát-
ku sezony hned vedle vchodu do 
areálu. Rekonstrukcí prošel i kurt 
na beach volejbal. Jak říká Jane-
ček, jinak budou fungovat i stánky 
s občerstvením. „Bude k nim lepší 
přístup,“ ukazuje.

Cenové relace vstupu na koupliš-
tě se lehce změnily směrem nahoru. 
„Museli jsme zdražit o deset korun. 
Za celodenní lístek teď dospělí 
zaplatí čtyřicet korun, děti třicet. 
Oproti loňsku ale máme slevy na 
odpolední či rodinné vstupné. To 
bude vycházet při dvou dospělých 
a dvou dětech na jednoho potomka 
zdarma,“ upřesnil Janeček. Služ-
by přilehlé restaurace se podle 
něho také zlepší. „Pečeme pizzu z 
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Při nehodě se
zranil chodec
Boskovice - Jedno auto na 

střeše a lehce zraněný mladík 
vedoucí po silnici kolo. To jsou 
následky dopravní nehody, která 
se stala v pátek 8. července krát-
ce po šesté hodině ranní na silnici 
vedoucí od Boskovic směrem na 
Chrudichromy. 

Místem v té době projížděla 
v protisměru dvě osobní auta. Ško-
da Felicia, kterou řídil pětašedesá-
tiletý muž, a fi at s pětadvacetile-
tým řidičem. Po střetu aut skončil 
fi at na střeše v příkopě, odhozená 
Škoda Felicia zachytila osmnác-
tiletého muže, který po silnici 
vedl svoje kolo. Mladík byl lehce 
zraněn a převezen do nemocnice. 
Dechová zkouška neprokázala, že 
by některý z řidičů před jízdou pil 
alkohol. Další okolnosti nehody 
zůstávají v šetření.   (hrr)

Ztratila se
nafta

Černá Hora - V lesích u Černé 
Hory řádil v noci na 1. července 
zloděj nafty. Z odstaveného kami-
onu značky Scania ukradl šest set 
litrů pohonných hmot. Majiteli tak 
vznikla škoda ve výši devatenáct 
tisíc korun.  (hrr)

Z lupu se zloděj
dlouho neradoval

Rozsíčka - Policejní komisař 
v těchto dnech zahájil trestní stíhá-
ní dvaapadesátiletého muže, který 
se v polovině května vloupal do 
zemědělského areálu v Rozsíčce. 
Na místě ukradl celkem šest ple-
chových disků z nákladního auta 
Škoda Liaz a dva držáky listových 
per z dalšího nákladního auta. 
Věci pak prodal do sběrných suro-
vin. Muž tak způsobil škodu za asi 
jedenáct tisíc korun a je nyní po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
krádeže.  (hrr)

Řidička motorky 
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. Na mo-
tocyklu i osobním autě vznikla 
škoda zhruba dvacet tisíc korun. 
Alkohol byl u obou řidiček vy-
loučen.  (hrr)

Mobil prodal 
patnácti lidem
Blanensko - Dvaadvacetiletý 

mladík z Blanenska je podezřelý 
ze spáchání trestného činu pod-
vodu. Na jednom z internetových 
dražebních portálů totiž nabízel 
k prodeji mobilní telefon Apple 
iPhone. Zařízení následně v růz-
ných dražbách od loňského září 
do letošního ledna fi ktivně pro-

dal patnácti různým lidem. Ti mu 
za telefon poslali peníze na účet, 
zboží se však nedočkali. Pachatel 
tak způsobil škodu za celkem sed-
mapadesát tisíc korun.  (hrr)

Chlapec odešel 
z domu, sám 
se pak vrátil

Blanensko - Poslední hektické 
dny ve škole a také vysvědčení 
mohou u dětí vyvolat různé, zcela 
nečekané reakce. 

Přesvědčili se o tom také po-
licisté na Blanensku. Rodiče 
třináctiletého chlapce jim totiž 
oznámili, že se jim ztratil syn 
a nechal i dopis na rozloučenou. 
Policisté zjistili, že chlapec dojel 
ráno do školy, kde ale nikoho ze 
spolužáků nenašel, protože jeho 
třída odjela na výlet. On o tom 
nevěděl, protože byl předtím ne-
mocen. Volal tedy domů mamin-
ce, co má dělat. Ta mu řekla, ať se 
vrátí ze školy domů. 

Po příjezdu mu vynadala. To se 
chlapce dotklo natolik, že napsal 
rodičům dopis, že když je takový 
lempl a je k ničemu, odchází. Pak 
se vypravil do lesa, kde si to roz-
myslel. Vše tedy skončilo dobře 
a chlapec se sám vrátil domů živý 
a zdravý.  (hrr)

Kontrolovali
řidiče

Blanensko a Boskovicko - 
V neděli 26. června proběhla na 
silnicích blanenského okresu dal-
ší preventivní dopravní akce. Po-
licisté zkontrolovali přes dvě stě 
vozidel. Nejčastějším přestupkem 
byla rychlá jízda jak v obci, tak 
mimo ni. Bylo zjištěno celkem 
devětatřicet přestupků, z toho 
jeden muž řídil auto pod vlivem 
alkoholu.  (hrr)

Na silnici ležel 
mladý muž

Doubravice - V pondělí 27. 
června ve večerních hodinách na-
šli cyklisté na silnici mezi Doub-
ravicí a Rájcem-Jestřebí ležícího 
šestnáctiletého mladíka, který 
havaroval na jízdním kole. Po pro-
vedené první pomoci byl mladík 
transportován vrtulníkem do ne-
mocnice v Brně. Příčiny nehody 
policisté šetří.  (hrr)

Jel pod 
vlivem drog

Adamov - Pozitivním výsled-
kem testu na omamné látky skon-
čila ve čtvrtek 30. června kontrola 
třiatřicetiletého řidiče v Adamově. 
Muž měl sice negativní test na al-
kohol, ale test na drogy byl pozi-
tivní. 

Nebyl to však jediný přestupek. 
Muž navíc policistům nepředložil 
řidičský průkaz, protože žádný 
neměl. Hlídka následně zjistila, 
že mu zákaz řízení motorových 
vozidel vypršel v květnu toho-
to roku, ale má platnou blokaci 
oprávnění z důvodu dosažení 
dvanácti bodů. Hříšníkovi byla 
další jízda zakázána.  (hrr)

V Černé Hoře mají
oficiální koupaliště

vlastního těsta a pece. Víkendové 
hudební produkce z minulého roku 
zůstávají zachovány. Změna je 
v tom, že loni tady hrály kvalitní ka-
pely hodinový koncertní program. 
Rozhodli jsme se dát přednost, jak 
se říká u nás, čochovým kapelám, 
které hrají spíše k tanci, lidé to víc 
ocení,“ vysvětlil Janeček.

Přilehlý autokemp Relaxa je 
momentálně téměř zaplněn. „Jak 
jinak, je to o počasí. V červnu to 
bylo slabší než v jiných letech, 
ne ale nijak dramaticky,“ uvedl 
jeho šéf Karel Němec. Zklamal 

ho předminulý propršený víkend. 
„Kdyby nebyl déšť, neměl bych 
zájemce o ubytování kam dát, bylo 
by to tak o třetinu lepší,“ lituje. 

V polovině června byl svědkem 
zajímavé akce. „Naši stálí návštěv-
níci z minulých let se rozhodli, že 
přímo v kempu uzavřou sňatek. 
V sobotu 18. června se tak sku-
tečně stalo. Stylově v maskáčích, 
vedle recepce. Na dovolenou sem 
jezdili, odhaduji, tak dvanáct let,“ 
potěšilo ho. 

Starosta obce Josef Mikulášek 
zatím nevidí žádný výrazný rozdíl 

oproti loňské letní sezoně. „Naše 
informační centrum funguje od 
poloviny června. A myslím, že 
celkem slušně. Příjemně mne pře-
kvapilo, že ho v den, kdy pořád 
pršelo, navštívilo více než šedesát 
lidí. Turisté chodí, i když je škare-
dě,“ těší ho. Podle něho ještě trochu 
chybí provázanost mezi infocentry 
v regionu. „Myslím, že by se mohl 
najít systém, jak je spojit dohroma-
dy, udržet návštěvníky v regionu 
na delší dobu, nachystat jim bohat-
ší program. Bohužel se o tom stále 
jenom mluví,“ mrzí starostu. 

Sebranice - K nehodě požárního 
vozidla kolegů z Polska vyjížděli 
hasiči na silnici I/43 u Sebranic. 

„Na místo vyrazily jednotky ze 
stanic v Boskovicích a Kunštátu 
a dobrovolná jednotka z Kunštá-
tu. Po příjezdu vyšlo najevo, že 
v příkopu u Sebranic je převráce-
ný hasičský dopravní automobil 
z polského města Czacz, který do 
Maďarska převážel mladé hasiče 
ve věku od deseti do patnácti let. 
Všech jedenáct dětí se dvěma ři-
diči a vedoucím skupiny z havárie 
vyvázlo bez zranění, únik provoz-

Hasiči zasahovali u nehody svých kolegům
ních kapalin nebyl zjištěn,“ řekl 
mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Haid. 

Hasiči zajistili místo nehody, ha-
varované vozidlo zabezpečili proti 
případnému vzniku požáru a mla-
dé požárníky s dospělými převezli 
na stanici v Boskovicích, kde jim 
poskytli občerstvení a přístřeší do 
doby, než jim organizátoři cesty 
zajistili náhradní dopravu. 

„Protože vyproštění havarova-
ného vozidla z přikopu bránily 
stromy a keře, hasiči prostor po-
mocí motorové pily uvolnili. Auto 
polských kolegů pak s použitím 
lana a navijáku vyprostili a odtáhli 
na stanici v Boskovicích,“ popsal 
celý zásah Jaroslav Haid.  (pš)

Nehoda. Havarovaný automobil 
polských hasičů u Sebranic. 
 Foto HZS Jmk PS Boskovice

Černá Hora - Koupaliště v Čer-
né Hoře je letos poprvé vedeno 
jako ofi ciální vodní plocha určená 
ke koupání. „Zkolaudovala se ob-
služná budova, provedly se revize, 
proběhlo výběrové řízení na nájem-
ce. Přihlásili se tři zájemci, nako-
nec jsme vybrali člověka, který na 
koupališti i bydlí. Na podmínkách 
jsme se domluvili bez problémů, 

vyšli jsme si navzájem vstříc,“ řekl 
starosta městyse Ondřej Měšťan. 

Koupaliště je otevřeno denně od 
10 od 20 hod., obslužná budova 
i při nepříznivém počasí. Zájemci 
tam najdou různé nápoje, mražené 
výrobky, ale i menší občerstvení. 
Vstupné pro dospělé je 35 Kč, děti 
zaplatí 15 korun, děti do sedmi let 
mají vstup zdarma.  (pš)

Starosta přijal nejlepší žáky
Blansko - Starosta Lubomír Toufar přijal v hudebním salonku blanen-

ského zámku nejlepší vycházející žáky základních škol ve městě. Kytič-
ku a poukázku na nákup knih v letošním roce z jeho rukou přijali Martin 
Gryc a Petr Sedlák ze ZŠ TGM, Martin Boček a Michaela Bahelková 
ze ZŠ Salmova, Andrea Smolenová a Lenka Lebišová ze ZŠ Erbenova 
a Veronika Klimešová ze ZŠ Dvorská.  (bh)

Zloděj prohledal dům a kradl
Voděrady - Zatím neznámý zloděj se v úterý 28. června v dopoledních 

hodinách vloupal do rodinného domku ve Voděradech. Z něj si odnesl 
přes třicet tisíc korun v hotovosti, šperky a hodinky. Způsobil tak škodu 
ve výši přesahující devadesát tisíc korun.  (hrr)

Svatba ve sloupském autokempu.  Foto Bohumil HlaváčekSvatba ve sloupském autokempu.  Foto Bohumil Hlaváček
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Soutěž o třikrát dvě vstupenky na Soutěž o třikrát dvě vstupenky na 
blanenský koncert kapely Tři sestryblanenský koncert kapely Tři sestry

Na baseballovém hřišti v Blansku se v sobotu 10. září od 18 hodin uskuteční koncert kapely Tři sest-
ry. Jako hosté vystoupí E!E, Doctor P.P. a M.Z.H. Koncert je součástí turné Gambrinus Tour 2011. 

Ve spolupráci s pořadatelem jsme pro vás připravili soutěž o třikrát dvě vstupenky na tuto akci. 
Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Stačí, když správně odpovíte na následující otázku, svoji odpověď s 
telefonním číslem pošlete nejpozději do 20. srpna na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, nám. 
Svobody 2, 678 01 Blansko, příp. na e-mail soutez@zrcadlo.net, a pak už budete jen čekat, jestli se na 
vás usměje štěstí, budete vylosovaní a získáte dvě vstupenky. Soutěž pokračuje i příště. 

Otázka: Jak se jmenuje za  m poslední album kapely Tři sestry? 
Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete zajistit v předprodeji. V našem regi-

onu v Městském kulturním středisku v Adamově, v informačních kancelářích v Blansku, v Boskovicích 
a v Letovicích, na Bowlingu Blansko a v prodejně SHID Music v Boskovicích. Lístky je možné si zakoupit 
i na www.ticketstream.cz.   (zbb)

INZERCE

Já nemusím courat po světě, říká o své dovolené Zdeněk TroškaJá nemusím courat po světě, říká o své dovolené Zdeněk Troška

Na březích Olšovce Na březích Olšovce 
tančily světové legendytančily světové legendy

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.

Marta Antonínová

V sobotu vyvrcholilo v jedov-
nickém kempu Olšovec nejpres-
tižnější letní světové setkání 
street dancerů v srdci Evropy. 
Mohli jste tam potkat špičkové 
tanečníky i mezinárodní týmy 
z celého světa. Na vlastní oči 
vidět jak tancují legendy under-
ground hip hop scény z USA, 
Japonska a Francie, ale i slavní 
a známí choreografové pop & 
hip hop music starz, vítězové 
významných tanečních battles 
a soutěží po celém světě.

Cílem bylo týdenní snahy mla-
dých tanečníků bylo najít inspi-
raci, zlepšit se, dozvědět se o no-
vinkách ve světě a především 
získat taneční zkušenosti. Na 
své si přišli začátečníci, pokročilí 
i profesionální tanečníci z mno-
ha koutů světa. A tak není divu, 
že jedovnickým kempem zněla 
především angličtina, ale i pol-
ština, ruština, švédština nebo 
rumunština.

„Tanci se věnuji od svých šest-
nácti let a z pobytu na břehu ryb-

níka Olšovce jsem byla nadšená. 
Moc jsem se naučila,“ svěřila se 
jedenadvace  letá Agata Pečiul 
z Lotyšska. Podrobnos   o street 
dance kempu a jeho hvězdách, 
stejně jako o výsledcích závěreč-
ných soutěží se dočtete na webo-
vých stránkách www.sdkeurope.
com. Najdete tam i další ohlasy 

účastníků. „Nikdy nic takového 
jsem ve svém životě ještě neza-
žila,“ řekla američanka Marjory 
a její krajan Shawn dodal: „Nic 
podobného s takovou atmosfé-
rou na světě neexistuje.“ Taneční 
kempy se v prvním prázdninovém 
týdnu konají v Jedovnicích pravi-
delně už od roku 2004.

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Výstavu akademického malíře 
Václava Holoubka na křtinském 
zámku zahajoval jeho dlouho-
letý přítel a známý režisér Zde-
něk Troška. Za okny bylo téměř 
tropické odpoledne, a tak jsme 
Zdeňka Trošku požádali o rozho-
vor na letní téma.

Vaše komedie jsou většinou 
zasazeny do léta. Jaký je vás 
osobní vztah k tomuto ročnímu 
období?

Léto, to je moje podstata. Jsem 
spáč ve zvěrokruhu. Já se na jaře 
probouzím, roste ve mně obrov-

ská energie a radost ze života. 
Přes léto žiju na plný pecky. Léto 
miluju. Na podzim se ze mne 
stává kuře melancholik a zimu 
bych nejraději prospal. Rozhodl 
jsem se, že v příštím životě budu 
vlaštovkou. Dvacátého září odle-
tím do Afriky a Vánoce s velkou 
radostí prožiju ve stínu pyramid. 
Nemám rád Vánoce, nemám rád 
zimu, nemám rád sníh a nemám 
rád tmu. Já jsem skřivan. Probou-
zím se kolem čtvrté hodiny ráno. 
Jsem plný energie, a to udělám 
nejvíc práce. Večer už mám vy-
bité baterky. Nemohu se učit, 

nemohu číst. Film, který začíná 
o půl deváté, je pro mne pasé.

Co pro vás znamenaly prázd-
niny, když jste byl malý kluk?
Čistou radost. U nás na vesnici 

skoro všechny děti chodily s do-
bytkem na pastvu. To představo-
valo obrovské sepětí s přírodou. 
Babičky vysedávaly po mezích 
a háčkovaly ty nekonečné přeho-
zy na postel, na stoly či záclony, 
a při tom nám vyprávěly svoje 
zážitky z dětství, jak co bylo. Ale 
hlavně nás učily poznávat příro-
du. My jsme znali snad všechny 

byliny na mezi, všechno, co tam 
rostlo a kvetlo, ale poznali jsme 
i brouky, ptáky, stromy... Nevím, 
jestli dnes každý kluk rozezná 
smrk od jedle nebo pšenici od 
ovsa? 

Jaká je podle vás ideální do-
volená?

Klid a mír ve voňavé přírodě. 
Já nemusím jezdit k moři nebo 
se courat po světě. Vylezu za 
humna nahoru k lesíku Sosnovci, 
kde je obrovská mez plná ma-
teřídoušky. To je moje oblíbe-
ná květina. Tu si vždycky v létě 
natrhám, nasuším a udělám si 
množství různě velkých polštář-
ků. Ty si dávám do postele a na 
nich usínám. Takže i v zimě mám 
to léto u sebe. Já miluju i černý 
bez, který někomu smrdí, ale 
taky heřmánek a lípu. To jsou 

moje čtyři nejoblíbenější vůně. 
Levandule už mi připadá taková 
městská... I když jedu třeba na 
delší dobu do zahraničí, alespoň 
dva voňavé polštářky si beru 

s sebou. Když je dáte do kufru, 
provoní vám i ostatní věci a pak 
cítíte to léto, slunce a radost, ať 
jste kdekoliv. 

 Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Finalistky Finalistky 
Miss Zrcadlo Miss Zrcadlo 

byly v lanovém...byly v lanovém...
Pokračování ze str. 1
Jak dodala, po tomto skvělém 

dvoudenním soustředění by se 
ráda na Baldovec co nejdříve 
vrátila.

V sobotu se desítka finalistek 
soutěže Miss Zrcadlo zúčastnila 
prestižního golfového turnaje 
Grand Prix v Kořenci. 

„Děvčata asistovala při zahá-
jení turnaje i při vyhlašování vý-
sledků, kromě toho absolvovala 
nácvik na finálový večer, golfo-
vou akademii i příjemné thajské 
masáže. Za všechny mohu říct, 
že to nemělo chybu a všechny 
byly nadšené,“ svěřila se Petra 
Dvořáková.

