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Oprava chrámu
ve Sloupě

Na kostele vyměňují 
poškozené krovy 
a krytinu.

 Více na str. 2

Miss Zrcadlo
Sympatie 2011

Podpořte svoji favoritku 
a pošlete jí hlas.

 Více na str. 3

Radim Kovář 
českým mistrem
Benešovský závodník 
triumfoval na 
šampionátu v Teplicích.

 Více na str. 9

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500
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O sloučení škol se
rozhodne už v září

Čadíci přivezou 
kinematograf 

do Blanska
Blansko - Stalo se již tradicí, že 

zhruba v polovině prázdnin zavítá 
do Blanska Kinematograf bratří 
Čadíků. Letos se bude na náměs-
tí Republiky promítat od 28. do 
31. července, začátky představe-
ní jsou plánovány na půl desátou 
večer. Na programu jsou tradičně 
výhradně české fi lmy z poslední 
doby.  (bh)

Na dně Macochy
našli mrtvou 

ženu
Moravský kras - Propast Ma-

cocha v Moravském krasu má 
v letošním roce na svém kontě již 
třetí oběť. Ve středu 20. července 
v ranních hodinách totiž našli pra-
covníci jeskyní na jejím dně žen-
ské tělo bez známek života. 

„Přivolaní policisté na místě 
zjistili, že mrtvá je podle prvotních 
informací dvaatřicetiletá žena. Še-
třením bylo vyloučeno, že by se 
jednalo o cizí zavinění. V letošním 
roce je to již třetí případ, kdy lidé 
ukončili svůj život skokem do 138 
metrů hluboké propasti. Jednalo 
se o dvě ženy a jednoho muže,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

28. 7. Největší z Čechů
29. 7. Zemský ráj to napohled
30. 7. Tacho
31. 7. Kawasakiho růže

Rájecký zámek má 
upravené první patro

Nad Žernovníkem bude stát nová rozhledna
Pavel Šmerda

Žernovník - Na Skalkách - 
kopci nad Žernovníkem - vyroste 
nová rozhledna. „Projekt je ho-
tový, z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod máme při-
slíbenu dotaci, pokud doložíme 
zbývající doklady a podepíšeme 
smlouvu, začneme vybírat zho-
tovitele,“ prozradil starosta obce 
Josef Zvěřina. 

Rozhledna je plánovaná v místě, 
kde stojí starý vodojem. Ten bude 
tvořit základ pro budoucí stavbu 
a sloužit jako technické zázemí. 

Na základu bude stát rozhledna, 
která bude i s podstavcem vysoká 
12 metrů. Půjde o dřevěnou stavbu 
ve tvaru šestiúhelníku, která bude 
mít krytý ochoz. 

„K rozhledně je naprojektovaná 
i příjezdová cesta, počítáme s tím, 
že tam bude i menší posezení, aby 
si návštěvníci měli kde odpoči-
nout, najíst se a napít. Vstup na 
rozhlednu bude zdarma,“ doplnil 
starosta s tím, že v ideálním pří-
padě bude z jejího ochozu vidět na 
Jeseníky, na druhou stranu možná 
na Pálavu. Rozhledna bude dopl-
něna panoramatickými obrázky 
okolí. 

Součástí projektu není pouze 
stavba vyhlídkové věže, ale i zna-
čení nové cyklotrasy, která spojí 
mikroregion Černohorsko a mi-

kroregion Čebínka. Celkem se 
jedná asi o sedm kilometrů nové 
cyklotrasy, která povede od Žer-
novníku směrem na obec Lubě, 
kolem Hlubokých Dvorů a ve 
Skaličce se napojí na Včelí stezku. 
Akce zahrnuje značení cyklotrasy, 
výrobu a umístění informačních 
tabulí včetně dvou odpočívadel 
a dále doznačení trasy z obce Ska-
lička po Jižní Portál. 