Na hřišti v Kořenci se předsta-
vila řada významných osobností 
a známých tváří. Jen namátkou 
ministr kultury Jiří Besser, majitel 
fotbalového klubu FC Zbrojov-
ka Brno Roman Pros, hokejisté 
Patrik Rozsíval a Petr Vampola, 
sportovní komentátoři Jaromír 
Bosák a Petr Svěcený, lyžař Kryš-
tof Krýzl a další. Fotoreportáž 
v příštím čísle Zrcadla.

Už 19. ročník fes  valu pro židovskou čtvrť nabídl po čtyři dny skvělou 
letní atmosféru a bohatý program. Na několika hudebních scénách se 
vystřídalo více než dvacet hudebních uskupení různých žánrů. Podruhé 
zavítala do Boskovic i legendární undergroundová kapela The Plas  c Pe-
ople Of The Universe s neméně legendárním saxofonistou Vra  slavem 
Brabencem (na snímku) a violistou Jiřím Kabešem. (jo) 

 Foto Jaroslav Oldřich

Festival Unijazz Festival Unijazz 
zaplnil Boskovicezaplnil Boskovice
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Kraj věnoval hasičům 
třicet milionů korun

C     

Pavel Šmerda

Brno, Blansko - Třicet milio-
nů korun. Přesně takovou částku 
schválilo Zastupitelstvo Jihomo-
ravského kraje pro sbory dobro-
volných hasičů. Nemalé prostřed-
ky poputují také na Blanensko 
a Boskovicko.

Největší částku, milion korun, 
získalo Město Rájec-Jestřebí 
na pořízení nové automobilové 
stříkačky, milion poputuje také 
do Kunštátu na repas vozidla 
CAS 32, ve Žďárné na stejnou 
akci získají šest set tisíc korun. 
Na nákup nového dopravního 
automobilu dostanou Adamovští 
téměř půl milionu. Částky v de-
sítkách tisíc korun obdrží i další 
obce, vesměs se jedná o peníze 
na nákup výzbroje a výstroje, au-

tomobilů a opravy požární tech-
niky.

„Jde o dotace určené k zajištění 
a udržení akceschopnosti jednotek 
sborů dobrovolných hasičů, které 
se podílejí nejen na hašení požárů, 
ale i na záchranných pracích při 
živelních pohromách nebo jiných 
mimořádných událostech. V letoš-
ním rozpočtu kraje je určena pro 
dobrovolné hasiče celková částka 
35 milionů korun, zbývajících pět 
milionů korun zůstává jako rezer-
va pro druhé pololetí roku,“ řekl 
hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek. 

Cílem dotačního programu, kte-
rý předloni schválila krajská rada, 
je výrazné zlepšení materiálního 
vybavení jednotek dobrovolných 
hasičů zapojených do integrova-
ného záchranného systému kraje. 

Ty si mohou za dotace koupit či 
rekonstruovat automobily, cister-
nové stříkačky, zásahovou a pra-
covní výstroj a výzbroj, speciální 
vybavení pro záchranné a likvi-
dační práce. 

„Jsem pyšný na to, že již od roku 
2009 každoročně podporujeme 
v takovém dobrovolné hasiče roz-
sahu. Rozhodně si to zaslouží, sami 
dobrovolně nasazují své životy 
v boji s ohněm, velkou vodou i ji-
nými mimořádnými událostmi. Pro 
srovnání ve Středočeském kraji je 
určena pro dobrovolné hasiče část-
ka zhruba 15 milionů korun, v Pl-
zeňském kraji činí 14,5 milionu ko-
run, v Moravskoslezském kraji 11,8 
milionů korun a i v dalších českých 
a moravských regionech jde o část-
ky do deseti milionů korun,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek. 

Hasiči ve Žďárné oslavili 
120 let trvání svého sboru

Žďárná - Dobrovolní hasiči ve Žďárné si připomněli 120 let od 
svého založení. Oslavy začaly již v sobotu v klubovně SDH členskou 
schůzí, kde proběhlo předání vyznamenání členům, krátké proslovy 
hostů a zhodnocení dosavadního trvání sboru. Poté následovala slav-
nostní večeře a prohlídka fotodokumentace a kronik ze současnosti 
i z historie.

Na nedělní část jsme se připravovali již od brzkého rána. Celá akce 
vypukla v deset hodin dopoledne, kdy se otevřely dveře naší zbrojnice 
pro veřejnost. Návštěvníci si prohlédli výstavky dokumentů, kronik, 
fotografi í, ale také nejstarší a nejnovější techniku. Za stále deštivého 
počasí se kolem třinácté hodiny začaly sjíždět pozvané sbory dobro-
volných hasičů, které jsme přivítali za doprovodu dechové hudby Br-
ťovská Šestka.

Po čtrnácté hodině přišla řada na připravené ukázky. Po nich čle-
nové SDH Žďárná uctili památku zemřelých členů položením věnce 
k pomníku padlých u obecního úřadu. Oslavy pokračovaly ve stísně-
ných prostorách požární zbrojnice do večerních hodin za doprovodu 
Brťovské Šestky. Touto cestou bych chtěl poděkovat HZS JmK PS Li-
dická a PS Boskovice a dalším JSDH obcí, které nám přijely předvést 
ukázky, dále všem členům místního sboru, kteří pomáhali s organizací 
a přípravami a všem, kteří se zasloužili o to, že se celá akce povedla 
ač nám počasí po celý den nepřálo. Také bych chtěl poděkovat všem 
okolním sborům, že se našich oslav zúčastnily. 

 Luděk Parák, starosta SDH Žďárná

Ani zdravotní hendikep nemusí být 
překážkou při hledání zaměstnání 

Ondřej Hudec patří k nejmladším starostům v regionu
Bohumil Hlaváček

Ostrov u Ma-
cochy - Od pod-
zimních voleb 
mají v Ostrově 
u Macochy no-
vého starostu. 
Stal se jím de-
větadvacetiletý 
Ondřej Hudec.

Jste úplným poli  ckým nováč-
kem?

Ano, nebyl jsem nikdy ani čle-
nem zastupitelstva. Bylo to tak, že 
zde bylo šest kandidátek a v obci 

panovala taková celková nespo-
kojenost se situací. Já byl na so-
ciálnědemokratické a získali jsme 
nejvíce hlasů. Bylo to pro mne 
překvapení, že budu starostou, 
mne určitě nenapadlo.

Jakou profesi jste vykonával?
Pracoval jsem jako projektant 

v oboru elektroenergetiky. Bavilo 
mne to, odchod mne dost mrzel, 
myslím, že i zaměstnavatele. Má 
současná práce je o něčem napros-
to jiném. Úplně.

S jakými představami jste do 
ní šel?

V prvé řadě napravit přístup 
radnice k občanům. Byla zde mi-
nimální informovanost, jaká je 
fi nanční situace málokdo tušil. 
A skutečnost byla ještě horší, než 
jsem očekával. Obec je zadlužená, 
splácíme dva úvěry. Bohužel za 
věci, které se mohly udělat v dale-
ko skromnějších podmínkách.

Jaké máte plány?
V prvé řadě dokončit rozdělané 

věci. Podporované byty a dešťo-
vou kanalizaci v ulici Bělá. Teď 
se chystáme revitalizovat Lopač 
společně s rybníkem. To bude 
větší investice, na kterou padnou 

zbylé rezervy. Udělat se to ale 
musí. Pak budou na řadě obec-
ní budovy, do kterých se dlouho 
neinvestovalo. Například úřad 
městyse, kino, kulturní dům, stará 
i současná škola.

Základní škola je trochu pro-
blémem…

Letos měla historicky nejméně 
žáků. Devadesát. Příští rok by se 
to mělo trochu zvednout, ale dlou-
hodobá perspektiva nijak radostná 
není. Hodně na ni doplácíme, ale 
že bychom ji zrušili, to v žádném 
případě ne. Chceme ji každopádně 
zachovat.

Neměl by Ostrov posílit trochu 
více svoji pozici v rámci Morav-
ského krasu?

Určitě. Není zde bohužel příliš 
možností pro podporu cestovního 
ruchu. I restaurace je tři roky mimo 
provoz, chybí ubytovací kapaci-
ty či cyklostezka spojující obec 
s Macochou. Ta by turismus určitě 
podpořila. Naším cílem je opravit 
příjezdovou komunikaci od Slou-
pu a přes střed městysu, která je v 
tristním stavu. Je krajská, očekává-

me spolupráci s jejím majitelem. 
Zpracovává se na to projektová 
dokumentace, příští rok by se mělo 
vydat stavební povolení. 

Jak je na tom ostrovský sport?
Má tradici, funguje jako ostatní 

spolky. Všechny chceme nadále 
v rámci možností podporovat. Tedy 
i hasiče, zahrádkáře či SRPŠ.

Cí  te pozi  vní ohlasy na vaši 
činnost?

Ano, samozřejmě jsou ale i ne-
gativní. Jak se říká, každému se 
člověku nezavděčí. To je ale asi 
normální všude.

náš rozhovornáš rozhovor

Boskovice - O tom, že ani zdra-
votní postižení není překážkou 
dalšího vzdělávání a zaměstnání 
svědčí projekt Chopím se šance, 
který podporuje lidi se zdravot-
ním postižením při hledání za-
městnání a zprostředkování kon-
taktu mezi nimi a potenciálním 
zaměstnavatelem.

Podle koordinátorky Martiny 
Kaiprové z brněnské Ligy vozíč-
kářů mohou zájemcům poradit se 
sestavením životopisu, motivační-
ho dopisu, s přípravou na osobní 
pohovor se zaměstnavatelem nebo 
pomoci při oslovování zaměstna-

vatelů. Součástí jsou také pravi-
delná setkávání za účelem nalezení 
zaměstnání nebo vzdělávací kurzy. 

„Spolupráce mezi pracovní-
kem projektu a klientem probíhá 
prostřednictvím individuálních 
konzultací, tj. pravidelných schů-
zek, které zahrnují zjištění potřeb 
a představ klienta o jeho pracov-
ním uplatnění, informování o sou-
časných trendech na trhu práce, 
sestavení životopisu, pomoc při 
vyhledávání vhodných pracovních 
nabídek, zprostředkování kontak-
tu s potenciálním zaměstnavate-
lem a v případě potřeby i asistence 

při nástupu do zaměstnání. Pokud 
máte zájem o spolupráci, je mož-
né kontaktovat Radka Floriána na 
telefonu 725 502 613 nebo e-mai-
lu radek.fl orian@ligavozic.cz,“ 
uvedla Kaiprová.

V rámci projektu se mohou o po-
radenství a podporu ucházet i za-
městnavatelé, kteří se dozví o pra-
vidlech zaměstnávání postižených. 
Bližší informace naleznou zájemci 
na www.ligavozic.cz. Projekt je 
spolufi nancován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.  (hrr)

BESIP chystá
zajímavé akce
Blansko - Aktiv společnos-

ti BESIP při MěÚ Blansko ve 
spolupráci s Autoškolou Pernica 
a za podpory Českého červeného 
kříže Blansko a Pekáren Blansko 
pořádají ve dnech 14. července 
a 23. srpna od 12 do 18 hodin. 
Dny otevřených dveří na dětském 
dopravním hřišti. Děti si mohou 
vyzkoušet jízdu podle pravidel 
silničního provozu, teoretické 
znalosti z pravidel silničního pro-
vozu a nacvičit si základy první 
pomoci pod dohledem členů ČČK 
Blansko. Účastníci musí být starší 
šesti let, mít vlastní kolo, ochran-
nou přilbu a musí je doprovázet 
osoba starší osmnácti let. (bh)

Jezírko napustí 
z vodovodu

Boskovice - Jezírko v parku před 
boskovickým zámeckým sklení-
kem bude napojeno na vodovod. To 
umožní jeho snadnější napouštění 
i udržování dobré kvality vody. 

Dříve bylo napájeno přepadem 
z vodojemu pod hradem, prakticky 
se jednalo o poruchu na vodovod-
ním řadu. Po opravě skončil přívod 
vody a jezírko se doplňuje pouze 
na jaře za pomoci dobrovolných 
hasičů dovozem vody cisternou. 
Pro kompletní napuštění by bylo 
nutné přijet asi čtyřicetkrát. 
Řešením je napojení jezírka pří-

mo na vodovod. Výhodou je snad-
né dopouštění vody během sezony. 
Dnes je voda v jezírku stojatá, po 
celý rok bez přítoku a její kvalita 
je špatná. Šachta pro nové odběrné 
místo by byla vytvořena v pískové 
ploše po pravé straně při vstupu do 
parku z Hradní ulice. Boskovičtí 
radní už záměr schválili, uložili 
zpracovat projekt a do rozpočtu 
příštího roku zahrnout potřebných 
devadesát tisíc korun.  (hrr)

Noční procházka zámeckou zahradou v LysicíchNoční procházka zámeckou zahradou v Lysicích

Akce. Návštěvníky historických objektů láká netradiční poje   prohlí-
dek. I proto pro ně letos připravili na Státním zámku v Lysicích novinku. 
Noční procházku zámeckou zahradou. „Zahrada má v noci jiné kouzlo 
než ve dne. Trasa je nasvícena loučemi a návštěvníci se mohou navíc 
těšit na zajímavý příběh,“ prozradila kastelánka zámku Mar  na Med-
ková-Rudolfová s  m, že letošní poslední noční procházka zámeckou 
zahradou je naplánovaná na sobotu 6. srpna. 
Už v pátek 15. července od 16 hodin se v Lysicích koná svatební show 
v prostorách zámecké zahrady a nejen tam s názvem Svatba na zámku, 
o den později vystoupí od 19 hodin na prvním nádvoří Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers s koncertem Písně krásné. Rezervace vstupenek 
probíhá na tel: 516 472 235, na e-mailu: pokladna.lysice@brno.npu.cz 
nebo přímo v pokladně zámku. (pš)  2x foto Pavel Šmerda

Setkání rodáků v Paměticích, 
lidé si prohlédli, co je nového

Pamětice - Vyvrcholením kulturně-společenské činnosti v Pamě-
ticích bylo setkání rodáků, které se uskutečnilo v sobotu 18. června. 
Slavnost začala mší sv. za všechny rodáky a občany Pamětic u kapličky 
na návsi. Další část probíhala v kulturním domě. Starosta přivítal pří-
tomné rodáky i občany. Ve svém projevu nás seznámil se životem obce, 
hlavně se změnami, které se udály od posledního setkání před deseti 
roky. Následovala prohlídka obecních kronik, bohaté fotodokumentace 
a dalších zajímavostí. Potom byly promítnuty dokumenty, které naši 
občané v minulosti o obci natáčeli. Byly to např. pohřby, svatby, maso-
pusty, podzimní hony, budování vodovodu, kanalizace aj.

Nejvíce se líbil fi lm, natočený někdy v padesátých letech minulého 
století, na kterém manželé Staňkovi z č. 23 vyvádějí svoje kravičky ze 
chléva, zapřahají je do pluhu a pak společně vyorávají dlouhou brázdu 
na svém poli. Některé snímky jsme už ani nemohli poznat, na pravou 
míru vše zasvěceným komentářem uváděl starosta. Stálo hodně úsilí 
je překopírovat a repasovat do stavu, aby mohly být promítány dnešní 
moderní technikou. Všichni dostali upomínkové pozornosti a publika-
ce o životě obce a mohli si zakoupit opisy obecních kronik či DVD 
o Paměticích. 

Následovala prohlídka obce, hlavně staveb, které se budovaly v po-
slední době. Tedy nové hasičské zbrojnice, tenisového hřiště, dětského 
hřiště, obecního rybníka, opraveného kulturního domu, nové byto-
vé výstavby, opravené kapličky. Zájemci si mohli obec prohlédnout 
i z kočáru, kterým je vozil pan Groda z Vísek. Potom následovala volná 
zábava při dobré hudbě a bohatém občerstvení, které připravily oběta-
vé spoluobčanky a hasiči. Docházelo k zajímavým setkáním s našimi 
rodáky, s některými jsme se neviděli i desítky let. I Svatý Petr nás musí 
mít rád, když černé mraky, z nichž stále hrozil déšť, dokázal zadržet až 
do večera a umožnil celou akci zdárně dokončit.

Starosta obce si kolem sebe shromáždil obětavý a dělný kolektiv, 
který tuto dlouho připravovanou akci zdárně uskutečnil. Všichni si za-
slouží upřímný dík.  František Staněk

V Jasinově žijí naplno
Jasinov - Řadu akcí si na červen připravili v Jasinově. Měsíc boha-

tý na dění odstartoval už v závěru května, kdy se konalo již podruhé 
v řadě okrskové cvičení, kterého se zúčastnilo pět hasičských sborů. 
Za velice deštivého a chladného počasí zvítězilo družstvo z Letovic, 
druhé místo obsadili hasiči z Kladorub a na třetím místě skončil tým 
ze Zábludova. 

Ceny pro vítěze a poražené věnoval Městský úřad Letovice. Osob-
ně je předal starosta Vladimír Stejskal, za což mu upřímně děkujeme. 
V sobotu 11. června pořádali dobrovolní hasiči cyklovýlet za pozná-
ním jeskyní a okolí Moravského krasu. Na kole si vyjely asi čtyři 
desítky místních i přátel a příznivců sboru. 

O týden později se pak konal tradiční dětský den. Pro návštěvníky 
byly připraveny různé atrakce jako skákací hrad, trampolína, jízda na 
čtyřkolkách, jízda na koních nebo točení keramiky na kruhu. Nechy-
běl ani orientační běh s plněním různých disciplín. Celé odpoledne 
se o dobrou zábavu dětí i dospělých staral klauník Pájík. Všichni od-
cházeli spokojeni.

V závěru června byla sloužena tradiční poutní mše svatá v kapli sv. 
Jana Křtitele. Při této příležitosti byly P. Janem Bezděkem požehnány 
nové vitráže v oknech. Tímto děkujeme paní Škrancové za jejich nama-
lování.  Pavel Pravec
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Hasičská velká cena pokračovala hned dvěma koly

Černá Hora - V klidovou zónu 
se už během letošního roku začne 
měnit kopec Paseka včetně kaple 
sv. Rodiny v Černé Hoře. „Na ob-
novu Paseky jsme získali dotaci 
a máme už také vybraného zhoto-
vitele akce. Začne v srpnu a potrvá 
do května příštího roku,“ řekl sta-
rosta Ondřej Měšťan. 

V první části dojde na odstranění 
náletových dřevin, nebezpečných 
a nevhodných stromů, provede se 
výsadba nových stromů a zřízení 
trávníkových ploch. Dotace se 
netýká úpravy cest, ty přijdou na 
řadu až ve druhé etapě, přednost 
bude mít zeleň.