„Pokud vše půjde bez problé-
mů, začneme v srpnu a skončíme 
30. září příštího roku. Celkové 
náklady budou 3,16 milionu ko-
run, z toho dotace činí 2,6 mili-
onu, zbytek tvoří vlastní zdroje. 
Na akci se budou fi nančně podílet 
i obce, které jsou do ní zapojeny, 
tedy Lubě a Hluboké Dvory,“ vy-
světlil starosta. Vizualizace Vizualizace

Nehoda si vyžádala pět zraněných

Radim Hruška
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Od 
prvního července příštího roku se 
mají sloučit některá školská zaří-
zení v našem regionu. Nejcitelnější 
změna se týká středních škol v Le-
tovicích a Velkých Opatovicích. 
V současné době se k návrhu vy-
jadřují jednotlivé subjekty, koneč-
ný verdikt by měl padnout v září. 
Podle náměstka hejtmana Jihomo-
ravského kraje Stanislava Juránka 
počítá návrh s úbytkem dvanácti 
ředitelství středních škol. Zároveň 
je zpracován další, podle kterého se 
sníží vzdělávací nabídka středních 
škol zřizovaných krajem o zhruba 
dva tisíce míst. 

Už po několikáté se tak na slou-
čení připravují v Letovicích a Vel-

kých Opatovicích. Nástupnickou 
organizací by měla být letovická 
Masarykova škola práce. Podle její 
ředitelky Sylvie Ducháčková bude 
ve fi nále záležet na názoru kraj-
ských zastupitelů. 

„Měli jsme za úkol na kraj poslat 
dokumenty včetně navrhovaného 
nového názvu zařízení a oborů, kte-
ré bychom chtěli otevírat. Učinili 
jsme tak a nyní čekáme, jak se situ-
ace vyvine. Takto jsme se nicméně 
připravovali už několikrát. Pokud 
bude návrh schválený, dojde ke 
sloučení od začátku příštího školní-
ho roku,“ uvedla Ducháčková.

Po sloučení obou subjektů do 
Letovic by ve Velkých Opatovicích 
zůstal prázdný rozsáhlý areál. Proti 
sloučení se v minulosti postavilo 
jak vedení zařízení, tak jeho stu-
denti, kteří dokonce sepsali petici. 

Ředitel školy Pavel Grenar v minu-
losti několikrát připomněl, že slou-
čení by mohlo mít fatální následky 
hlavně pro umělecké obory, které 
by mohly v nejhorším případě i 
zaniknout.

Změny se dotknou také blanen-
ského gymnázia. Má totiž dojít ke 
zrušení jedné primy, místo dvou 
bude otevřena ve školním roce 
2012/13 již pouze jedna. „Je to roz-
hodnutí zřizovatele, které musím 
respektovat. Cimrmanovsky řeče-
no, můžeme s tím nesouhlasit, ale 
to je asi tak vše, co můžeme,“ po-
krčil rameny ředitel Pavel Henek. 
Uvádí několik argumentů. „Minis-
terstvo se po domluvě s kraji roz-
hodlo preferovat odborné školství, 
jak také vyplývá z dlouhodobého 
záměru vydaného v letošním roce. 
 Pokračování na str. 2

Rájec-Jestřebí - Pokoje prv-
ního patra zámku v Rájci-Jestře-
bí se vrací do podoby z poloviny 
19. století, tedy do doby, kdy zá-
mek obýval kníže Hugon Karel 
František Salm se svojí ženou Alž-
bětou, rozenou Liechtenstein. 

„Nově upravené prostory před-
staví soukromé knížecí apparte-
menty i hostinské pokoje. Ná-
vštěvníci mohou zhlédnout ložnice 
knížat, dámské a pánské kabinety 
i lovecký salón, pracovny a hos-
tinské pokoje. Vše je zařízeno 
původním mobiliářem, který byl 

uložen v depozitářích rájeckého 
zámku a depozitářích zámku v Ja-
roměřicích nad Rokytnou,“ řekla 
kastelánka rájeckého zámku Jana 
Kopecká. Pro milovníky obrazů 
je připraveno jen v prvním patře 
250 uměleckých děl a celkově zá-
mek nabízí k prohlídce 450 obrazů 
a rytin. Pracovna knížete nabídne 
i nálezy z Moravského krasu, který 
patřil k panství. Jedná se o lebky 
jeskynních medvědů a obratel z ky-
tovce. Lovecký salonek připomene 
tradici lovů v okolních lesích.