„Co se týká opravy kaple, na tu 

Paseka a kaple se už letos dočkají obnovy
jsme získali samostatnou dotaci. 
V nejbližší době proběhne výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby, 
celá akce by měla být hotová do 
konce roku. Počítáme s tím, že 
po rekonstrukci bude kaple slou-
žit i k různým obřadům, zájem 
mezi lidmi už je o svatby,“ dopl-
nil starosta s tím, že Paseka se tak 
promění v klidovou zónu, která 
bude sloužit na procházky pro ro-
diny s dětmi, mateřskou školu či 
důchodce. Rekonstrukce Paseky 
přijde na celkem 1 982 tisíc korun, 
spoluúčast obce je 539 tisíc korun, 
na kapli bude vynaloženo 1 680 ti-
síc korun, obec se na akci bude po-
dílet částkou 417 tisíc korun.  (pš)

Boskovice - Svazek vodovodů 
a kanalizací měst a obcí okresu 
Blansko má nového tajemníka. 
V pátek 1. července uvedl předseda 
svazku a místostarosta Blanska Jiří 

Crha do funkce Petra Tioku. „Byl 
vybrán na základě výběrového ří-
zení. Vystřídal Karla Klementa, 
který do Boskovic dojížděl z větší 
dálky, bylo to pro něj náročné a už 

tak nechtěl dál pokračovat. S jeho 
prací jsme byli spokojení, věřím 
tomu, že Petr Tioka bude adekvátní 
náhradou,“ řekl Crha. Podle jeho 
slov je Tioka vzděláním vodohos-

podář, věnuje se celý život této pro-
blematice, pracoval v Brněnských 
vodárnách i ve vodohospodářských 
fi rmách, takže pro svoji práci má 
nejlepší předpoklady.  (pš)

Novým tajemníkem svazku je Petr Tioka

Spešov - Koupaliště ve Spešově 
i letos sází na příjemné a klidné 
prostředí, krásnou okolní přírodu 
a rodinnou atmosféru.

„Před sezonou jsme zvětšova-
li prostory pro personál v bufetu, 
máme nový nájezd na kočárky 
a opravené pánské záchody. Jako 
každoročně se dělal nový nátěr ba-

zénu,“ řekla nová provozovatelka 
Kateřina Kuncová. Společně s ní 
se o chod letního areálu stará To-
máš Blažek. 

Koupaliště je otevřeno každý den 
od 10 do 19 hodin, hospůdka do 23 
hodin. „Děti do 6 let mají vstup 
zdarma, mládež do 16 let zaplatí 25 
korun (od 16 hodin 15 Kč), dospě-

lí 35 korun (25 Kč). Připravujeme 
i permanentky na 10 a 30 vstupů, 
cena pro děti bude 200 resp. 600 
korun, pro dospělé pak 300 a 900 
korun,“ doplnila Kuncová. 

V areálu koupaliště mají návštěv-
níci k dispozici velký bazén, bazén 
pro děti, brouzdaliště, volejbalové 
a nohejbalové hřiště a bufet s letní 

zahrádkou, který nabízí vychlazené 
pivko i nealko nápoje, ale také lan-
goše, klobásy nebo hranolky. „Na 
léto chystáme celou řadu akcí. Už 
proběhla zábava s kapelou Prorock 
a techno párty, připravují se dal-
ší hudební produkce, oldies party 
i noční hasičská soutěž,“ dodala 
provozovatelka.  (pš)

Na koupališti chystají bohatý program

Pokračování ze str. 2
Zůstane část s hasičskou zbroj-

nicí a budovaný sběrný dvůr bude 
nižší. Musí se udělat nové plány 
k územnímu rozhodnutí. Železo-
betonová hala sloužila od roku 
1973 jako sklad obilnin Zeměděl-
skému družstvu Benešov. V roce 
1996 vyhořela. V méně poškoze-
né části byla zbudována hasičská 
zbrojnice. Ve zbývající, která 
musí být nyní stržena, má vyrůst 
sběrný dvůr.

Ve Žďárné myslíte také na turis-
ty. V blízké budoucnos   by měla 

vyrůst nová cyklostezka spojující 
obec s nedalekým Suchým...

Okolní krásná krajina přímo 
láká k příjemným procházkám 
a koupání v rybníku v Suchém. Ale 
hustota provozu na stávající silnici 
mezi obcemi je značná a vycházky 
i vyjížďky proto nejsou bezpečné. 
Jako vhodné vidíme vybudování 
cyklostezky. V současné době bu-
deme připravovat optimální trasu, 
aby mohlo být zahájeno například 
jednání s majiteli pozemků o jejich 
odprodeji. Následovat bude pro-
jekční část, dolaďování fi nančních 
záležitostí a vlastní realizace.

Největší letošní akcí 
ve Žďárné je...

Radim Hruška

Křetín - Od prvního ledna 2010 
fungovala ozdravovna v Křetíně 
v rámci Jihomoravského dětského 
centra specializované zdravotní 
péče. Ostatní dvě zařízení v Os-
trově u Macochy i v Boskovicích 
měly statut odborného léčebného 
ústavu, ale Křetín ne. Proto se 
ředitelka zařízení Kateřina Bed-
naříková snažila sjednotit statut, 
aby byl pro všechny tři zařízení 
stejný. Rok trvala různá jednání, 
převod musel posvětit kraj jako 
zřizovatel. Od ledna letošního 
roku se vše podařilo a zařízení 
v Křetíně se stalo odbornou dět-
skou léčebnou. 

Jaké jsou hlavní změny po pře-
chodu na léčebnu?

Dalo by se říci, že naše zaříze-
ní má nově více personálu a větší 
náplň co se týká léčebných plánů 
pro děti. Je vlastně o stupeň výše, 
než je ozdravovna. Podmínkou 
pojišťoven bylo, aby se nenavýši-
ly platby, takže jsme museli snížit 
kapacitu. Původně jsme měli se-
dmdesát lůžek, nyní jich je tady 
čtyřicet plus šest pokojů pro ma-
minky s dětmi u klientů do šesti 
let.

Na jaké indikace se tedy zamě-
řujete?

Máme už svůj indikační se-
znam. Snažíme se vyzdvihnout 
léčbu obezity dětí a dorostu. Roz-
šířili jsme také věkovou hranici. 
Dřív jsme tady měli klienty od tří 

do patnácti let, nyní od dvou do 
osmnácti let. Velký zájem ze stra-
ny rodičů menších dětí je o po-
byty s doprovodem. Jezdí k nám 
maminky například s dvouletým 
dítětem, které je opakovaně ne-
mocné. Je málo zařízení v repub-
lice, kde tak malé děti přijímají. 
Tady se samozřejmě jedná o jiné 
indikace, jako jsou chronická 
onemocnění dýchacích cest, pro-
blémy s imunitou, vadné držení 
těla nebo lehčí typy skolióz či 
dorzopatie. Zabýváme se poru-
chou příjmu potravy nejen ve 
smyslu plus, tedy obezitou, ale 
i ve smyslu mínus. Nechceme si 
hrát na zařízení, které léčí mentál-
ní anorexii, ale spíš jsme tady od 
toho, aby se v počátku poznala.

Je pobyt plně hrazený pojiš-
ťovnou?

Pokud budou rodiče chtít, aby 
byla léčba hrazena ze zdravotní-
ho pojištění, musí návrh napsat 
registrující lékař a schválit ho 
revizní lékař. Pokud bude chtít 
rodič dítěti pobyt zaplatit, je to 
samozřejmě možné.

Zlepšilo se také vybavení lé-
čebny?

Změně statutu jsme se museli 
přizpůsobit i po stránce vybave-
ní. Máme vířivku, takže můžeme 
nově nabízet i vodoléčbu, nádoby 
na střídavé nožní koupele, saunu, 
rozšířili jsme tělocvičnu. Nyní si 
jeden pracovník dodělává certifi -
kovaný kurz kondičního trenéra. 
Nabízíme magnetoterapii, inha-

Kateřina Bednaříková: Zařízení rozšířilo věkovou hranici, přijímá klienty od dvou do osmnác   let

O dětskou léčebnu v Křetíně je velký zájem

lace, máme velkou škálu decho-
vého cvičení. V léčebném plánu 
je i jóga pro maminky s dětmi. 
Spektrum nabízených služeb se 
významně rozšířilo.

Odrazila se změna i v zájmu 
klientů?

Je velký zájem. Z počátku roku 
byl problém, protože jsme bě-
hem prvních tří měsíců uzavírali 
smlouvy s pojišťovnami, takže 

jsme nemohli klienty brát, ale od 
dubna máme plno. Co se týká po-
bytů dětí s maminkami, tak máme 
obsazeno až do konce října. Po-
kud jde o samotné děti, plno je do 
září.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna?

Stále cítíme dopad ekonomické 
krize. Šetřit se musí, ale samozřej-
mě to neznamená, že nebudeme 

nic dělat. Snažíme se dívat kolem 
sebe, sbírat nové poznatky i tak, 
že navštěvujeme jiná podobná za-
řízení. To pozitivní a přínosné se 
pak snažíme využít i u nás.

Ze strany zřizovatele – Kraj-
ského úřadu Jihomoravského 
kraje, je  určitý záměr, výstavba 
nového pavilonu. Je vize, že by se  
aspoň dvě léčebny soustředily do 
jednoho  místa. Ale jak to bude, 
se ještě uvidí.

Dětská léčebna
v Křetíně

Dětská léčebna je určena pro 
děti od 2 do 18 let, u mladších dětí 
(do 6 let) je vhodný doprovod. 
Mezi hlavní indikace k pobytu 
v dětské léčebně v Křetíně patří 
obezita u dětí a mladistvých, po-
ruchy příjmu potravy, recidivující 
a chronická onemocnění dýchacích 
cest a vadné držení těla, lehčí typ 
skolióz, dorzopatie. Léčebna na-
bízí samoplátcům také zkrácené 
regenerační pobyty, které mohou 
být čtrnáctidenní, týdenní (zvláště 
vhodné v období jarních a podzim-
ních prázdnin), ale i pobyty víken-
dové s celou rodinou. Léčebna má 
také statut zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc.

Zařízení leží v malebném koutě 
Českomoravské vysočiny 10 km 
od Olešnice na konci přehrady 
v obci Křetín. Je umístěno v býva-
lém loveckém zámečku a obklope-
no anglickým parkem a dvěma ryb-
níky. Hlavní budovu léčebny tvoří 
pseudoklasistický zámek z roku 
1861, který patřil hraběcímu rodu 
Desfours - Walderode. Od roku 
1948 začala být v prostorách pro-
vozována dětská ozdravovna. Ta 
působila v Křetíně až do roku 2010 
(nynější dětská léčebna Odborný 
léčebný ústav). V roce 2010 došlo 
ke sloučení tří krajských zdravot-
nických pracovišť (dětská léčebna 
v Boskovicích a v Ostrově u Maco-
chy) a vzniklo Jihomoravské dětské 
centrum specializované zdravotní 
péče, příspěvková organizace.

Klien   při procedůrách.  Foto archiv léčebnyKlien   při procedůrách.  Foto archiv léčebny

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Pokračování ze str. 1
Průběžné vedení si i přes sed-

mou příčku udržely ženy ze Sy-
chotína.

Následující víkend napravil vr-
toch počasí ze Šošůvky a ve Žďáře 
na čtvrtém kole soutěžící přivítalo 
nebe bez mráčků a tropické teplo-
ty. Znalci požárního sportu vědí, 
že žďárská dráha patří k nejtěžším 
v celém seriálu, kvůli svému pro-
fi lu se značným převýšením. A tak 
tato soutěž není až tak o rychlos-
ti, ale spíše o taktice ve vhodném 
načasování vody pro proudaře 
u terčů.

Na asfaltové dráze v centru obce 

zahájily soutěž ženy. Stabilním 
výkonem pro sebe ukořistily bron-
zové medaile děvčata ze Sychotína 
s časem 20,30 s. Upevnily si tak ve-
dení v Kryštof Cupu. O pouhé čtyři 
setiny vteřiny jejich čas pokořily 
loňské mistryně VC z Bohuňova 
(SY). Na parádní stříbrnou příčku 
z předchozí soutěže navázaly ženy 
ze Šošůvky. Tentokrát vybojovaly 
zlato v novém traťovém rekordu, 
který má hodnotu 19,60 s.

Mezi muži se přijelo poprat 
o body rekordních 37 týmů. 
V této kategorii platí předchozí 
slova o taktice dvojnásob, proto-
že mužská dráha je proti ženské 

ještě o dvacet metrů delší a hlavně 
s dalším značným stoupáním.

Mnohaleté zkušenosti se žďár-
skou dráhou mají muži z Němčic, 
kteří drží i traťový rekord. Letos 
se jim ho nepodařilo atakovat, ale 
čas 19,71 s pro ně znamenal bron-
zovou příčku. Formu ze Šošůvky 
si udrželi muži ze Stražiska, kteří 
vystoupili na stupně vítězů. Ten-
tokrát na stříbrný stupínek za čas 
19,67 s. K útoku na čelo průběžné-
ho pořadí zaveleli muži z Horního 
Poříčí, kteří nedělní soutěž vyhráli 
v čase 19,52 s. Vedení v seriálu si 
udrželi muži ze Sychotína před 
Černovicemi a Stražiskem.

Po další extraligové přestávce 
se mohou soutěžící a diváci těšit 
na atraktivní dvojkolo poslední 
červencový víkend, kdy v so-
botu 30. července bude Kryštof 
Cup hostit Sychotín a v neděli 
pak Černovice. Tyto dvě soutě-
že patří k nejrychlejším v celém 
seriálu a snad se můžeme těšit 
i na vylepšení rekordů velké 
ceny. Obě soutěže budou také 
přenášeny v přímém přenosu na 
www.hasici150.tv.

Kompletní výsledky a prů-
běžné pořadí Kryštof Cupu na-
jdete na webových stránkách 
www.vc-blanenska.com.

Václav Holoubek vystavuje obrazy
Křtiny - Opravený zámek ve Křtinách, který patří brněnské Mende-

lově univerzitě, láká svými novými prostorami k pořádání kulturních 
a společenských akcí. Na Školním lesním podniku vznikl nápad založit 
novou tradici – Křtinské zámecké kulturní léto. První akcí byla vernisáž 
výstavy obrazů akademického malíře Václava Holoubka.

„Autor je sice rodák z Jižních Čech, ale žije už téměř třicet let v Ba-
bicích nad Svitavou. A nás těší, že je u nás v Moravském krasu doma. 
Proto jsme ho požádali, aby svou výstavou kulturní léto zahájil. Letos 
o prázdninách ještě zazní na zámku hudba a závěr bude patřit opět výsta-
vě,“ řekl zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavel Mauer.

Akademický malíř Václav Holoubek vystudoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Na Moravu přišel, protože ho lákalo restaurování 
starých obrazů a maleb. Působil nejprve v Kroměříži, později ho práce 
zavedla do Sloupu, kde se podílel na restaurování maleb v místním kos-
tele. V padesáti letech se rozhodl studovat Vysokou školu výtvarných 
umění v Bratislavě, obor restaurování nástěnné a fi gurální malby. Křtin-
ská výstava, která potrvá do 23. července, prezentuje průřez jeho volnou 
tvorbou a je na ní zastoupena široká paleta témat od aktů po krajiny či 
květinová zátiší.  (ama)

Soutěž ve Žďáře. Foto archivSoutěž ve Žďáře. Foto archiv
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V Býkovicích hrál Olympic, do krasu zavítal ministr životního prostředí

INZERCE

Koncert. Legendární Olympic v čele s Petrem Jandou zavítal do Býkovic. V rámci tradičních Slavnos   mlýna návštěvníkům zahráli novější písně i 
oblíbené hity.  Foto Pavel Šmerda

Cvičení. Valící se kouř z oken, evakuace dě   a personálu i houkající sirény. Tak to vypadalo při cvičení hasičů u léčebny v Kře  ně. Na místo vyjely hned 
dvě profesionální jednotky z Boskovic a Kunštátu, které podpořili dobrovolní hasiči z Letovic a Kře  na. Po vynesení zraněných následovalo simulova-
né hašení a větrání objektu.  Foto Radim Hruška

Kvetoucí krása. Více než týden mohli občané a návštěvníci Blanska obdivovat v prostorách náměs   Svobody unikátní výstavu balkónových kvě  n 
boskovického zahradníka Petra Lebiše. Podle starosty Lubomíra Toufara by se tato akce mohla stát ve městě v tomto termínu tradicí. Výstava se 
konala za fi nanční podpory Jihomoravského kraje. Foto Jiří Šrámek

Vystoupení. V rámci prázdninového cyklu Muzika pro Karolínku se na blanenském zámku představil Miki Ryvola (na snímku). Dále následují koncerty 
13. 7. Traband, 20. 7. Monty, 27. 7. K.K.Band + Colt, 3. 8. Gajdošská muzika, 10. 8. Přístav, 17. 8. Jana Štefl íčková, 24. 8. Mošny a 31. 8.Happy to meet. 
Koncerty probíhají na nádvoří zámku v Blansku, začátky jsou v 19 hodin.  Foto Marta Antonínová

Inves  ce. Na pozvání místostarosty města Blanska Jiřího Crhy dorazil do Moravského krasu ministr životního prostředí Petr Chalupa. „Hlavním 
tématem jednání, kterého se zúčastnili starostové několika obcí a zástupci CHKO Moravský kras, byl Dům přírody. Jedná se o inves  ci, která by 
měla podpořit turis  cký ruch, ale bude mít i výchovnou funkci. Bude to  ž sloužit ve spolupráci se školami k výchově žáků k ochraně přírody,“ 
nas  nil Crha.  Foto Jiří Šrámek

KoncertKoncert

CvičeníCvičení

CvičeníCvičení

Kvetoucí krásaKvetoucí krása

VystoupeníVystoupení

Inves  ceInves  ce

 Obchod s nápoji Baráček
 Na Ulici 61
 67921 Černá Hora
 Tel. 516 437 110
 Mob. 737 211 132
 E-mail: chora@baracek.cz
 Web: www.baracek.cz

 Velkoobchod s nápoji
 Jiří Kavalír
 V Zahrádkách 1171/1
 568 02  Svitavy-Předměstí
 Tel.  461 530 973
 Mob. 777 748 380
 E-mail: kavalir.svitavy@seznam.cz

   JK Drinks s.r.o.
   Cukrovarská 30
   682 01  Vyškov-Město
   Tel. 517 347 067
   E-mail: obchod@jkdrinks.cz
   Web: www.jkdrinks.cz

Distributoři Novopackého piva pro region Blanenska a Boskovicka
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Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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STRÝC
(SLOV.)

LITINOVÝ 
PLÁT LISTNÁČ ZESÍLENÝ 

ZÁPOR
SPZ OKR. 

OPAVA
SUMERSKÉ 

MĚSTO
MILOSTNĚ 

TOUŽITI
DÁMSKÝ 

KLOBOUK SLOVAN ZN. AMPÉR-
ZÁVITU POSILOVAT ČERNÝ

UTOPIT SE
MONOPOL. 
SDRUŽENÍ

TEČKY

1. DÍL 
TAJENKY

OLGA
(DOM.)