 Pokračování na str. 2

Krhov - Nedání přednosti v jíz-
dě bylo příčinou vážné dopravní 
nehody, která se stala v neděli 17. 
července kolem půl šesté večer 
u Krhova. Třiapadesátiletý řidič 
osobního auta Renault Megane 
jedoucí ve směru Jabloňany - Čer-
ná Hora nedal při odbočování na 

silnici I/43 Brno - Svitavy na kři-
žovatce přednost osobnímu autu 
Renault Thalia. Po střetu Renault 
Thalia vyjel do protisměru, kde se 
srazil s přijíždějící Škodou Octavií. 
Za ní jel ve stejnou dobu ještě mo-
tocyklista na stroji značky Honda 
CBR, který v důsledku prudkého 

brždění upadl i s motorkou na silni-
ci. Při nehodě bylo pět lidí zraněno. 
Těžké zranění utrpěl devětadvace-
tiletý řidič Škody Octavie, lehce 
zraněni pak byli motocyklista, řidič 
Renaultu Thalia, jeho spolujezdec 
a ve škodovce pak ještě další spo-
lujezdec.   (hrr)

Boskovice - Boskovické nemoc-
nici se podařilo získat významné 
ocenění. Více o něm i o dalším 
dění v zařízení prozradil jeho ře-
ditel Rostislav Verner.

Pane řediteli, zdravotnictví 
bylo a stále je jedno z hlavních 
témat médií. Začátkem roku pro-
běhla v České republice bouřlivá 
diskuze mezi lékaři a vedením ne-
mocnic. Jak se to projevilo v bos-
kovické nemocnici?

K lednové akci Děkujeme, od-
cházíme, se v naší nemocnici při-
dali všichni lékaři chirurgie. Díky 

vzájemnému konstruktivnímu 
a serióznímu přístupu při vyjed-
návání obou stran ale nakonec své 
výpovědi ještě před ukončením 
protestní akce stáhli. Boskovic-
ká nemocnice proto byla jednou 
z mála v České republice, která 
dokázala i v době zdravotnické 
krize poskytovat kompletní péči 
svým pacientům. Naši lékaři totiž 
chápou, že zdraví pacientů je vždy 
na prvním místě.

Podle nedávného ocenění ČE-
KIA Stability Award patří nemoc-
nice k nejstabilnějším společnos-

tem u nás. Je za  m asi hodně 
práce...

Když jsem do nemocnice na-
stupoval, nebyl ve vrcholném 
managementu odborník se zku-
šenostmi v oblasti ekonomiky 
a současně s vedením velké spo-
lečnosti. Kompletně jsem proto 
obměnil vedení a na rozhodující 
pozice dosadil vysokoškolsky 
vzdělané ekonomy a techniky, 
kteří za sebou mají několikaletou 
úspěšnou praxi na obdobných po-
zicích v různých fi rmách. 

 Pokračování na str. 5

Boskovická nemocnice patří 
k nejstabilnějším společnostem

V Býkovicích koncertoval ČechomorV Býkovicích koncertoval Čechomor

Vystoupení. Jedním z vrcholů Býkovického kulturního léta byl nedělní koncert kapely Čechomor, která se na 
tamním hradiš   představila v rámci svojí letošní tour.  Foto Pavel Šmerda
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Jan Hasoň: K našemu chrámu mám už dětství velice blízký vztah

Kostel dostává novou střechu

Radim Hruška

Vanovice -
Vanovičtí za 
sebou mají do-
končení nej-
větší investiční 
akce v letošním 
roce. Byla jí 
oprava tamního 
kulturního domu. Nyní se chtějí 
zaměřit mimo jiné na vylepšová-
ní školy. Více prozradil starosta 
obce Petr Dvořáček.

Jakou proměnou tedy kulturní 
dům prošel?

Jednalo se o celkovou moder-
nizaci. V letošním roce jsme tam 
proinvestovali zhruba 1,2 milionu 

korun. V podstatě jsme zbourali 
přístavbu, zateplili přilehlý štít 
a udělali novou fasádu. Uvnitř 
jsme opravovali sociální zaříze-
ní a dávali nové odpady, protože 
ty staré praskaly. Prováděly se 
také významné úpravy jeviště. 
To znamená, že jsme instalovali 
dělící středovou oponu a boční 
opony, aby se zlepšila akustika. 
Rekonstrukcí prošla celá podlaha 
sálu i galerie, ta se přebrušovala 
a lakovala. 

Nejdražší byl ale nákup nové-
ho nábytku, tedy stolů a židlí. Na 
opravu přispěla dotace z MAS 
Partnerství venkova, která pokry-
la asi sedmdesát procent nákladů. 
Loni jsme v podobném objemu 
rekonstruovali rozvody elektřiny.

Už je všechno hotové nebo 
máte vymyšlená další vylepšení?

Bude ještě potřeba dořešit toa-
lety, které jsou v současné době 
ve sklepě. Je špatné, když lidé 
musí chodit přes celý sál někam 
do suterénu. Nové záchody chce-
me udělat přímo u vstupu, proto-
že tam je i knihovna a další služ-
by. Takže i lidé z těchto zařízení 
budou mít cestu na toalety poho-
dlnější. Kulturní dům potřebuje 
i další věci. Nejsou tam v pořád-
ku některé spodní omítky, v těch 
místech je stavba špatně zaizolo-
vaná a dochází proto k promáčení 
zdí. 

Budova je téměř v pořádku. Co 
její okolí?

Nyní se pouštíme do úpra-
vy prostoru kolem objektu. Už 
minulý týden se začala navážet 
hlína a dělníci zarovnávají terén. 
Původně tam byla totiž poměrně 
velká  prohlubeň. Hasiči budou 
dělat nové výletiště tak, aby bylo 
připravené na oslavy 140. výročí 
založení sboru, které proběhnou 
v příštím roce. Bude tam nový 
parket a přístřešek pro muzikanty. 
Přibudou také lavičky a přístřeš-
ky pro prodej občerstvení. Hasiči 
budou všechno dělat svépomocí, 
obec zaplatí jen potřebný mate-
riál. Začátkem září budeme ještě 
před kulturním domem dělat no-
vou přístupovou cestu a opravo-
vat schodiště.

 Pokračování na str. 4

Ve Vanovicích opravili kulturní dům

K

Bohumil Hlaváček

Sloup - Sloupský kostel patří 
spolu s křtinským a vranovským 
ke třem nejvýznamnějším marián-
ským chrámům na Moravě. Kdo 
v těchto dnech navštíví Vesnici 
roku 2000, uvidí na jeho střeše 
ruch. „Opravuje se po celém ob-
vodě střecha, vyměňují se časem 
poškozené části krovu i krytina,“ 
prozradil starosta Josef Mikulá-
šek.

Stavbu má na starosti místní 
tesařský mistr Jan Hasoň spolu se 
svým synem, který mu pomáhá 
v rodinné fi rmě, občas jako brigád-
ník vypomáhá i synovec. „Mám 
k chrámu velice blízký vztah. 
I když teď bydlím v jiné části 
Sloupu, celé dětství jsem prožil 
s rodiči v domě přímo proti němu. 
Ministroval jsem, chodil zvonit, 
když to ještě nebylo na elektřinu. 
Několikrát denně jsem musel vy-
jít nebo vyběhnout na zvonici, to 
bylo výborné na fyzičku,“ směje 
se mistr. Ten už kostelní krovy 
jednou opravoval. „Nevím to úpl-
ně přesně, bude to tak pětadvacet, 
možná už i třicet let. To jsem byl 
ještě elév. Spravovali jsme teh-
dy i dřevěné schody na zvonici,“ 
vzpomíná na kostelní půdě.