PALIVO
PROVINĚNÍ

POPĚVEK
MAMINKA

POTŘEBA 
ORÁČE

PŘEDLOŽ-
KA

NOTES

KAZ
LOVY

ŘÍMSKY 
1004

ČESKÝ 
TENISTA

JEDEN
I DRUHÝ

ŠLÁGRY
DAREBÁK

ČÍSLOVKA 
ŘADOVÁ
ZÁPLATY

ZNAČKA 
THALLIA

MINULÉHO 
ROKU

MAGMA

NADÁVAT
NĚMECKÝ 
FILOZOF

PODOBA PAPOUŠEK

ŘADA 
VOZIDEL

ZAKALOVATI
2. DÍL 

TAJENKY

TRNOVNÍKY
OBVAZOVÁ 
POTŘEBA

LESY

ZKR. VYS. 
NAPĚTÍ

POTRAV. 
ZÁVOD

ŘINOUTI SE
CITOSL. 
VRČENÍ

OVINOUT

POUKÁZKY
DISKUZE

RYBÁŘSKÁ 
POTŘEBA
DOLEVA

MOUČKA 
Z KURKUMY

HODNĚ
OTŘES

DOUPĚ
SOSNA

ZNAČKA 
AMERICIA

ŠERMOVÁNÍ
PLEMENO

HLÍNA NA 
KOŘENECH
SUŠENKA

DĚTSKÝ 
POZDRAV SPOJKA

ÚTISKY

KŘEČOVITÁ 
BOLEST
SPZ OKR. 
JIHLAVA

ÚTOK

HL. MĚSTO 
ARMÉNIE
ZNAČKA 
RADONU

VZOREC 
SIRNÍKU 
TANTALU

FINTA
ZÁJMENO 
PŘIVLAST-
ŇOVACÍ

PALMA
MOHAME-

DŮV 
PŘÍTEL

VRCH
U TŘEBE-
CHOVIC

„Pane doktore, mám problémy s pravidelnou stolicí, kterou mám každý den v sedm hodin „Pane doktore, mám problémy s pravidelnou stolicí, kterou mám každý den v sedm hodin 
ráno.“ „Ale dědo, to je přece v pořádku.“ „To tedy není, protože (tajenka).“ráno.“ „Ale dědo, to je přece v pořádku.“ „To tedy není, protože (tajenka).“ Velká letní 

fotogra ická soutěž
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 

ve spolupráci s Cestovní agentu-
rou S-tour Blansko vyhlašuje 
pátý ročník letní fotogra ické 
soutěže čtenářů. Pokud rádi 
cestujete a fotíte, neváhejte 
a zapojte se do soutěže o zají-
mavé ceny. 

P o s í -
lejte nám 
vaše nej-
zajímavější 
letní snímky. 
Fantazii se 
meze nekla-
dou, při výběru 
těch nejlepších 
bude hrát roli 
hlavně vtip, 
humor a nápa-
ditost. Nezáleží 
na tom, jestli nám 
pošlete fotku z kou-
paliště, ze své-
ho okolí, z ro-
dinného výle-
tu nebo z dovolené. Necháme na vás, zda se bude jednat o ne-
všední přírodní scenérii, vaši fotogra ii na zajímavém místě 
nebo při zajímavé činnosti, zda se při svých toulkách po České 
republice i v zahraničí potkáte a vyfotíte se známou osobností 
či zachytíte humorný zážitek či situaci. Možností je spousta. 

Fotogra ie můžete přinést osobně nebo zaslat v elektronic-
ké podobě na e-mail: soutez@zrcadlo.net, či zaslat v klasic-
kém formátu na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, Nám. 
Svobody 2, 678 01 Blansko. Nezapomeňte uvést svoji adresu 
a telefon a stručný popis, kde byla fotogra ie pořízena. 

Soutěž probíhá do 31. srpna 2011. Nejlepší snímky poté 
zveřejníme v našem čtrnáctideníku, všechny si pak zájemci 
budou moci prohlédnout na našich webových stránkách www.
zrcadlo.net. Autoři nejzajímavějších fotogra ií se mohou těšit 
na tyto ceny.

1. cena: Zájezd pro dvě osoby od CA S-tour Blansko.
2. cena: Večeře v hodnotě pět set korun v Hotelu Lidový 

dům v Lysicích.
3. cena: Roční předplatné Zrcadla Blanenska a Boskovicka 

+ sportovní taška.
4. cena: Permanentka pro vstup do Městských lázní Bosko-

vice. 
5. cena: Čtvrtletní předplatné Zrcadla + sportovní taška. 

Krásné prázdniny a dovolenou přeje kolektiv 
redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Test 
k vodě

1) V pohoří Himaláj neleží hora
a) Lhoce
b) Nanga Parbat
c) K2

2) Legendární hokejový brankář Jiří 
Holeček nechytal za

a) Košice
b) Kladno
c) Spartu

3) Začátkem měsíce července před 
čtyřiceti lety zemřel známý zpěvák

a) Jim Morrison
b) John Lennon
c) Bob Marley

4) Chřestovníček cibulový je
a) motýl

b) brouk
c) květina

5) Macadi je letovisko
a) v Tunisku
b) v Maroku
c) v Egyptě

6) Nejvíce zlatých olympijských me-
dailí získal

a) Paavo Nurmi
b) Björn Dählie
c) Michael Phelps

7) Autorem Božské komedie je 
a) Molliere
b) Dante Alighieri
c) Carlo Goldoni

8) Samostatná ČR vznikla v roce
a) 1991
b) 1992
c) 1993

9) Jimmy Page byl kytaristou známé 
skupiny

a) Queen
b) Genesis
c) Led Zepellin

10) Deilenaar je
a) plemeno králíka
b) město v Belgii
c) nejvyšší hora Nizozemska

11) Hlavní roli v kultuvním ilmu Ma-
trix hrál

a) Tom Hanks
b) Johnny Depp
c) Keenu Reeves

12) Valerij Brumel byl světový re-
kordman

a) v trojskoku
b) ve skoku vysokém
c) v hodu kladivem

13) Ve známé pohádce Hrátky s čer-
tem nehrál

a) Zdeněk Štěpánek
b) František Smolík
c) Ladislav Pešek

14) Queensland je
a) stát USA
b) kanadská provincie
c) stát Austrálie

15) Vejmutovka je 
a) borovice
b) jedle
c) smrk

16) Za první republiky nejvíckrát 
na automobilové Velké ceně Česko-
slovenska na okruhu v Brně trium-
foval

a) Tazio Nuvolari
b) Louis Chiron
c) Rudolf Caracciola

17) Strakoš je
a) pták
b) motýl
c) houba

18) Letošní MS v atletice se bude brzy 
konat

a) v Koreji

b) v Japonsku
c) v Číně

19) Graham Bell vynalezl
a) telegraf
b) telefon
c) televizi

20) Zimní olympijské hry se nikdy 
nekonaly v americkém

a) Denveru
b) Salt Lake City
c) Lake Placid 

21) Letošní vítězka Wimbledonu Pe-
tra Kvitová porazila ve inálovém zá-
pase tenistku

a) Venus Williamsovou
b) Marii Šarapovovou
c) Danielu Hantuchovou

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c, 

7b, 8c, 9c, 10a, 11c, 12b, 13a, 14c, 15b, 

16b, 17c, 18a, 19b, 20a, 21b.



úterý 12. července 2011 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 12. července úterý 12. července 

AKCEAKCE
Boskovice - Mateřské centrum v 9 hod.: Pirátská výprava. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Westernstory. 
Boskovice v 19.30 hod. Odnikud někam.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Odnikud někam.
Jedovnice v 19.30 hod. Cizinec.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Rio.
Šebetov v 18 hod. Čertova nevěsta. 

středa 13. červencestředa 13. července
AKCEAKCE

Boskovice - Český záhrádkářský svaz ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek od 17 hod.: Oživená historie II, speciální prohlíd-
ky, rezervace na tel. 516 439 111 nebo na vypustek.rezervace@caves.cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Westernstory. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 1.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Westernstory.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Rio.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Traband, koncert v rámci cyklu Muzika pro Ka-
rolínku. 

čtvrtek 14. červencečtvrtek 14. července
KINAKINA

Blansko v 17.30 a 20 hod. Lidice.
Boskovice v 0.05, 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Westernstory.

  

  

www.studiumbk.cz

INZERCE

Jedovnice v 19.30 hod. Světová invaze.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Czech Made Man.

pátek 15. červencepátek 15. července
AKCEAKCE

Otevření opraveného kulturního domu
a sportovního areálu ve Vranové

V rámci slavnostního otevření nově zrekonstruovaného kulturního domu 
a sportovního areálu ve Vranové proběhne od pátku 15. července do neděle 
17. července celá řada doprovodných akcí. V pátek v 19 hod. to bude vernisáž 
výstavy obrazů místních malířů a stálá výstava fotografi í rodáka Fran  ška 
Továrka. V sobotu od 13 hod. bude slavnostními utkáními otevřeno fotbalové 
hřiště a v neděli po mši svaté (10.30 hod.) pak v 15 hod. i nově zrekonstruo-
vaný kulturní dům. V rámci oslav proběhne také setkání rodáků a vranovský 
pouťový jarmark, v hasičské zbrojnici bude výstava požární techniky a foto-
grafi í. K nahlédnu   budou také pro všechny kroniky obce Vranová. Více na 
www.vranova.cz  (hrr)

Lysice - Zámek od 16 hod.: Svatba na zámku, svatební show v prostorách 
zámecké zahrady a nejen tam. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Kostěj nesmrtelný, hraje Divadlo Studna Čes-
ké Budějovice. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Lidice.

Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Jsem číslo čtyři.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Černá labuť.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Thor.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Prak. 

Horní Lhota - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Caryon. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje 
ABC rock. 
Spešov - Hřiště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 

sobota 16. červencesobota 16. července
AKCEAKCE

Dlouhá Lhota - Před hasičskou zbrojnicí ve 13.30 hod.: Soutěž v požárním 
útoku O putovní pohár starosty obce Dlouhá Lhota. 
Doubravice - Sokolské hřiště ve 13 hod.: Doubravický guláš, soutěž. 

Horní Smržov - Skanzen - muzeum od 9 hod.: Řemeslný jarmark s ukázkou 
tradičních lidových řemesel. Svoji práci předvedou návštěvníkům tesaři, 
kováři, keramici, kartáčníci, fl ašinetář a další. V doprovodném programu 
je připraveno mimo jiné  vystoupení folklórního souboru Velen, dechov-
ky Brťovská šestka, historický šerm a také zajímavé ukázky dravých ptáků 
v letu i při lovu.
Letovice - Le  ště ve 14 hod.: Letovické polítání, prohlídka letadel a motoro-
vých padáků, ukázka modelářů. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Lidice.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Jsem číslo čtyři.

KONCERTKONCERT
Býkovice - Hradiště ve 20 hod.: Mňága a Žďorp. 
Lysice - Zámek v 19 hod.: Písně krásné, koncert Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins. 
Brťov - Výle  ště ve 20 hod.: Pytlácká noc, hraje Pohoda. 
Kladoruby - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, ohňová show.
Skalice nad Svitavou - Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Žernovník - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 

neděle 17. července neděle 17. července 
AKCEAKCE

Cetkovice - Náves od 8 hod.: Oslavy 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů 
Cetkovice, v 8 hod.: Mše svatá v kostele, v 10 hod.: Slavnostní schůze s pře-
dáním vyznamenání, ve 14 hod.: Ukázky staré a nové hasičské techniky, 
v 15 hod.: Slavnostní průvod do kulturního domu, na zahradě oslavy, hraje 
Malohanačka. 
Vanovice - Kulturní dům v 18 hod.: Otevření kulturního domu po rekon-
strukci s divadelním představením ochotníků z Městečka Trnávka. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Lidice.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Jsem číslo čtyři.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Promenádní koncert, hraje Prak 
Knínice. 

pondělí 18. červencepondělí 18. července
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. X-men: První třída.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Lysice - letní ve 21 hod. Zdrojový kód.

úterý 19. července úterý 19. července 
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. X-men: První třída.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tři dny ke svobodě.
Jedovnice v 19.30 hod. Čertova nevěsta.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 15 hod.: Papežská misijní díla, zahájení 
výstavy spojené s besedou s Janou Zehnalovou, diecézní ředitelkou Papež-
ských misijních děl pro brněnskou diecézi. 

středa 20. červencestředa 20. července
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. X-men: První třída.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tři dny ke svobodě.
Lysice - letní ve 21 hod. Hop.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Monty, koncert v rámci cyklu Muzika pro Ka-
rolínku.

čtvrtek 21. červencečtvrtek 21. července
AKCEAKCE

Boskovice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Herna. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Boskovice v 17 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jmenuji se Oliver Tate.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tvůj snoubenec, můj milenec.
Jedovnice v 19.30 hod. Nickyho rodina.
Lysice - letní ve 21 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna.

pátek 22. červencepátek 22. července
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - Zámek od 19 hod.: Angelika, markýza andělů, noční pro-
hlídky. 

DIVADLODIVADLO
Adamov - MKS Ptačina v 17 hod.: Ach ten Dlouhý, Široký a Bystrozraký, po-
hádkové představení Divadla Zlatý klíč. 
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Trojlístek pohádek, hraje Divadýlko Mrak Hav-
líčkův Brod. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Boskovice v 17 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hanna.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Rychle a zběsile 5.
Lysice - letní ve 21 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kazatel.

KONCERTKONCERT
Ostrov u Macochy - Císařská jeskyně v 18 hod.: Hodový koncert Roberta 
Křesťana a Druhé trávy, předprodej vstupenek v informační kanceláři. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Horní Lhota - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Malá Lhota - Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje De-
monium. 
Meziříčko - Výletiště ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje SLZA Band 
P. Křivinky.
Olešnice - Ski-areál ve 21 hod.: Disko trisko na ski. 
Ostrov - Výle  ště ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Caryon. 
Šebetov - Zámecký park ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 

sobota 23. červencesobota 23. července
AKCEAKCE

Lysice - Zámek od 20 hod.: Rozmarné zámecké léto, noční kostýmované 
prohlídky, nutná rezervace na tel. 516 472 235. 
Šebetov - Koupaliště ve 13 hod.: Turnaj v malé kopané. 
Vanovice - U hasičské zbrojnice v 10 hod.: Malohanácké jarmark. 

DIVADLODIVADLO
Kunštát - Zámek v 19 hod.: Divadelní představení Divadla Líšeň Brno. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Boskovice v 17 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hanna.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Rychle a zběsile 5.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou OK Country. 
Drnovice - Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Caryon. 
Olomučany - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC rock. 
Ostrov - Výle  ště ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Prorock. 
 Pokračování na straně 16



SPORTSPORT

POZVÁNKA POZVÁNKA 
Služby Boskovice pořádají ve čtvr-
tek 4. srpna celodenní turnaj 
v beach volejbale na koupališ   Čer-
venka v Boskovicích. Dvojice mo-
hou být mužské, ženské i smíšené. 
Startovné je 300 Kč. Přihlášky na 
tel.: 606 902 523 nebo na e-mail: 
strya.sb@boskovice.cz do 24. čer-
vence. (zpr)

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Boskovické volejbalistky budou hrát první ligu

Kozárovští vyhráli okresní pohár
Štěchov-Lačnov - Favorité ne-

zklamali. Kozárov dál suverénně 
vládne malé kopané na Blanensku 
a Boskovicku. Potvrdil to i na fi -
nálovém turnaji okresního poháru 
v malé kopané, který se konal mi-
nulou sobotu na hřišti v Lačnově 
pod záštitou Zrcadla Blanenska 
a Boskovicka. Kozárovští v celém 
turnaji neztratili ani bod a po záslu-
ze převzali poháry za první místo.

Výsledky, skupina A: Jab-
loňany – Štěchov 0:3, Štěchov 
– Karolín 0:4, Karolín – Jablo-
ňany 4:1. Pořadí: 1. Karolín 8:1 
6 bodů, 2. Štěchov 3:4 3 body, 3. 
Jabloňany 1:7 0 bodů. Skupina B: 
Microtex Lomnice – Kozárov 1:4, 
Kozárov – Sudice 1:0, Sudice – 
Microtex 1:0. Pořadí: 1. Kozárov 
5:1 6 bodů, 2. Sudice 1:1 3 body, 
3. Microtex 1:5 0 bodů. O 3. mís-
to: Štěchov – Sudice 2:1 na p.k. 
Finále: Kozárov – Karolín 6:4. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Petr Crhák (Kozárov), nejlepším 
hráčem Vladislav Němec (Ště-
chov) a nejlepším brankářem Mi-
loslav Alexa (Karolín).  (pš)Vítězný Kozárov. Foto Pavel ŠmerdaVítězný Kozárov. Foto Pavel Šmerda

Boskovice - Juniorky TJ Mi-
nerva Boskovice budou hrát od 
podzimu první volejbalovou ligu. 
„Takřka přes noc se z holek staly 
ligové hráčky,“ říká trenér Marcel 
Koupý. Hlavním důvodem bylo, 
že Jaroměři, která skončila v kva-
lifi kaci o první ligu před Boskovi-
cemi, se nepodařilo dát dohroma-
dy tým a přepustila tak svoje místo 
Minervě. 

„Ani jsme s nabídkou neváhali. 
Už do kvalifi kace jsme šli s tím, 
že chceme uspět a ligu vybojovat. 
I když se to nepovedlo sportov-

ní cestou, jsem rád, že jsme tam. 
Zúročilo se tak pět šest let práce, 
kterou jsme tomu věnovali,“ do-
plnil trenér s tím, že momentálně 
řeší místo, kde budou svoje zápasy 
hrát. Tělocvična ZŠ Slovákova je 
totiž pro ligové zápasy svými roz-
měry nevyhovující. 

„Jednáme o možnosti „hosto-
vat“ v hale SOŠ a SOU André 
Citroëna. Snad to klapne, i když 
víme, že je tam hodně nabitý 
program. Věřím, že nám v tomto 
směru pomůže i město, které bude 
mít zájem, aby se první liga hrála 

v Boskovicích. Protože jako ná-
hradní varianty připadají v úvahu 
jedině Letovice nebo Žďárná,“ 
prozradil Marcel Koupý. 

Co se týká sportovní stránky, 
kádr juniorek zůstává prakticky 
stejný, vedení týmu hledá pouze, 
především v mladších kategori-
ích mezi kadetkami, hráčku na 
post libera. „Příprava bude v ble-
dě modrém vypadat stejně jako 
v minulých letech. Od začátku 
srpna začínáme třikrát týdně tré-
novat fyzičku a techniku, od 19. 
do 21. srpna nás čeká kemp ve 

Žďárné. Chceme se na soutěž co 
nejlépe připravit, abychom tam 
důstojně reprezentovali,“ dodal 
trenér Koupý.

Soupeři boskovického druž-
stva ve skupině E 1. ligy budou 
Karviná, Opava, Prostějov, Lito-
vel a Lanškroun. Soutěž začíná 
1. října, kdy se Boskovice střetnou 
s Opavou. Po základní části a por-
ci dvaceti zápasů se soutěž rozdělí 
na dvě poloviny. První tři týmy 
budou hrát o postup do extraligy, 
zbývající tři o záchranu v první 
lize.  (pš)

Jana Sotáková bylaJana Sotáková byla
sedmá na překážkáchsedmá na překážkách

Blansko - Bla-
nenská vycházející 
atle  cká hvězda 
Jana Sotáková má 
za sebou mistrov-
ství republiky, které 
hos  lo o minulém 
víkendu Brno. Na 
stovce překážek žen 
se probojovala do 
fi nále. Bylo z toho 
sedmé místo. 
„Spokojená s  m 
ale nejsem vůbec,“ 
říká rezolutně. Jak 
podotkla, připra-
vena byla dobře, 
nepovedlo se jí vše 
ale nějak skloubit 
dohromady. „Mám 
problém na první 
překážce, nabíhám 
na ni příliš rychle 
a odrážím se blízko 
ní. Nějak mi to ne-
sedlo. Myslím, že 
jsem měla na to ob-
hájit bronz z haly. 
Ale smůla, no,“ 
usmívá se trpce.