Ta je nad kostelní unikátní 
klenbou pokrytou zevnitř freska-
mi. „Hlavní kostra krovu je pů-
vodní. Člověk stále musí žasnout 
nad řemeslnou dovedností našich 
předků. Vše je spasováváno ručně, 
žádná technika v polovině osm-
náctého století nebyla,“ ukazuje 
Hasoň. Jeho syn Jan mezitím roze-

K

Auto srazilo 
muže

na přechodu
Boskovice - Lehkým zraněním 

skončil v úterý 19. července krát-
ce po poledni v Boskovicích střet 
chodce s osobním autem značky 
Fiat. Osmadvacetiletý muž na 
přechodu pro chodce vstoupil při-
jíždějícímu fi atu z bezprostřední 
blízkosti do jízdní dráhy. Chodec 
byl po střetu s lehkými zraněními 
převezen do nemocnice. Na vozi-
dle vznikla škoda asi pět tisíc ko-
run. Dechové zkoušky neprokáza-
ly, že by účastníci nehody byli pod 
vlivem alkoholu.  (hrr)

Od rybníka 
zmizela pramice

Jedovnice - Pod roušku tmy se 
vydal v neděli 17. července krást 
k jedovnickému rybníku Olšovci 
zatím neznámý zloděj. Na místě 
ukradl loďku zakotvenou u bře-
hu. Nejprve vytrhl ze země jistící 
trubku i s kovovým řetězem a vi-
sacím zámkem, a poté vše včetně 
pramice ukradl. Majiteli tak způ-
sobil škodu za více než patnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Vloupali se do 
stavebních 

buněk
Boskovice - V noci na čtvrtek 

14. července se vloupal zatím ne-
známý zloděj do dvou stavebních 
buněk v Boskovicích. Dovnitř se 
dostal po vypáčení dveří. Z ob-
jektů pak vzal vodováhy, kleště, 
tesařská kladiva, propan-butanové 
lahve, deset diamantových ko-
toučů, kanystr s benzínem a další 
věci. Stavební fi rmě tak způsobil 
škodu za asi 45 tisíc korun.  (hrr)

Odhalili výrobce
pervi  nu

Blansko - Z trestného činu ne-
dovolené výroby a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy jsou podezřelí muž 
se ženou z Blanenska. Oba již byli 
policií zadrženi, protože v době 
od ledna do března letošního 
roku vyráběli v rodinném domku 
v Blansku pervitin. Jednu z nej-
známějších a nejvíc užívaných 
drog vařili z volně dostupných 
léků a chemikálií. Pětadvacetiletá 
žena s devětadvacetiletým mu-
žem za necelé tři měsíce vyrobili 
asi 42 gramů pervitinu, který pou-
žili pro svoji potřebu, část prodali 
jiným uživatelům drog. Peníze 
pak utratili. 

„Tento případ není v blanen-
ském okrese ojedinělý. Krimina-
listé během prvního pololetí le-
tošního roku šetřili deset událostí 
souvisejících s drogovou trestnou 
činností. Pětkrát se jednalo o varny 
pervitinu, v dalších pěti případech 
pak o distribuci marihuany. Prode-
je marihuany jsou ještě o to váž-
nější, že ve třech z nich byli pode-
zřelými pachatelé mladší osmnácti 
let,“ upřesnila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Přišel si 
pro cigarety

Lažany - Uzamčené vstupní 
dveře do prodejny nebyly dosta-
tečnou překážkou pro zloděje, 
který se v noci na středu 13. čer-
vence vloupal do prodejny v La-
žanech. Nejprve rozbil dveře, 
poté z prodejny ukradl cigarety 
různých značek a dobíjecí bate-
rie, čímž způsobil škodu za téměř 
22 tisíc korun.  (hrr)

Žena nakupovala
bez placení

Boskovice - Místo do košíku 
si naskládala nákup do kabelky 
a snažila se odejít. Tak si počína-
la v úterý 12. července v drogérii 
v Boskovicích osmadvacetiletá 
žena. Její neobvyklé chování však 
zaregistrovala ostraha prodejny, 
která ženu zastavila před prodej-
nou. Přivolaní policisté pak v ka-
belce našli zboží za více než osm 
tisíc korun. Zjistili také, že žena se 
už v minulosti dostala do křížku se 
zákonem a za krádež již byla jed-
nou odsouzena. Nyní je zlodějka 
opět podezřelá ze spáchání stejné-
ho trestného činu.  (hrr)