Jaké ponaučení si z toho bere? „Nevím. Moc mi to fouklo. Teď mne 
čeká poslední možnost splnění limitu na ME juniorů v Tallinu. Ještě 
to zkusím v Trnavě na mistrovství Slovenska. Jinak mi skončí letní se-
zona,“ říká při vyklusávání na blanenském tartanu.

Bohužel se nezadařilo. „Potkala mne nepříjemná rodinná událost, 
která mne hodně zasáhla. Alespoň jsem to odjela na Slovensko zkusit, 
ale nešlo to. Mrzí mě to, protože jsem letos opravdu zabrala, trénin-
ky mě opět baví, i když v Blansku běhám úplně sama, pořád nejsem 
tu tréninkovou eufórii schopna přetavit do slušného výsledku,“ mrzí 
překážkářku. Jak řekla, běhala výrazně líp než loni. „Ale s větrem se mi 
nedařilo. Kdybych dělala do plachetnic, tak bych měla skvělou sezonu, 
protože mi foukalo snad na každém mí  nku. Teď budu mít chvíli volno, 
pak se začnu lehce připravovat na podzim a doufám, že se mi vrá   ra-
dost ze závodů, podaří se mi odstranit další technické chybičky a zase 
se v tom trochu najdu,“ věří Jana Sotáková. (bh)

Bohumil Hlaváček

Seč, Praha - Blanenská plav-
kyně v barvách Komety Brno Sil-
vie Rybářová má jasný program. 
Stále se snaží splnit si životní cíl 
a probojovat se na olympiádu do 
Londýna v příštím roce. Minulý 
víkend skončila na druhém mís-
tě na republikovém šampionátu 
v dálkovém plavání v Seči na trati 
deset kilometrů, když ji předčila 
jen rivalka ze stejného klubu Jana 
Pechanová.

O tomto víkendu bojovala v Pra-
ze Podolí na letním mistrovství ČR 
v dlouhém bazénu. Po stříbru ve 
štafetě Komety na 4x200 m skon-

čila na tratích 800 i 1500 m volný 
způsob shodně na bronzové pozici. 
V obou případech před ní dopla-
valy Jana Pechanová a Barbora 
Picková. „Nebylo to úplně podle 
mých představ, ale pozitivní infor-
mací je, že jsem na osmistovce spl-
nila limit na univerziádu do Číny, 
kde tak budu moci startovat kromě 
této trati i na patnáctistovce a deseti 
kilometrech,“ potěšilo Silvu. Akce 
proběhne od 8. do 20. srpna. 

V pondělí, den po pražském 
šampionátu, vyrazila Rybářová 
letos poprvé do Číny. Na mis-
trovství světa v Šanghaji to pro ni 
bude jedna z posledních možností 
si vybojovat letenku do Londýna, 

při formě Pechanové to nebude 
mít vůbec jednoduché. „Startovat 
budu na 10 a 25 km. Vracím se 
27. července, před univerziádou 
budu ještě absolvovat soustředění 
ve Strakonicích,“ upřesnila. 

A aby neměla letošní letní 
program tak jednoduchý, čeká 
ještě Rybářovou po republiko-
vém přeboru na 20 km na Lipně 
další velká akce. „Na mistrov-
ství Evropy v dálkovém plavání 
v Izraeli budu startovat na 5, 10 
i 25 km. A pak se již budu moci 
věnovat škole. Magisterské stu-
dium mám za sebou, začnu dok-
torantské,“ plánuje cílevědomá 
sportovkyně. 

Rybářová sbírala další 
medaile z republiky

Pardubice, Boskovice - Patrik 
Šebek z Boskovic je mistrem svě-
ta v in-line hokeji. Na nedávném 
šampionátu organizace IIHF, který 
se konal v Pardubicích, vybojoval 
s českým týmem historické prven-
ství. Česká reprezentace porazila 
ve fi nále celek Spojených států 
amerických 3:2. Národní tým se 
sice v minulosti už dvakrát probo-
joval do fi nále, ale v obou přípa-
dech skončil stříbrný. 

Patriku, asi se nezmýlím, když 
řeknu, že je to tvůj největší 
úspěch kariéry?

Určitě. Titul mistra světa ne-
získávám každý den. I předchozí 
šampionát ve Švédsku byl skvělý, 
dostali jsme se až do fi nále, i když 
jsme neměli tak silný tým jako 
letos, ale zkrátka k vítězství něco 
chybělo. Tentokrát se to konečně 
podařilo.

Jaký byl letošní turnaj?
Perfektní. Na začátku jsme zdo-

lali nevyzpytatelné Němce. Úvod-
ní zápas je vždy hodně důležitý, 
aby se mužstvo nakoplo, což se 
nám podařilo. Pak jsme po per-
fektním výkonu porazili Finy a v 
posledním utkání základní skupi-
ny i silné Švédy, kteří patří mezi 

absolutní elitu. Zajistili jsme si tak 
postup z prvního místa a ve čtvrt-
fi nále narazili na relativně slabšího 
soupeře – Slovensko. Tento duel 
jsme zvládli. V semifi nále jsme šli 
znovu na Švédsko. 

 Pokračování na str. 15

Patrik Šebek je mistrem světa

Fotbalisté zahájili přípravu na novou sezonuFotbalisté zahájili přípravu na novou sezonu

Premiéra. Sotva skončila sezona 2010/11, již je na obzoru nová. Přípravu na krajský přebor, do něhož se-
stoupili, zahájili blanenš   fotbalisté utkáním se Zbrojovkou Brno B. V pohledném duelu prohráli se silným 
soupeřem 1:3. Foto Bohumil Hlaváček

Patrik Šebek Patrik Šebek (vlevo)(vlevo). Foto Michal Slavík. Foto Michal Slavík

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček
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Legendární blanenský vytrvalec Milan Vrána vstoupil před nedávnem do řad padesátníků

Raduji se ze sportovních úspěchů svých dě  , říká
Bohumil Hlaváček

Blansko - I když se nikdy výrazněji 
neprosadil ve světovém, evropském či 
republikovém měřítku, jméno Milana 
Vrány znají všichni příznivci atletiky 
v našem regionu dokonale. Na okrese 
snad není vytrvalecký závod, který by 
nikdy nevyhrál, na mnoha drží dodnes 
traťové rekordy. Učitel tělocviku na bla-
nenské ZŠ Erbenova vstoupil začátkem 
července mezi padesátníky. U příležitosti 
jeho abrahámovin jsme si pěkně popoví-
dali…

Jaké máš pocity jako čerstvý padesát-
ník?

Žádné změny nepozoruju, beru to je-
nom jako číslo. Nic není jiné proti loňské-
mu roku. Na tento věk se ale necítím, to 
přiznám. Nic mne výrazně nebolí. Zabě-
hat si chodím, ale jen tak rekreačně, pro 
dobrý pocit.

Varovný prst   ale tělo vztyčilo čtyři 
roky zpátky…

Ano. Bylo to nečekané. V pracovní 
neschopnosti jsem byl půl roku. Bylo to 
takové memento, které člověka zaskočí. 
Netýkalo se noh, kloubů, ale byl to asi 
důsledek tvrdé atletické práce z dřívějška. 
Vzal jsem si toho na sebe moc a z přemí-
ry práce se organismus vzbouřil. Ale pak 
zase pomohl, díky trénovanosti, a dostal 
jsem se z toho.

Každý tě bere jako Blanenšťáka, ale ty 
jsi odjinud…

Pocházím z Letovic, kde jsem žil do 
svých patnácti let. Hrál jsem tam fotbal za 
žáky, pak ještě dva roky za dorost. A plynu-
le jsem přešel v Blansku ke královně spor-
tu. Asi podobně jako spousta jiných atletů 
jsem zběhl k tomuto sportu při nějakých 
závodech, myslím, že to byly tehdejší Má-
jové hry. Všimli si mne Blanenští a začal 
jsem v šestnácti s přípravou na mistrov-
skou sezonu. Ze čtyř oslovených jsem zbyl 
nakonec jen já. Začalo mne to totiž hodně 
bavit. Zaujalo mne, že se musím spoleh-
nout sám na sebe. 

Jak to ale tehdy bývalo, přišla voj-
na…

Už jsem měl zaběhané slušné časy 
a věřil, že se dostanu k nějaké Duk-
le. Ale narukoval jsem k pohraniční 
službě a hotovo. Dva roky nic, 
jen jsem si občas chodil zaběhat, 
o nějakém tréninku nemohla být 
řeč. Ale nějakých armádních 
závodů jsem se zúčastnil 
a díky úspěchům z toho 
byly nějaké opušťáky. 
V podstatě jsem však po 
těch dvou letech musel 
začít znovu.

Kdy přišly první 
úspěchy?

Po vojně jsem se do 

toho dal naplno. Trénoval jsem na místní 
podmínky moc. Umístění přicházela podle 
úrovně závodů. V rámci Moravy jsem záhy 
patřil k úplné špičce, v republikovém mě-
řítku ale už ne. 

Jaké bylo tvoje nejlepší umístění?
Asi devátá příčka na mistrovství České 

republiky v půlmaratonu, které se shodou 
okolností konalo v Blansku. Ten čas je do-
dnes okresním rekordem. Vím, že se na něj 

nyní chystá Honza Kohut, 
poměrně usilovně. Když 

trefí podmínky a poběží 
mu to, může se mu to 
podařit. Trénuje pod-
statně intenzivněji 
než tehdy já.

Z e p t á m 
se upřím-
ně. Pře-
ješ mu, 
aby se 
to po-
dař i -

lo?

Někdy o tom přemýšlím. Ješitnost jde 
stranou, spíš ano. Začínal u mne na Erben-
ce, naběhali jsme toho spolu spoustu. Tak-
že asi, jestli to má někdo překonat, ať je to 
on. Určitě. Obzvlášť, když tady není jiný 
běžec podobných kvalit, Honza je o dvě 
patra výš než ostatní.

Které další okresní rekordy ještě držíš?
Myslím, že na pětku a na steepla. Na de-

sítku ne, na míli nevím, nejsem si jistý, na 
kratších tratích už ne.

Jako Lendl nikdy nevyhrál Wimbledon, 
je na okrese nějaký závod, kde jsi nikdy 
nestanul na nejvyšším stupni?

Myslím, že asi ne. Třeba na Sloupské 
lesní patnáctce jsem vyhrál devětkrát, moc-
krát na Běhu Moravským krasem. Křetínka 
byla pro mne jako Letovičáka prestižním 
závodem, ale tam jsem zvítězil jen jednou, 
tuším ve druhém ročníku. Stala se z toho 
pak akce, kam jezdila republiková špička 
a už to nešlo zopakovat.

Známe se dlouho. Pamatuji si, jak jsi 
se těšil, že jak   padne čtyřicítka, začneš 
vyhrávat velké závody ve veteránské ka-
tegorii. Nestalo se tak…

Máš pravdu. Člověk nemá plánovat. Nic 
nenasvědčovalo tomu, že by se to nemělo 
podařit. Těsně před veteránským věkem mi 
výkonnost neklesala. Věřil jsem, že budu 
stačit i republikové špičce. Ale hned prv-
ním rokem se objevily problémy. Začal 

jsem být limitovaný zdravotním neduhem, 
ozvaly se klouby. Neměli jsme výživy, 
byly špatné boty, to dnešní běžci už mají 
vychytané. Nepřišlo to ze dne na den. Ne-
mohl jsme ale trénovat, jak jsem byl zvyk-
lý, limitovalo mne to. Začal jsem ztrácet 
motivaci.

Co na to lékaři?
Bohužel mi potvrdili, že už to nebude 

nikdy na zátěž, jakou bych si představoval. 
Takže jsem pověsil boty pomyslně na hře-
bík. Byl jsem zvyklý vyhrávat, přiznám, že 
se mi nelíbilo, kdybych měl dobíhat někde 
v poli poražených. Další důvod bylo to, že 
mi nikdo z doktorů neřekl, kde je ta míra, 
aby mi běh prospíval a ne škodil. Na start 
posledního závodu jsem se postavil v roce 
2002. Nepovedl se mi a rozhodl jsem se 
skončit.

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu 
dobré…

To je pravda. Mohl jsem se začít věnovat 
více vlastním dětem. Objevil jsem nový 
sport, který mne oslovil. Kromě atleti-
ky jsem ve škole začal trénovat i fl orbal. 
A dva z mých svěřenců to dotáhli až do 
reprezentace. Andrea Kohutová do ženské 
a můj syn Ondřej do juniorské, v níž zís-
kal stříbro na mistrovství světa. Hraje teď 
extraligu v Brně, stejně jako dcera Tereza, 
kterou tento sport také baví. Moje děti to 
tedy nakonec asi dotáhly dál než já. Baví 
mne jim fandit a podporovat je. 

P

Trenér Kugler věří, že se jeho tým vrá   do divizní soutěže
Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulé pondělí se na 
stadionu ASK hlásila téměř dva-
cítka hráčů trenéru Michalu Kug-
lerovi na zahájení letní přípravy 
klubu FK APOS Blansko. Všem 
včetně vedení klubu představil 
nejprve svého asistenta, který je 
v oddíle nováčkem.

Můžeš tak učinit i vůči čtená-
řům Zrcadla?

Roman Kubíček trénoval více 
než deset let mládež v Brně, pů-
sobil jsem s ním čtyři měsíce ve 
Spartě. Je to velice kvalitní tre-
nér, jsem rád, že jsem ho přemlu-
vil na toto angažmá. Aktivně hrál 
za Bohunice a Moravskou Slavii, 
končil v Řícmanicích. Chceme 
vybudovat perspektivní mužstvo, 
které v nejkratší době postoupí 
zpátky do divize. Blanenský tým 

on zatím nezná, možná to bude 
v něčem výhoda, bude se na hráče 
dívat jinýma očima. Máme stejný 
pohled na fotbal, vyznáváme to-
tožnou fi losofi i.

Na jakou kopanou se pod va-
ším společným vedením mohou 
diváci těšit?

Chceme předvádět moderní 
atraktivní rychlou útočnou hru. 
Věříme, že se dostaví i výsled-
ky, neradi bychom samozřejmě 
zemřeli na krásu bez bodů. Kdo 
bude dávat branky? To bych si 
zatím rád nechal jako překvape-
ní. Ale podíváte-li se kolem sebe, 
něco se dá již vypozorovat.

Vidím za  m kanonýra Mar  na 
Sehnala…

Proslýchalo se, že blanenský 
fotbal je pro něho již uzavřenou 
kapitolou. Je to jinak. Je pro mne 

Trenéři. Nový základní blanenský realizační tým. Zleva Roman Kubíček, 
trenér béčka Radek Sedláček, trenér brankářů Alexandr Malits, Michal 
Kugler. Foto Bohumil Hlaváček

velmi potěšujícím faktem, že zde 
chce zase hrát, má velký zájem. Já 
o jeho služby určitě stojím. Měli 
jsme spolu řeč, věřím, že se zlep-

ší jeho pověstná laxní docházka 
na tréninky, slíbil mi to. Začíná-
me, jak se říká, z bodu nula. Pro 
mne je podstatné, že on vždycky 

branky dával a doufám, že v tom 
bude pokračovat. Dopředu počí-
tám dále také s Doleželem a Je-
línkem. 

Kdo z jarního kádru bude ještě 
dál pokračovat?

Na závěr sezony mi kluci uká-
zali, že fotbal hrát umí. Všichni 
mají šanci, nikoho nezatracuji. 
Nepočítáme jen s Karáskem,  Ou-
lehla si našel angažmá v Rakous-
ku. Pevně věřím, že pokračovat 
bude třeba Pokoj, pokud mu bude 
zdraví sloužit. Hájek, Bubení-
ček a Doležel začínají přípravu 
později po dovolené, stejně jako 
Švancara. Zraněný je zatím Janí-
ček, věřím, že stihne první mis-
trák.

Brankářskou jedničkou bude 
mladičký David Juran?

Počítám s tím. Je to velký ta-

lent. Měl nabídky ze Znojma, Ro-
sic, Bystrce, Líšně, jsem rád, že 
jsme ho udrželi u nás. Chce chy-
tat v Blansku, to je moc dobře. 

Jak jsi spokojen s losem?
Není až tak podstatný. Při-

znám se, že krajský přebor moc 
neznám, myslím, že je to dost ne-
vyzpytatelná soutěž. Budeme se 
snažit soupeře přehrát svým fot-
balovým stylem. Hodně derby, to 
bude dobré. Velkým konkurentem 
budou Boskovice, trenér Vorlický 
to v klubu dělá dobře. I Jirka Zá-
leský si umí vždy přes problémy 
poskládat mančaft a pak Ráječtí 
hrají slušně, Ráječko má konsoli-
dovaný tým. V Kuřimi je kvalitní 
trenér, budou určitě také výborní, 
o postup bude hrát asi Vracov. 
Ostatní zatím neznám. Uvidíme. 
Porveme se o to, jdeme do toho 
na plný plyn.

Blansko - Talentovaná kužel-
kářka Zuzana Musilová získala 
zahraniční angažmá. Již dříve 
připravovaný přestup hráčky 
TJ ČKD Blansko do týmu no-
váčka rakouské bundesligy BSV 
Voith St.Pölten byl uzavřen. Po 
dohodě s mateřským oddílem 
a proběhnutí formalit na kužel-
kářské asociaci a mezinárodním 
svazu je tak od začátku července 
členkou tohoto týmu pro nadchá-
zející sezonu. 

Transakce byla defi nitivně uza-
vřena na tradičním mezinárodním 
juniorském turnaji o Malou cenu 
Rakouska ve Wiener Neustadtu. 
Musilová na něm obhajovala pr-
venství z loňského roku. „Hrálo 
se vyřazovacím systémem sprin-
tu na 2x30 hodů sdružených, kdy 
každá vítězná dráha je hodno-
cena jedním bodem a v případě 
rovnosti bodů rozhoduje o vítězi 
Sudden Victory na tři hody do 
plných. Vítěz pak postupuje do 

dalšího kola,“ popsal systém její 
otec a trenér v jedné osobě Ladi-
slav Musil. 