Ze zkušební 
jízdy se nevrátil

Lipůvka - Bez motocyklu i bez 
peněz zůstal muž v Lipůvce. Mo-
tokrosový stroj značky Suzuki 
RMZ 450 žluté barvy bez přidě-
lených registračních značek totiž 
nabízel k prodeji na internetových 
portálech. V pondělí 11. července 
kolem půl sedmé večer přijel zá-
jemce o koupi. Motorku si půjčil 
ke zkušební jízdě, ale už se z ní 
nevrátil. Majiteli tak vznikla ško-
da ve výši 57 tisíc korun, policisté 
po motocyklu pátrají.  (hrr)

Spánek jej
vyšel draho

Blansko - Prospat se ve vlaku na 
cestě z Brna do Blanska se pořádně 
prodražilo jednomu z cestujících. 
Neznámý zloděj využil během 
jízdy ve středu 20. července v pod-
večer toho, že muž spí, a z kapsy 
batohu položeného na sedadle mu 
vzal peněženku s fi nanční hotovostí 
v korunách, eurech i chorvatských 
kunách. Muž měl v peněžence také 
platební kartu a další osobní dokla-
dy. Zloděj mu tak způsobil škodu 
za více než devět tisíc korun a je 
nyní podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu krádeže.  (hrr)

Kradli zeleninu
ze záhonků

Velké Opatovice - Pro čerstvou 
zeleninu na cizí záhonek si přišli 
jednadvacetiletá žena společně 
s devatenáctiletým mužem. Krást 
se vydali ve středu 20. července 
do zahrádkářské kolonie ve Vel-
kých Opatovicích. Aby se dostali 
do zahrádek, poničili plot. Z lupu 
se však dlouho neradovali. Těsně 
po činu je totiž chytili policisté 
společně se strážníkem městské 
policie.  (hrr)

O sloučení škol se 
rozhodne už v září

bírá část střechy na severní straně. 
„Musíme to dělat po krátkých úse-
cích, nemůžeme to nechat odkryté 
za deště. Zapršet dovnitř v žádném 
případě nesmí, fresky by se mohly 
poškodit,“ pokyvuje hlavou.

I proto musí pečlivě sledovat 
předpověď počasí. Internet je 
v tomto směru cenným pomocní-
kem. „Odkrytí plachty i zadělání 
po práci trvá dvě hodiny. Nemůže-
me nechat nic náhodě. Nečas nás 

nesmí překvapit,“ popisuje meto-
du práce. Když je počasí nadějné, 
jdou na střechu v půl šesté ráno. 
Oba tesaři mění špatnou bobrovku, 
námětky a krátčata. „To jsou tady 
tyto krokve, které jsou původní. 
Památkáři po nás chtěli, aby byly 
tesané. To by byl ale problém. Jed-
nak najít vhodné dřevo, jednak by 
to bylo tak třikrát dražší. Takže po-
užívám hoblované, které si připra-
vujeme v naší dílně v Němčicích,“ 

vysvětluje Hasoň. Celkem přijde 
vyměnit po sedmdesátce krátčat 
i námětků po celém obvodu stře-
chy. Materiál byl nahoru dopraven 
objednaným jeřábem.

S prací začali Hasoňovi začát-
kem července, hotovo by měli mít 
v říjnu. Starosta Josef Mikulášek 
informaci doplňuje. „Akce vyjde 
na zhruba šest set tisíc korun. Více 
než sto tisíc z toho poskytl kraj,“ 
upřesnil.

Pokračování ze str. 1
Otevírací doba rájeckého zám-

ku je o prázdninách od 9 do 16.30 
hodin. „V nejbližší době připravu-
jeme i několik doprovodných akcí. 
V pátek 5. srpna noční prohlídky 
s romantickým příběhem pod ná-
zvem Angelika markýza andělů. 
Vstupy jsou v 19, 20, 21 a 22 ho-
din, vhodná je rezervace na čísle 
516 432 013. V neděli 14. srpna 
se koná Rájecká církevní pouť, 
v rámci které se uskuteční boho-
služba v zámecké kapli zasvěce-
né Panně Marii. A  konečně na 
víkend 20. a 21. srpna chystáme 
kostýmované prohlídky s hudbou, 
tancem a šermem,“ vyjmenovala 

Rájecký zámek má nově upravené první...
Jana Kopecká. V zámecké kuchy-
ni je vystavena sbírka litinových 
kamen z 19. století vyrobených 
v Salmovských železárnách, kte-
rou doplňuje expozice s názvem 
Nevratné lahve. Jedná se o sbírku 
historických lahví, převážně z kní-
žecího pivovaru Salmů.