Jako jediná česká reprezen-
tantka nastoupila mezinárodně 
ostřílená obhájkyně prvenství 
z loňského roku jako nasazená 
číslo jedna a od začátku potvrzo-
vala roli favoritky. Jak v 1. tak i 
ve 2. kole sice narazila na velmi 
kvalitní maďarské soupeřky, bez 
problémů však postoupila do se-
mifi nále. Tam narazila na zkuše-

nou slovenskou reprezentantku 
Tranovou. „Zpočátku se zdálo, 
že přejít do fi nále by neměl být 
problém, ale závěr první dráhy, 
kdy Tranová měla již dohráno 
(140), Zuzka dorazila existenci 
„levý páreček“ a šla do posledního 
hodu do plných, kdy 5 stačilo na 
vítězství na dráze. Velmi nepove-
deným hodem však vyrazila čistý 
„branďák“- tři kuželky a prohrála 
o kuželku,“ popsal drama Musil. 
Na druhé dráze však jeho dcera 

předvedla zodpovědnou hru a jas-
ně zvítězila. „Pak se ovšem uká-
zalo jak nevyzpytatelné je Sudden 
Victory, soupeřka 2 x 7, jednou 6, 
Zuzka 3 x 6 a bylo rozhodnuto, že 
budeme bojovat pouze o bronz. 
Tam už Zuzka proti unavené Slo-
vince Gorjanc opět excelovala 
a zodpovědnými výkony na obou 
drahách nedala soupeřce šanci. 
Zvítězila 2:0 a odvezla si z letošní 
Malé ceny Rakouska bronzovou 
medaili,“ dodal trenér. (bh)

Zuzana Musilová bude hrát rakouskou bundesligu
V sobotu 23. července se usku-

teční 15. ročník Vysočanského 
triatlonu. Akci otevře již tradičně 
Lidový závod se startem v 11 ho-
din. Jeho účastníky čeká 100 m 
plavání, 8 km na kole a běh 2,5 km. 
O dvě hodiny později bude odstar-
tován hlavní závod, kde bude třeba 
uplavat 0,7 km, ujet 20 km na kole 
a zaběhnout 5 km. Místo prezen-
tace je za autobusovou zastávkou 
na náměstí. Další informace na 
www.scrajecko.cz. (bh)

Postup. Baseballisté Olympie Blansko ukončili úspěšně základní část českomoravské ligy. Do play off  postupují ze druhého místa, čeká je přímo semifi nále. Foto archiv Olympia Blansko * Start. Na start letošní Sloupské 
lesní patnáctky se postavila necelá třicítka běžců. Již poněkolikáté se stal vítězem Miloš Adamec z Vyškova (startovní číslo 33). Foto Bohumil Hlaváček



Pavel Šmerda

V Černé Hoře v loňském roce 
rozšířili mateřskou školu o další 
třídu. Ani ta však nestačí součas-
nému zájmu o předškolní výcho-
vu. Podle starosty městyse Ond-
řeje Měšťana letos vyhověli z pa-
desáti žádostí pouze devetenácti 
a začínají tak přemýšlet, co dál. 

„Kapacita školek je problém 
nejen v Černé Hoře, ale i v ši-
rokém okolí, takže rodiče mají 
velké starosti s umístěním svých 
potomků,“ řekl starosta s tím, že 
se v Černé Hoře rozpoutala velká 
debata o tom, jestli školku neroz-
šířit ještě o další třídu. „Zatím je 
vše teprve na začátku, zjišťujeme 
možnosti. Co se týká prostor, na-
bízejí se dvě varianty. Buď využití 

V mateřince mají nedostatek místa
ČERNÁ HORA, RÁJEC-JESTŘEBÍČERNÁ HORA, RÁJEC-JESTŘEBÍ

Chcete vypadat skvěle?
Od začátku dubna máte větší 
výběr, kde nakoupit oblečení, 
které vám bude opravdu slušet:

3. Běžný obchod
Obrovský výběr, obrovské ceny.

2. Obyčejný Second Hand
Malý výběr z několika špinavých 
krabic.

1. K-Fashion - nový výběrový 
Second Hand
Velký výběr, krásné prostředí, 
skvělé ceny. A navíc vám příjem-
ná majitelka osobně poradí to 
nejlepší právě pro vás.

Můžete nakoupit draze a potkat 
kamarádku ve stejném. Nebo 
nakoupit u nás, být originální 
a udávat trendy, stejně jako cele-
brity, které už dávno omrzely 
luxusní butiky a oblíbily  si oble-
čení, jaké seženete právě u nás.

Je nákup použitých věcí 
nevhodný a trapný? Naopak, 
je výhodný a chytrý!
Velká část našeho oblečení je 

navíc úplně nová. Ať už jde o 
kousky zakoupené do přeplně-
né skříně marnotratné barbie, 
která je po pár týdnech pošle 
dál aniž by odstřihla originální 
visačky, natož aby je sundala 
z ramínka. Některé zboží nikdy 
neopustilo kamenný obchod 
nebo se do něj dokonce ani 
nevešlo ze skladu. Takové tu 
čeká právě na vás.

Spousta lidí už přišla na to, že 
kupovat nová auta se nevypla-
tí. Čím dál více chytrých lidí 
přichází na to, že s oblečením 
je to stejné.
To předražené nové, je nové jen 
první den. Druhý den omrzí a 
třetí skončí ve skříni.
Díky našim skvělým cenám 
můžete být v novém každý den. 
Můžete si koupit jedny ri le za 2 
000 Kč nebo za polovinu sedme-
ry. Je to jen na vás.

U nás nakupují celebrity.
V dubnu nás navštívila místní 
rodačka Ivana Chlupová, vítěz-
ka soutěže Miss Praha. Nevěřila 
vlastním očím. Odcházela spo-

kojená s plnou taškou zajíma-
vých věcí a ráda se k nám pravi-
delně vrací. Takový velký výběr 
kvalitního a moderního obleče-
ní na jednom místě prý jen tak 
nenajdete.

Naše nízké ceny vás příjemně 
překvapí.
Neplatíme drahý nájem v cen-
tru města ani spoustu zaměst-
nanců, proto si můžeme dovolit 
prodávat velmi kvalitní oblečení 
za velmi nízké ceny.

A proč nakupovat právě u 
nás?
Oblečení do K-Fashion se nikdy 
nekupuje po kilech v neprůhled-
ných pytlích. Majitelka obchodu 
je pro vás každý týden mnoho 
hodin pečlivě vybírá. Ví, co se 
tu nosí a má skvělý vkus. Práce 
ji baví, rozumí jí a na pravidelné 
nákupy nových věcí pro vás se 
vždy těší – a na jejím obchodě je 
to opravdu vidět.

Přijďte se přesvědčit. Těší se na 
vás

Karina Dostálová 

K-FASHION - nakupujte chytře

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Na gymnáziu v Rájci-Jestřebí 
se rozjel další z projektů, který je 
inancovaný z Operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost – Terénní výuka k 
environmentální výchově. 

Pracovníci gymnázia projekt 
začali řešit 1. dubna, následně se 
podařilo připravit a uzavřít výbě-
rové řízení na horská kola a GPS 
navigace, které budou potřebné 
pro realizaci projektu. 

V květnu ředitel gymnázia Sta-
nislav Laštůvka převzal dvacet 
horských kol od irmy Zdeněk 
Novák, Blansko. Ke kolům bylo 
dodáno i 12 GPS navigací. Toto 
vybavení studenti používají na 
jednodenních terénních cvičeních, 
která jsou součástí projektu. 

Jiří Koumar, koordinátor
aktivit projektu

Ve škole mají nová kola

Zámečnictví LORIKA
 umělecké kovářství
 nerez
 zakázková výroba
 atypická provedení

Mříž je latinsky LORIKA. Odtud také pochází název našeho 
zámečnictví.
Zabýváme se především zakázkovou  výrobou - unikátních, 
atypických či speciální produkty ze železa nebo nerezi.

Zajímavé produkty
 mříže a ozdobné ploty
 brány a zábradlí
 točitá schodiště
 krby a krbové doplňky

Tomáš Wágner
Trávníky 270, 679 21 Bořitov 

Tel: 737 259 412
 tom.sor@seznam.cz  

www.zamecnictvi-lorika.cz

části kulturního sálu, což se mně 
osobně příliš nelíbí, protože do 
něj bych nechtěl zasahovat, nebo 
třídu umístit do místnosti, kterou 
nyní využívá Mateřské centrum 
Veselá beruška. S nimi jsme o této 
možnosti předběžně mluvili,“ na-
stínil řešení Ondřej Měšťan.

Prostory pro další třídu s asi 
dvaceti dětmi by se tedy pravdě-
podobně našly, problémem ale 
bude v případě rozšíření školky 
nedostatečná kapacita kuchyně. 
„Už zřízení nové třídy tak, aby 
vyhovovala všem požadavkům, 
bude inančně hodně náročné, 
kuchyně by už tak byla asi nad 
rámec našich možností. Zvažo-
vali bychom tedy např. možnost 
obědy dovážet z nedaleké školy, 
ale ani v tomto směru bych nerad 

předbíhal, vše je skutečně tepr-
ve na začátku,“ doplnil starosta 
a přiznal, že ze strany občanů je 
na zastupitele v otázce rozšíření 
školky velký tlak.

V souvislosti s mateřskou 
školou se v Černé Hoře mluvilo 
i o zateplení budovy. „Ano, máme 
podány dvě žádosti o dotaci, dru-
há se týká zdravotního střediska. 
Ale vypadá to špatně. Zatím jsme 
sice nedostali žádnou o iciální 
odpověď, ale co mám informace, 
tak veřejné budovy budou z do-
tací kvůli nedostatku inančních 
prostředků vyloučeny. Z vlast-
ních peněz bychom do obou akcí 
určitě nešli, spíše bych se přiklo-
nil, kdyby zastupitelé souhlasili, 
že bychom se pustili do mateřské 
školy,“ dodal Ondřej Měšťan.  Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

 Foto archiv Foto archiv

Na zámku mají 
bohatý program 

Na zámku v Rájci-Jestřebí 
probíhá i o prázdninách bohatý 
doprovodný program. Na 22. čer-
vence a 5. srpna jsou připraveny 
noční kostýmované prohlídky 
s názvem Angelika, markýza an-
dělů, ve dnech 21. a 22. srpna mo-
hou návštěvníci zavítat na denní 
kostýmované prohlídky s hud-
bou, tancem a šermem. Hned po 
prázdninách, 3. září, se koná Hra-
dozámecká noc, jedná se noční 
prohlídku s překvapením a od 10. 
do 18. září se uskuteční tradiční 
výstava Rájecké jiřinky. V galerii 
Kruh na zámku se průběžně ko-
nají zajímavé výstavy.  (pš)

V knihovně je 
místo pro 

rodiny
V prostorách informačního 

centra v Rájci-Jestřebí mohou ro-
diny s dětmi využívat Family Po-
int. Místo nabízí např. informace 
o programech a službách pro ro-
diny ve městě a v regionu, prostor 
pro péči o dítě (krmení, přebalo-
vání, kojení), dětský koutek a pro 
maminky s dětmi bezplatné při-
pojení na internet. Otevírací doba 
je v pondělí a čtvrtek od 8.30 do 
17.30 hodin, v úterý, středu a pá-
tek od 8.30 do 15 hodin.  (pš)

Lažanská
fošna

bude 6. srpna
Oblíbená recesistická akce 

Lažanská fošna se letos uskuteč-
ní v sobotu 6. srpna. Návštěvníci 
se mohou opět těšit na soutěž 
tříčelenných družstev v jízdě na 
kole, na trakači a chůzi po dva-
cetimetrové lávce přes místní 
koupaliště.  (pš)

V Bořitově zateplují budovy

Investice. V červnu byly v Bořitově zahájeny práce na zateplování obecního úřadu a základní školy. „Postupně 
jsou vyměňována okna, bude provedeno zateplení stěn, stropů a stěchy,“ prozradil starosta Břetislav Tesař 
s tím, že v mateřské škole začaly práce na začátku prázdnin. (pš) Foto Pavel Šmerda
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Výlet na koloběžkách 

Knihovna ve Veselici uspořádala v rámci projektu Moravský kras, náš 
domov, který je realizován za podpory Ministerstva kultury České repub-
liky, výlet na koloběžkách. Děti a rodiče z Veselice a Vavřince se vydali 
na trasu Vilémovice, Pustý Žleb, Skalní Mlýn, Punkevky, poté na ně čekal 
vstup do jeskyní, výlet lanovkou na Macochu a cesta zpět do Vilémovic. 
Tam toho ještě děti neměly dost, tak závodily kolem rybníka. Byla to pa-
ráda, moc jsme si to užili, musím říct, že hlavně dospěláci. Koloběžky 
mohu doporučit, je to prostě paráda.  Olga Hájková, Veselice

Zahrádkáři navštívili Litomyšl
Boskovičtí zahrádkáři absolvovali letos již třetí tematický zájezd, ten-

tokrát do Litomyšle, Nových Hradů a Toulovcových maštalí. Prvním pro-
gramovým cílem byla Litomyšl, kde se uskutečnila s fundovaným průvod-
cem krásná prohlídka areálu okrasných školek, které patří k největším 
v naší republice. Účastníci zájezdu pak navštívili prodejnu školkařských 
výpěstků a nádhernou výstavu květů a okrasných rostlin, která zde v ten-
to den probíhala. 

Program v Litomyšli pokračoval návštěvou zahrádkové osady, kte-
rou jsme si nejen prohlédli, ale vyměnili tam i zkušenosti. Pak již násle-
dovala prohlídka historického středu města Litomyšl, které bylo zalo-
ženo na proslulé Trstenické stezce spojující Čechy s Moravou. Krátká 
cesta za poznáním tohoto krásného města začala na Zámeckém návrší 
nad říčkou Loučnou. Náš obdiv patřil především litomyšlskému zám-
ku, který je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek u nás. 
Mimořádným zážitkem byla prohlídka auditoria zámku, ve kterém se 
konají koncerty a operní představení. Pozornost účastníků patřila i ob-
jektu bývalého zámeckého pivovaru, ve kterém je i byt, kde se narodil 
Bedřich Smetana.

Krásná byla i prohlídka Klášterních zahrad s pobytovými trávníky, 
záhony trvalek, původními i nově zasazenými stromy, opukovými te-
rasami, altánem, které jsou volně přístupné. Prohlédli jsme si i sochy 
Bedřicha Smetany a Aloise Jiráska, který ve městě dlouho působil. 

Pak následoval krátký přesun do Nových Hradů s malou zastávkou 
na Růžovém paloučku, který je památným místem, kde se podle pověsti 
loučili Čeští bratři před odchodem do ciziny s rodnou zemí. Toto místo 
zdobí měděný památník a park osázený růžemi. V Nových Hradech si 
účastníci prohlédli malebný rokokový zámek vybudovaný ve stylu fran-
couzských letních sídel nazývaný Malý Schönbrunn nebo České Ver-
sailles. Od roku 1997, kdy zámek zakoupili současní majitelé, prochází 
celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí.

Pěkným zakončením programu zájezdu byla turistická procházka zají-
mavou přírodní lokalitou zvanou Toulovcovy maštale, které jsou chráně-
ným přírodním výtvorem. Skály tvoří pískovce mořského původu. Oblast 
je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde 
prý ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. 

 Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Poznávací zájezd do Anglie
V rámci zvyšování kvality výuky anglického jazyka se studenti ze SOŠ 

a SOU André Citroëna v Boskovicích zúčastnili studijně poznávacího 
zájezdu do Anglie. Za necelý týden tak měli možnost navštívit taková 
místa jako je Londýn, Cambridge, Stonehenge, Duxford, Windchester 
a další.

Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde měli přímou 
možnost zdokonalit své znalosti z angličtiny. „Pobyt v rodinách byl pro 
nás úžasnou zkušeností,“ shodli se studenti Hirt, Bitner, Polák a Hájek. 
Účastníci tímto měli možnost seznámit se s obyčejným životem anglic-
kých rodin, poznat zvyklosti a kulturu hostitelské země. Obdivovatelé 
bojové techniky si přišli na své v rozsáhlém muzeu letectví v Duxfordu. 
„Vidět zblízka originály bojových letounů nejen z 2. světové války, mít 
možnost detailně si prohlédnout Concord a zažít trochu adrenalinu v si-
mulátoru bitvy o Velkou Británii – to se každému nepoštěstí,“ shrnuli své 
dojmy Martin Urban a Tomáš Křenek. 

Mezi další zážitky z královské Anglie si můžeme přičíst i nezapomenu-
telnou návštěvu muzea voskových fi gurín Madame Tussaud´s, prohlídku 
Royal Observatory s nultým poledníkem, projížďky lodí po řece Temži 
v Londýně a Cam v Cambridge, mystické místo Stonehenge a další. 

Zájezd se skutečně vydařil. Studenti navázali nové kontakty, získali 
nové přátelé, se kterými budou i nadále komunikovat prostřednictvím 
Facebooku, emailové korespondence či SMS. Zbývá jen doufat, že tato 
akce bude dostatečnou motivací pro studenty do výuky angličtiny a pro 
ostatní studenty Citroënky lákadlem zúčastnit se podobných zájezdů 
v budoucnu.  Anna Smejkalová, vyučující angličtiny

Výměnný pobyt žáků
Pod záštitou a za fi nanční podpory blanenské radnice a radnice Pra-

hy 7- Holešovice se žáci páté třídy Základní školy v Salmově ulici v Blan-
sku již třetí rok vydávají na pětidenní pobyt do Prahy. Opačným směrem 
míří děti ze Základní školy Umělecká v Praze 7, Holešovicích Cílem této 
výměnné akce je poznávání obou regionů, které se od sebe v mnohém 
liší. 

Program je vždy naplánován tak, aby v něm bylo místo na návštěvu 
historických památek a přírodních zajímavostí, ale i zajímavé aktivity 
a sportovní vyžití. Blanenské děti ocenily krásu památek staré Prahy, 
zajímavé expozice muzeí, nadchly se při plavbě parníkem či v zoo, ale 
zcela jistě si letos jako nejpůsobivější vzpomínku odnesou účast na pří-
mém přenosu fi nálového kola Superstar.

Pražské děti při pobytu v Blansku zhlédly nejhezčí části Moravského 
krasu a zajely se podívat na zámek a hrad do Boskovic. Mimořádně je za-
ujala návštěva pštrosí farmy v Doubravici a rozloučit se nemohly na ran-
či U Strakatého koně po projížďce na westernových koních. Jak v Praze, 
tak v Blansku změřili páťáci svoje síly ve sportovních soutěžích.

Program byl náročný, ale děti i jejich učitelky odjížděly spokojené 
a odvážely si z obou měst spoustu obohacujících zážitků. 

 Eva Kadrmasová a Kateřina Forejtníková

Setkáváme se v Evropě
Dne 25. května jsme už potřetí odjížděli do naší partnerské školy 

v bavorském městečku Kipfenberg. Po šestihodinové cestě nás na míst-
ní „Rathaus“ mile přivítal pan starosta a poté jsme šli do školy, kde 
si pro nás němečtí spolužáci přichystali společnou seznamovací hru 
a večerní grilování. Po vyčerpávajícím dnu jsme ulehli do postelí v kip-
fenbergském penzionu Engel. 

Na další den jsme se moc těšili, hlavně kluci, protože nás čekala ná-
vštěva Allianz Areny v Mnichově. Když jsme si prohlédli celou arénu, 
včetně soukromých částí od luxusní restaurace sponzorů až po kabiny 
hráčů, přemístili jsme se metrem na hlavní nákupní třídu Mnichova, 
kde začala dívčí část dne. Večer jsme si s německými kamarády zahráli 
turnaj v kuželkách a ani tam nechyběla dobrá nálada. 

V pátek jsme vycestovali do blízkého historického města Norimber-
ku. Jako první jsme navštívili největší muzeum dopravy v Německu. 
Pak si nás do rukou převzala česká průvodkyně, která nás provedla 
celým historickým jádrem města. Den jsme ukončili večeří a nákupem 
v místním supermarketu. 

A byl tady den odjezdu, na který se nikdo moc netěšil. Ještě před 
odjezdem jsme si vyměnili kontakty s novými kamarády a rozloučili se 
s velice příjemnými německými učiteli. Pobyt byl velice dobře zorgani-
zovaný, jak ze strany německých, tak i českých učitelů. Proto jsme byli 
spokojeni a odnesli jsme si skvělé zážitky.

 Tereza Třetinová, Tereza Lapčíková, 9. třída ZŠ Černá Hora

Návštěva u hasičů v Boskovicích
Hasičské povolání je velice náročné a mnohdy i nebezpečné. O tom 

se přesvědčily i děti ze ZŠ Jabloňany, které navštívily hasičskou stanici 
v Boskovicích. Cílem naší návštěvy bylo seznámení se s prací hasičů. 
Chtěli jsme přiblížit dětem složitost a náročnost hasičského povolání. 
Dvě hodiny prožily děti přímo na stanici. Seznámily se s technikou, která 
se v současné době používá. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o jednotli-
vé technice, k čemu slouží atd. Děti si mohly prolézt a ohmatat hasičský 
vůz. Nedílnou součástí bylo i oblečení, pracovní a ochranné pomůcky, 
které hasiči při zásahu používají. Zájemci si mohli potěžkat i některá vy-
prošťovací zařízení, např. nůžky. Děti měly možnost vyzkoušet si práci se 
stříkací hadicí. Velice se nám líbil hasič, který ukázal techniku slaňování 
a záchranu člověka. Velkým zážitkem byl ostrý výjezd hasičů do akce. 
V závěru jsme si i zopakovali důležitá čísla, které by měl každý občan 
znát. Jsou to čísla 150, 155, 158 a 112. Návštěva u hasičů v nás zanecha-
la mnoho zážitků, na které jistě nezapomeneme.

 Pracovníci ZŠ Jabloňany

Výtvarný projekt v Polsku
Osm vybraných žáků z osmého ročníku Základní školy Blansko, Erbe-

nova 13 se vydalo na týdenní pobyt do Polska. Vedení školy nám umožni-
lo zúčastnit se mezinárodního projektu, který byl zaměřený na výtvarnou 
činnost a komunikaci v anglickém jazyce.

Společně s německými a polskými studenty jsme byli ubytovaní v malé 
vesničce nedaleko města Lubawky v kouzelném Domě tří kultur Parádě, 
který je obklopen stejně tak krásnou krajinou.

Za těch pět dní jsme podnikli spoustu zajímavých věcí. Malovali 
a vytvářeli jsme výtvarná díla z přírodnin, barev, kůží i železných tyčí 
a různých předmětů, hráli jsme divadlo, tančili, navštívili jsme maleb-
nou Wroclaw a hlavně si procvičovali své znalosti v anglickém jazyce 
a schopnosti komunikovat. Domů jsme si s sebou přivezli některé z na-
šich výtvorů, ale především spoustu zážitků, na které budeme dlouho 
vzpomínat.  Martina Svobodová, VIII. B

Několik vydařených akcí...
Svaz zdravotně postižených v Černé Hoře uspořádal pro své členy 

několik vydařených akcí. V květnu malé skupiny vyrážely do přírody 
poznávat okolí Černé Hory, absolvovali jsme i zájezd do Brna na Špil-
berk. 

Dne 11. května se na Zámečku v Černé Hoře konala beseda se sta-
rosty obcí Černá Hora Ondřejem Měšťanem a Bořitov Břetislavem 
Tesařem. Seznámili nás se současným stavem obcí i fi nančními pro-
blémy. Řešila se témata, která zajímají širší veřejnost, např. odvoz 
odpadu, úklid obcí, úroveň chodníků, urnového háje, stavba cyklostez-
ky z Černé Hory do Rájce. Dotazy byly zodpovězeny ke spokojenosti 
přítomných.

Dne 14. května se uskutečnilo pěkné setkání s představitelem pivova-
ru Vlastimilem Zedkem. Seznámil nás s historií pivovaru, výrobou piva 
a limonád. Zajímali jsme se o nové výrobky, metody výroby a jejich 
vývoz do zahraničí. Beseda byla poučná, zajímavá. Těšíme se na další 
slíbené setkání.

Dne 25. května se vydařil plánovaný zájezd do Znojma. Počasí nám 
přálo, sluníčko svítilo. Po městě jsme cestovali vláčkem i s průvodkyní. 
Navštívili jsme lovecký klášter. Zde jsme se seznámili s jeho historií, 
prohlédli si výstavu obrazů a končili jsme ochutnávkou vín. Po dobrém 
obědě jsme jeli navštívit nedaleký vodní mlýn ve Slupi. Je to národní 
kulturní památka. Provozovatelem je Technické muzeum v Brně. Veške-
ré zařízení bylo předváděno v ukázkovém provozu. Seznámili jsme se s 
historií zpracování obilovin od pravěku až do současnosti.

Květen utekl jako voda a byl tu červen. Dne 8. června výbor sva-
zu pořádal posezení při hudbě na Jižním Portále. Trochu nás potrápil 
déšť, ale dobrou náladu a pohodu nezkazil.

Dne 17. června nás pozvali přátelé - senioři z Letovic, na kultur-
ní odpoledne do tamního zámku. Zúčastnili se ho přední představitelé 
okresu, kraje i naši senátoři Jozef Regec a Zdeněk Škromach. Program 
byl pestrý. Zatančily ženy z klubu důchodců z Letovic, účinkoval i sou-
bor Lipka z Blanska. Také se nám představil dechový orchestr z Leto-
vic doprovázený mažoretkami. Taneční kroužek z Černé Hory zatančil 
v krojích Moravskou besedu. Pro všechny bylo přichystané občerstvení, 
nechyběla ani tombola. Nakonec se tančilo a zpívalo. Bylo to vydařené 
odpoledne, je na co vzpomínat. 

 Za Svaz zdravotně postižených M.K.

Zelená na předávání cen Ď
Úterý 21. června bylo slavnostním dnem pro všechny nominované 

i nominující na Cenu Ď, která se už po jedenácté udělovala mecená-
šům, morálním vzorům a dobrodincům v Národním divadle v Praze, 
které je kromě Richarda Langera hlavním spolupořadatelem celé akce. 
Mezi nominující již tradičně patří ZŠ Boskovice, nám. 9. května, kterou 
letos coby nominované zastupovaly bývalá ředitelka Miluše Šebelová a 
žákyně IX. A Marie Lipoldová.

Cenu v kategorii stonožkového hnutí nakonec získali manželé Duf-
kovi, plk. gšt. Rudolf Honzák a příslušníci 5. kontingentu AČR. Slova 
Richarda Langera pak plně vyjádřila to, co se snažíme předat našim 
žákům: „Líbí se mi, že Cenu Ď už tradičně dostávají fi rmy za milionové 
podpory kultury a charity a vedle nich obyčejní lidé, kteří nezištně roky 
pomáhají potřebným. Každý někam dohlédne a součástí naší kultury 
je, že nejsme slepí. Důkazem je jedenáctiletá existence Cen Ď. A pokud 
někdo raději nevidí, tak mu naše cena noblesně svou přítomností říká: 
Kup si brýle! – A protože ke kultuře odjakživa také patří umění poděko-
vat, konají se tyto ceremoniály. Kdo se nenaučil děkovat, další podporu 
nepotřebuje.“  Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Majáles ve Velkých 
Opatovicích se vydařil

Již několik let se koná vždy třetí červnovou neděli v Paprsku ve Velkých 
Opatovicích zahradní slavnost určená pro klienty zařízení a pro jejich 
rodinné příslušníky a opatrovníky. Posledního setkání se zúčastnilo dvě 
stě rodinných příslušníků nebo hostů, sto klientů zařízení a na přípravě 
se podílela většina z osmasedmdesáti zaměstnanců zařízení.

V průběhu celodenního programu se uskutečnila schůzka opatrov-
níků a rodinných příslušníků s vedoucími pracovníky organizace, byly 
poskytnuty informace týkající se poslání zařízení, opatrovnictví a další 
zprávy týkající se nabízených poskytovaných služeb v domově pro osoby 
se zdravotním postižením. Odpoledne proběhla ukázka z farmy u Lamá-
ka, která se zaměřuje na chov a výcvik zvířat pro animoterapii – zvíře-
tem asistovanou léčbu, která funguje na principu kontaktu se zvířetem 
a klienti zařízení za lamoterapií nebo canisterapií dojíždí pravidelně do 
Ústupu na farmu.  Jana Krčmářová, sociální pracovník

VV   
516 803 200, 774 408 399

  
redakce.zrcadlo@centrum.cz
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PODNIKATELSKÁ INZERCE

HIMMER – www.himmer.cz.  Čiš-
tění koberců, broušení parket, půj-
čovna strojů pro úklid, prodej: vše 
pro úklid. Blansko, Svitavská 7/500. 
Tel.: 516 414 696, mobil: 721 066 026. 
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1. Kuřecí nudličky s koprovo-smetanovou omáčkou, těstoviny 59,-, 2. Žampionové rizoto se šunkou, sýr, okurek 59,-, 3. Smažený hermelín plněný vysočinou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík 69,-, 
5. Vepřový přírodní řízek sypaný sýrem, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým pangáciem, zakysaná smetana 75,-, 7. Kuřecí steak, restované brambory, zelenina 89,-, 8. Přírodní krkovice na grilu, česnekové máslo, zelenina, hranolky 99,- 

1. Smažený soukenický řízek, bramborový salát (bez majonézy) 59,-, 2. Špenát, vařené vejce, vařený brambor 59,-, 3. Vepřový guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí směs se žampiony a pórkem, dušená rýže 69,-, 5. Vepřový přírodní řízek s nivou, opékaný brambor 
69,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Vepřový steak, fazolové lusky na smetaně, hranolky 89,-, 8. Smažená krkovice, vařený brambor, obloha 99,- 

1. Uzená krkovice, bramborová kaše, okurek 59,-, 2. Boloňské špagety 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažená játra, vařený brambor, tatarka, okurek 69,-, 5. Kuřecí plátek na roštu, opékaný brambor, jogurtová omáčka 69,-, 6. Těstovinový salát 
s kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí steak Hawai, hranolky, zelenina 89,-, 8. Krkovice na grilu, restované žampiony, americké brambory, obloha 99,- 

1. Vepřové na pepři, dušená rýže 59,-, 2. Smažený květák, vařený brambor, tatarka 59,-, 3. Sekaná pečeně, bramborový salát 65,-, 4. Vepřové nudličky na česneku, sázené vejce, opékaný brambor 69,-, 5. Kuřecí jelení skok, bramboráčky 69,-, 6. Šopský salát 
s kuřecími nudličkami 75,-, 7. Nakládaná kuřecí křidélka, hranolky, zelenina 99,-, 8. Krkovice v těstíčku, obloha, vařený brambor, tatarka 99,- 

1. Těstoviny s hráškem a slaninou, zakysaná smetana, sýr 59,-, 2. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Vepřové výpečky, vařený brambor, okurek 65,-, 4. Kuřecí nudličky s ananasem a kapií, dušená rýže 69,-, 5. Smažený kuřecí řízek 
plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 69,-, 6. Obědový salát se sýry 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Krkovice po anglicku (sázené vejce, slanina, cibule, hořčice, kečup), obloha, opékaný brambor 99,-

TÝDEN S KRKOVICÍ                                                     Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 11. 7. do pátku 15. 7., 59 až 99  Kč                                           Polévka dle denní nabídky 
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SLUŽBY

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

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

Prodám byt 3+1 v OV 76 m2, v Bo-
skovicích na Vyhlídce. Cena k jednání 
1 550 000 Kč. Bez RK. Tel.: 774 678 326.

Prodám Simson stolek S51, 12V, 
r. v. 1989, plně pojízdný, cena 6 500 Kč. 
 Tel.: 728 400 831.

Hledám ženu pro trvalý partnerský 
vztah, založení rodiny, vytvoření domova, 
cestování, poznávání, smích, prostě všech-
ny ty fajn věci, které život nabízí :) Michal, 
32 let. SMS na tel.: 608 715 276.

Prodám skříň s nádstavcem - ořech, 
prostorná uvnitř dveří zrcadlo a šuplíky 
a dětskou autosedačku po jednom dítěti /0-13 
kg/. Cena dohodou.  Tel.: 721 305 595.

Koupím zachovalý Akordeon střední 
velikosti. Tel. 721 453 787.

Prodám jednopokojový byt v Letovi-
cích v OV, v pěkném prostředí a v nově 
zrekonstruovaném domě. Cena: 495 000 
Kč. Tel.: 773 079 474.

 Pronajmu zařízený byt 3+1 v Jedov-
nicích. Tel.: 777 174 648.

Koupím 15 q pšenice nebo tritikale. 
Tel.: 723 830 686.

Koupím JAWU 250 nebo moped ATA-
DION S - 11 i nepojízdné. Tel.: 732 957 
641 po 16 hod.

Pronajmu levně chatu v Jedovnicích 
u Olšovce, s vybavení,parkování u chaty. 
Tel.: 723 830 686.

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

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

Prodám Renault Megane 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 borderteriéra s prů-
kazem 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 re-
konstrukci, Blansko-Zborovce. Bez RK. 
Mob.: 608 679 018. 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

SLUŽBY

prodej bílé techniky, 
servis, plnění 
autoklimatizací aj.
Lhota Rapotina 22
Tel.:  516 453 657, 602 759 045
E-mail: 
stanek.chlad.servis@seznam.cz

Salmova 4 
Blansko 
- naproti večerce 
Dajána

Tel.: 
721 899 941

E-mail: salonbk@seznam.cz, web: salon-annie.cz, Facebook: SALON ANNIE BLANSKO

Vzpomínka na Jiřího Ležáka
Dne 21. července uplyne 20 let 

ode dne, kdy nás náhle bez slůvka 
rozloučení opustil

pan 
Jiří Ležák z Blanska

Stále vzpomíná rodina
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Prodám kvalitní, velmi chutný 
med z Blanenska. Květový – ba-
lení 1 kg - 120,- Kč, balení 5 kg 
– 550,- Kč. Smíšený – tmavý - ba-
lení 1 kg  - 130,- Kč, balení 5 kg 
– 600,- Kč Větší množství dovezu. 
Tel.: 723 967 473

Společnost SINAJ, s.r.o. 
Svitavská 1018/1, Blansko

pronajme v budově
„STARÁ POŠTA“

prostory jako kanceláře. 
o celkové výměře 16,95m2. 
Prohlídka vážných zájemců

je možná po telefonické 
dohodě na čísle 516 417 651.

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 Blan-
ska. Tel.: 777 060 322.

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

Prodám garáž v Blansku ve Sloupeční-
ku. Tel.: 602 734 913.

Koupím staré pohlednice do ar. 1950, 
dále vyznamenání, řády – i socialist.Tel: 
608 420 808.

Pronajmu zařízený byt 3+1 v Jedov-
nicích. Tel.: 777 174 648.

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

Prodám starší stoly jako nové 
cca 10 ks značky HOBIS,křeslo viz. 
www.nabytek-kancelarsky.cz ve výprode-
ji a dále stůl pracovní-kancelářský 80x160 
cm jako nový za 1/2 cenu, odstín hruška, 
konferenční židle, skříňku. Cena doho-
dou. Tel.: 608 889 821.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 v Bo-
skovicích, byt je po částečné rekon-
strukci, cena 6000,- Kč + inkaso. Tel. č.: 
777 901 661.

Odvezu jakékoli množství zachova-
lých střešních tašek 2falcových, 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 do-
mácnosti atd. Tel.:731 987 819.

Mladá fi nančně zajištěná rodina hle-
dá byt nebo dům okres Blansko, platba v 
hotovosti. Tel.: 722 940 998.

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

Od 15. července bude spuštěna nová 
podoba webových stránek

www.zrcadlo.net

Spoustu informací z regionu, 
denní aktualizace, rozsáhlá fotogalerie, 
tipy k návštěvě akcí a jiné zajímavosti...

Staňte se fanoušky na facebooku 
a soutežte o zajímavé ceny...

Pro firmy - možnost využít online inzerce 
ve formě banerů. 

Neváhejte nás kontaktovat na 777 008 339
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Vilémovice - Vyhlášeného dvou-
denního turnaje v malé kopané Hy-
undai Cup, který se koná ve Vilé-
movicích vždy začátkem července, 
se letos zúčastnilo 41 týmů. Hráči 
to však neměli letos lehké. Zatím-
co první den, kdy se hrálo každý 
s každým v osmi základních skupi-
nách, ještě počasí jakžtakž drželo, 
v neděli se krátce po ránu spustil 
déšť a ten vytrval až do samého 
konce. Hřiště se v závěru stala blá-
tivou pastí, přesto hráči bojovali 
jako o život. 

Sítí play off neomylně postu-
povaly dva favorizované celky. 
Blanenský výběr FC Božkov ale 
narazil na boskovické plejery pod 
hlavičkou Dynamo Čížovky již 
v semifi nále. V něm byly úspěš-
nější Čížovky, které pak ve fi nále 
rozdrtily Krásensko 4:0. Ve svých 
řadách vítězové měli s osmnácti 
góly kanonýra turnaje Lukáše Mar-
tínka i nejlepšího brankáře Michala 
Čecha. Božkov v boji o třetí místo 
na penalty porazil Hrotovice. (bh)

Hyundai Cup ovládli Boskovič  

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Šebek je mistrem světa
Pokračování ze str. 9
Moc jsme si je nepřáli, chtěli jsme hrát spíše s 

Kanadou, protože Seveřané jsou hodně učenliví, 
ale zdolali jsme je i podruhé a pak už přišlo fi nále. 

Můžeš popsat průběh fi nále? 
Podali jsme perfektní výkon. Chtěli jsme Ame-

ričanům oplatit loňskou porážku, ale věděli jsme, 
že to nebude vůbec jednoduché. Mají každý rok 
skvělý tým, hrají svoji hru, hodně bruslí, mají 
individuality, které jsou silné na kotouči. Trochu 
se k nám i přiklonilo štěstí. Ale především jsme 
zahráli skvěle týmově dopředu i dozadu, podržel 
nás gólman a zvládli jsme to.

Závěr byl ale hodně dramatický?
Věděli jsme, že Amerika má kvalitní mančaft 

a nepočítali jsme s tím, že je vyprovodíme 5:0. 
To v žádném případě, ale dali jsme rychlé góly 
v přesilovkách i z přečíslení, které nám hodně po-
mohly. Vedli jsme 3:1, oni snížili, v závěru zápasu 
jsme se dostali zbytečně do oslabení, ale to k ho-
keji patří. Naštěstí jsme se ubránili. 

Oslavy už odezněly. Co tě čeká teď?
Už se pomalu chýlí ke konci moje letní přípra-

va jak v roli trenéra dětí, tak v roli hráče A týmu 
Prostějova. Dopřávám si týden volna a dostal 
jsem nabídku na účast v národním týmu na mi-
strovství světa v in-line hokeji organizace FIRS 
v Itálii. Takže asi pojedu i tam.  (pš)

Blansko - Půl roku ve velkém 
fotbale má za sebou ještě nedávno 
blanenský kapitán David Bednář, 
nyní hráč HFK Olomouc.

Jak toto období za  m hodno-
 š?

Kladně. Rozhodnutí nelituju. 
Většinu zápasů jsem hrál v zá-
kladu. Dobré. Jen mne mrzí, že 
Blansko spadlo z divize. 

Kolik gólů máš na kontě 
v MSFL?

Dva.
Hrál jsi pod trenérem Uličným 

na pro tebe nezvyklém postu…
Dával mne hlavně na defenziv-

ního záložníka. Tady se vždycky 
říkalo, že neumím bránit. Ale 
hrával jsem i ofenzivního, bylo 
to tak půl napůl. Víc mne to ba-

vilo dopředu, vzadu jsem se moc 
necítil,

Je pravda, že Petr Uličný v Olo-
mouci končí?

Ano. Ke konci června mu skon-
čila smlouva, přípravu už vede 
kouč Machala. Bude to určitě 
změna. Ordinuje jiný systém. Uvi-
díme. Strach o místo nemám, ale 
budu se muset o ně poprat. Mys-

lím, že mám v klubu dobrou pozi-
ci. Smlouvu mám na rok a půl.

A co Blansko?
Nebral bych to jako tragédii. 

V kraji bude spoustu derby. Mladí 
budou dostávat víc příležitostí. Vě-
řím, že to bude dobré. V Blansku 
působím u mladšího dorostu jako 
asistent, budu v tom pokračovat 
i v nové sezoně. Baví mne to. (bh)

David Bednář patří k oporám HFK Olomouc

Blansko - 
P ů l m a r a t o n 
M o r a v s k ý m 
krasem, který 
se v Blansku 
poběží první 
zářijovou ne-
děli, podpořil 
místostarosta města Jiří Crha. 

„Ano převzal jsem nad akcí 
osobní záštitu. Ve volebním pro-
gramu jsme měli, že chceme 

v Blansku pořádat a podporovat 
sportovní a kulturní akce celo-
státního významu, které město 
zviditelní i daleko za jeho hra-
nicemi. A tohle je jedna z nich,“ 
řekl Crha.

Blanenský místostarosta na-
vázal s pořadateli, občanským 
sdružením Sportuj s námi, spolu-
práci už loni při prvním ročníku 
Běhu za sedmizubým hřebenem 
v Boskovicích. „Když jsem kan-

didoval v Blansku, chtěl jsem 
udělat podobnou akci i tady. Po 
volbách jsem se tedy sešel s pa-
nem Bartoškem a dohodli jsme 
se na půlmaratonu, což je úžasná 
záležitost. Navazuje to i na kon-
cepci cestovního ruchu. Každá 
taková větší akce, která zviditelní 
Blansko, je super. Chceme k nám 
přilákat co nejvíce lidí a tohle je 
jedna z cest,“ doplnil Crha s tím, 
že už dva měsíce před akcí je při-

hlášeno asi 200 závodníků, pořa-
datelé počítají s účastí až pěti set 
běžců. „Chceme, aby to byla akce 
pro celé Blansko, lidé ji vzali za 
svou. Co se týká mě, určitě běh 
podpořím i osobní účastí. Nejra-
ději bych samozřejme absolvoval 
hlavní závod, ale to nezvládnu. 
Obávám se, že i 3,2 km bude pro 
mě složité, tak si zaběhnu alespoň 
lidový běh na 1,6 km,“ slíbil mís-
tostarosta.  (pš)

Crha podpořil Půlmaraton Moravským krasem

Bohumil Hlaváček

Bořitov - Duše bořitovské ko-
pané Alois Ťoupek se po prezi-
dentování v Blansku v moravsko-
slezské lize vrátil zpět do svého 
klubu. V pozici manažera slavil 
letos obrovský úspěch. Bořitov-
ští se nevídaným fi nišem prodra-
li kolo před koncem na čelo I.B 
třídy a pozici znamenající postup 
o třídu výš udrželi.

Jak proběhly oslavy?
Klukům jsem to přál. Sezona se 

vyvíjela nadějně. Naše představy 
s postupem nepočítaly, ono se to 
nějak vyvinulo samo. Já jsem to 
v Bořitově prožíval, když jsme se 
snažili marně o postup z okresu. 
Odešel jsem do Blanska a ono se 
to povedlo. Takže jsem si to vy-
chutnal až teď. Člověk nemá nic 
plánovat, pak si toho užije víc.

Další plány?
Měli jsme dilema, zda se do I.A 

třídy přihlásit, zvažovali jsme to. 
Kolem fotbalu nás aktivně dělá 
tři až pět, jak už to tak na obcích 
bývá. Žádná sranda. Ale postavili 
jsme se k tomu čelem. Kdyby-
chom se nepřihlásili, nevím, jak 
bychom pak motivovali tým v I.B 
třídě. To si nedokážu představit. 
V té vyšší soutěži třeba můžeme 
říct, že budeme hrát o záchranu, 
to je stimul. Čeká nás ale samo-
zřejmě hodně práce. Finančně 
soutěž zatím na celou sezonu 
zajištěnu nemáme, bude pochopi-
telně dražší na dopravu, rozhodčí, 
delegáta apod. 

Manažer Alois Ťoupek: Chceme si vyzkoušet hrát vyšší soutěž

Bořitovš   budou kopat I.A třídu

Trenér Jaroslav Sýs bude po-
kračovat?

Neřekl, že končí. Takže bude. 
Je to hodně kvalitní trenér. Vážím 
si na něm, že si hráče nepřipouš-
tí k tělu. Jeho striktní, někdy až 
arogantní chování se mi líbí, mys-
lím, že v mnoha případech vedlo 
k lepším výsledkům, to je realita. 

Co kádr?
Jediným avizovaným odcho-

dem je angažmá gólmana Lukáše 
Richtra v Rakousku, tento post 
musíme obsadit adekvátní ná-
hradou. Vyčítá se nám, že máme 
hodně nebořitovských hráčů. 
Pro mne ale, pokud mají v regis-
tračce Sokol Bořitov, jsou naši. 
Krásným příkladem je Martin 
Šmerda, který do kolektivu exce-
lentně zapadl. Že jsme ho z Rájce 
koupili, byl výborný tah, určitě 
toho u nás ještě hodně odkope. 

Mimochodem, byl to jeho sedmý 
postup v kariéře, asi ho baví vy-
hrávat soutěže (smích). Ale s do-
plněním kádru určitě počítáme, 
přece jenom budeme hrát výš. 
I když bych byl rád, aby hlavně 
hráli ti, co si to vybojovali. Rád 
bych jim ještě jednou touto ces-
tou poděkoval, stejně jako našim 
fanouškům. Mile mne překva-
pilo, že se to povedlo, to říkám 
ještě jednou.

Opora. K základním pilířům bořitovského kádru patří již řadu let Miroslav Knies. Foto Bohumil Hlaváček

KOMPLETNÍ TABULKY 
SOUTĚŽÍ OFS BLANSKO

2010/11
II. třída muži
  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 

III. třída muži
  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 muži
  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

II. třída dorost, sk. A
  1.  Lipovec  18  13  2  3  64:22  41 
  2.  Adamov  18  13  0  5  90:35  39 
  3.  Lipůvka  18  10  3  5  42:32  33 
  4.  Jedovnice  18  9  3  6  44:47  30 
  5.  Ráječko  18  7  6  5  34:21  27 
  6.  Vavřinec  18  7  6  5  42:39  27 
  7.  Olomučany  18  7  4  7  28:30  25 
  8.  Kotvrdovice  18  4  3  11  19:41  15 
  9.  Sloup  18  3  2  13  23:71  11
  10.  Ostrov  18  1  3  14  19:67  6 

II. třída dorost, sk. B
  1.  Svitávka  14  12  1  1  53:11  37 
  2.  Letovice  14  10  1  3  44:23  31 

  3.  Lysice  14  8  4  2  38:14  28
  4.  Doubravice  14  5  3  6  31:27  18 
  5.  V.Opatovice  14  4  3  7  24:33  15 
  6.  Vísky  14  4  3  7  20:36  15
  7.  Cetkovice  14  3  2  9  14:42  11 
  8.  Voděrady  14  0  3  11  14:52  3 
 
OP starší žáci sk. A
  1.  Rájec-Jestřebí  20  17  1  2  119:31  52 
  2.  Ráječko  20  14  2  4  73:31  44
  3.  Lipovec  20  14  1  5  73:30  43 
  4.  Sloup  20  13  1  6  76:41  40
  5.  Rudice  20  12  3  5  83:38  39 
  6.  Č.Hora  20  10  3  7  66:40  33 
  7.  Jedovnice  20  8  1  11  45:64  25 
  8.  Lipůvka  20  7  1  12  33:64  22
  9.  Vavřinec  20  6  1  13  21:53  19 
  10.  Kotvrdovice  20  2  0  18  15:152  6 
  11.  Adamov  20  0  0  20  0:60  0

OP starší žáci sk. B
  1.  V.Opatovice  20  15  4  1  83:10  49 
  2.  Voděrady  20  14  5  1  77:9  47
  3.  Kunštát  20  12  4  4  60:22  40 
  4.  Cetkovice  20  12  4  4  70:36  40 
  5.  Drnovice  20  9  6  5  32:21  33
  6.  Knínice  20  10  2  8  36:37  32 
  7.  Olešnice  20  9  1  10  41:45  28 
  8.  Svitávka  20  7  3  10  34:37  24 
  9.  Vísky  20  3  1  16  28:123  10 
  10.  Lysice  20  1  3  16  10:63  6 
  11.  Doubravice  20  0  3  17  16:84  3 

OP mladší žáci
  1.  Blansko B  20  17  3  0  189:24  54 
  2.  Kunštát  20  14  1  5  125:40  43
  3.  Rájec-Jestřebí  20  10  1  9  104:55  31 
  4.  Boskovice C  20  8  5  7  66:84  29
  5.  Olomučany  20  3  0  17  26:135  9 
  6.  Vysočany  20  2  2  16  31:203  8 

Přípravka - skupina A
  1.  Blansko  20  20  0  0  335:5  60 
  2.  Jedovnice  20  9  5  6  94:106  32 
  3.  Rudice  20  10  2  8  61:102  32
  4.  Lipovec  20  10  1  9  72:92  31 
  5.  Olomučany  20  4  2  14  42:131  14 
  6.  Vavřinec  20  2  0  18  27:195  6

Přípravka - skupina B
  1.  Rájec-Jestřebí  16  15  1  0  75:15  46 
  2.  Č.Hora  16  8  1  7  51:24  25
  3.  Blansko B  16  7  1  8  38:39  22 
  4.  Lipůvka  16  6  3  7  29:44  21
  5.  Ráječko  16  1  0  15  18:89  3 

Přípravka - skupina C
  1.  Boskovice A  16  15  1  0  172:10  46 
  2.  Drnovice  16  10  1  5  75:32  31
  3.  Olešnice  16  8  0  8  37:81  24
  4.  Kunštát  16  4  1  11  51:99  13 
  5.  Boskovice C  16  1  1  14  12:125  4 

Přípravka - skupina D
  1.  Boskovice B  16  13  1  2  71:28  40 
  2.  Knínice  16  12  2  2  92:27  38
  3.  Svitávka  16  6  0  10  56:74  18 
  4.  Letovice  16  4  2  10  40:56  14 
  5.  Boskovice D  16  2  1  13  20:94  7

Vítězové. Trofej pro vítěze okresního přeboru 2010/11 převzal na lo-
sovacím aktivu OFS Blansko za Sokol Lipovec Jiří Janča.
 Foto Bohumil Hlaváček

PŘEHLED POSTUPUJÍCÍCH A SESTUPUJÍCÍCH 
MUŽSTEV Z OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH 

SOUTĚŽÍ OFS BLANSKO:
I. B třída JmKFS: FK APOS Blansko B a FC Olešnice sestupují do II. třídy. 
II. třída: TJ Sokol Lipovec postupuje do I.B třídy JmKFS. TJ Sokol Lysice 
a TJ Vavřinec sestupují do III. třídy. 
III. třída: TJ Sokol Skalice nad Svitavou postupuje do II. třídy. FC Olšnice B 
a TJ Sokol Lažany sestupují do IV. třídy. 
IV. třída: TJ Sokol Benešov postupuje do III. třídy.
II. třída dorostu: TJ Sokol Lipovec postupuje do I. třídy JmKFS. Finálové zá-
pasy: Lipovec –Svitávka 2:2 (2:1), Musil F. 2 – Dyčka, Kamenický. Svitávka 
– Lipovec 4:3 (3:2), Procházka 2, Chloupek Lub., Škrabal – Štafa 2, Koutný.
OP žáci: MKZ Rájec- Jestřebí postupuje do I. třídy JmKFS. Finálové zápasy: 
Rájec-Jestřebí – V. Opatovice 1:3 (0:1), Dvořák – Ille L., Kořenovský, Kader-
ka. V. Opatovice – Rájec-Jestřebí 2:2 (2:1), Kaderka 2 – Dvořák 2.
Přípravka: V okresním fi nálovém turnaji se stalo vítězem družstvo týmu FC 
Boskovice A.
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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 

ZHUBNĚTE
         

  jednoduše

Lipůvka - Osmý ročník hudebního festivalu 
Hoří, má panenko se uskuteční v areálu Příhon 
v Lipůvce v sobotu 16. července od 16 hodin. 
Hlavními hosty budou Hana a Petr Ulrychovi se 
skupinou Javory Beat. 

„Návštěvníci letošního festivalu si budou moci 
vychutnat vzájemné prolínání melodického fol-
ku, tradičního bluegrassu, folkrocku, ale také 
bigbeatu. Program tedy bude jako každý rok 
velmi pestrý a divácky přitažlivý,“ slibují pořa-
datelé. 

Festivalovou přehlídku odstartuje v 16 hodin 
folková skupina Pouta z Pardubic, která přive-
ze svoji aktuální desku s názvem Pouta v nás. 
O dokonalé předvedení tradičního bluegrassu se 
postará ostřílená čtveřice muzikantů ze skupiny 
Benefit z Brna. Těšit se návštěvníci mohou nejen 
na skvělé muzikantské výkony, ale také na per-
fektně zvládnutou pódiovou šou, která je přene-
se do 50. let minulého století v USA. Následovat 
bude jedna z nejvýraznějších písničkářek nastu-

pující folkové generace Lucie Dobrovodská, dr-
žitelka řady hudebních ocenění, v letošním roce 
vítězka Autorské Porty v kategorii folk. Se svou 
tvorbou se také představí brněnská zkušená fol-
krocková skupina Svítání pod vedením manže-
lů Fadrných. Jejich repertoár je opřen zejména 
o výrazný ženský zpěv a bohaté vokály.

O velkolepé vyvrcholení festivalu se jistě po-
starají Hana a Petr Ulrychovi. V Lipůvce se před-
staví se svým nejnovějším projektem s názvem 
Javory Beat. V programu zazní starší písně z big-
beatového období Ulrychových, ale samozřej-
mě i největší hity z repertoáru skupiny Javory. 
Po skončení festivalové přehlídky se uskuteční 
country bál s oblíbenou skupinou CECH.

Hudební festival Hoří, má panenko! 2011 
pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Lipůvce ve 
spolupráci s uměleckou a produkční agenturou 
ADN, moderátorem bude Milan Tesař z radia 
Proglas. V případě deštivého počasí se festival 
uskuteční v sále obecního úřadu.  (pš)

Hlavními hosty festivalu v Lipůvce
budou letos Hana a Petr Ulrychovi

Linoryty v knihovně
Blansko - Ucelenou kolekci grafické techniky zařazené do sku-

piny „tisku z výšky“, kdy vyrytá plocha zůstává bílá, představí 
od 22. července do 26. srpna ve výstavní síni Městské knihovny 
Blansko Petra Jovanovská. Autorka vystudovala vysokou školu 
v Makedonii. Pracuje jako grafička a soudní tlumočnice makedon-
štiny střídavě v Jeseníku a Makedonii.

Ve své tvorbě hovoří jazykem černobílých vztahů v ohrani-
čených možnostech linorytu. Silně vyjádřený kontrast černých 
a bílých ploch svědčí o citlivosti pro grafiku. Tvorba je racionální 
se smyslem pro realitu (portréty, číslice, písmo) i abstrakci. Vý-
znamnou úlohu sehrává seskupení čar (mřížek) - černých a bílých 
ploch v závislosti na světle.

Linoryty jsou pro Petru Jovanovskou neohraničenou a neko-
nečnou cestou bádání. Námětově jednoduché, prosté, zvýrazně-
né moderním cítěním. Autorčin jazyk grafických listů vypovídá 
o oprávněnosti tradičních technik v dnešní „přemodernizované“ 
době. Výstava je otevřena v provozní době knihovny.  (sv)

Vísky – Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 – 17 
hod.) * Velké Opatovice – Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvor-
ba Jana Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  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, spisovatelka a drama  čka (stálé výstavy), Pavel 
Smékal, fotografi e (do 17. 9.), Socha na zámku (do 30. 8.), Lenka Civade 
Horňáková, obrazy, Jiří a Mar  na Ne  kovy, sochy (do 31. 7.) * Rájec-Jes-
třebí – Zámek: Femme Fatale (do 30. 9.) * Boskovice – Zámek: Výstava 
erbů šlech  ckých rodů zemí Koruny české (do 30. 9.) * Kunštát – Zámek: 
Rod říšský hrabat Coudenhove – Honrichsů na Kunštátě (do 31. 10.) * 
Lomnice – Synagoga: Fran  ška Snopková, fi gurky z kukuřičného šus  , Jiří 

Danzinger, modro  sk, Božena Habartová, tradiční lidový oděv (do 24. 7.) 
* Letovice – Galerie Domino: Jiří Hloušek, obrazy (do 26. 7.) * Benešov 
– Restaurace Morava: Hana Indrová, Jitka Korčáková, Josef Janík, Soňa 
Pachlová, Veronika Motěšická, obrazy (do 31. 8.) * Kunštát – Informační 
centrum: Daniela Švandová, fotografi e (do 31. 7.).

stálé akce stálé akce 

Sebranice - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Šebetov - Zámecký park ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje 
Akcent, přehlídka extravagantních šatů a líčení, půlnoční host Madona 
revival.

neděle 24. červenceneděle 24. července
AKCEAKCE

Kochov - Výle  ště ve 14 hod.: Námětové cvičení hasičů, v 15 hod.: Hasičský 
výlet, hraje Arcus.
Ostrov - Kostel sv. Máří Magdalény v 9 hod.: Slavnostní mše doprovázená 
PS Ras  slav, v 10 hod.: Varhanní koncert, Náměs   ve 14 hod.: Vystoupení 
folklorního souboru Velen. 
Šebetov - Zámecký park ve 14 hod.: Pásmo lidové hudby Vonička Bend 
s imitátorem Václavem Faltusem, v 19 hod.: Pouťová zábava, hraje 
Kreyn. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Boskovice v 17 hod. Pirá   z Karibiku - Na vlnách podivna 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Hanna.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Rychle a zběsile 5.

KONCERTKONCERT
Býkovice - Hradiště v 21 hod.: Čechomor.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Barevné litografi e, vernisáž výstavy 
Vladimíra Suchánka. 

pondělí 25. červencepondělí 25. července
KINAKINA

Blansko v 17 hod. Harry Po  er a relikvie smr   část 2.
Blansko ve 20 hod. Paul.
Boskovice v 17 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Boskovice v 19.30 hod. Strom života.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Cizinec.
Lysice - letní ve 21 hod. Vřískot 4.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník v 17 hod.: Obrazy a obrázky, vernisáž výstavy 
Libuše Navarové.
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