Sousední Galerie Kruh nabí-
zí velký výběr keramiky, obrazů 
a dalších upomínkových předmětů 
pro děti i dospělé, kromě toho se 
tam do 28. července koná výstava 
obrazů a keramiky Ivany Pavlišo-
vé, Oldřišky Adlerové a Romany 
Korečková, ve dnech  31. červen-
ce až 30. září pak výstava obrazů 
a grafi ky Zdeňky Burgetové.  (pš)

Pokračování ze str. 1
Přitom podobný záměr před pěti 

roky deklaroval podporu všeobec-
ných středoškolských oborů. 

Jak vyplývá z mezinárodních 
srovnání, je v naší republice po-
díl žáků ve všeobecném středním 
vzdělání jako jsou gymnázia a ly-
cea poloviční ve srovnání s průmě-
rem EU a jeden z nejnižších mezi 
rozvinutými zeměmi,“ říká He-
nek. Dále se domnívá, že nemalé 

procento žáků, kteří se z páté tří-
dy nedostanou do prim krajských 
gymnázií, bude přijato na gymná-
zia soukromá či církevní, která re-
gulována nebudou. „Argumentem 
pro omezování víceletých gymná-
zií je také propad vědomostí čes-
kých školáků ve srovnání s jinými 
zeměmi OECD. Nechci být špat-
ným prorokem, ale obávám se, že 
za pár let se dočkáme propadu ješ-
tě hlubšího,“ bojí se ředitel.

Společnos   skončily se ziskem
Boskovice - Hospodaření boskovické nemocnice za uplynulý rok 

skončilo kladně. Podle zprávy nezávislého auditora a účetní uzávěrky 
vykázala společnost zisk. Ve svém hospodaření se jí podařilo dosáhnout 
kladného výsledku zhruba 6,9 milionu korun. Podobně na tom je i další 
společnost města Služby Boskovice, kterým se podařilo vytvořit zisk asi 
390 tisíc korun.  (hrr)

V aquaparku půjčují knihy
Blansko - Stejně jako loni funguje v blanenském aquaparku pod zášti-

tou městské knihovny letní půjčovna. Momentálně nabízí přes 90 časo-
pisů, brožur a několik titulů denního tisku. Stranou nezůstávají ani regi-
onální tiskoviny, mezi nimiž nechybí Zrcadlo Blanenska a Boskovicka. 
Půjčovna funguje denně včetně víkendů od 10 do 18 hodin s výjimkou 
nepříznivého počasí, kdy není koupaliště v provozu.  (bh)

Pracovna knížete.  Foto archivPracovna knížete.  Foto archiv

Na střeše. Pro Jana Hasoně mladšího je práce na sloupském kostele cennou řemeslnou zkušenos  .
 Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko - Kriminalisté na 
Blanensku šetří případ týrání dnes 
již padesátileté ženy, které trvalo 
téměř jedenáct let. Týral ji její o de-
set let starší muž.

Vše se mělo odehrávat v rekre-
ačním objektu na Blanensku, kde ji 
muž nejprve fyzicky napadal, bil ji 
otevřenou dlaní do hlavy a do ce-
lého těla, škrtil ji, kopal do nohou, 
do zadku, tahal za vlasy. Jen u toho 
však nezůstalo. Muž po ženě házel 
nádobí, talíře... Rok od roku bylo 
jeho jednání horší a horší. Chová-
ní se vystupňovalo natolik, že muž 
ženu nutil k pohlavnímu styku.

Případ nakonec skončil na po-
licii, která případ prošetřuje pro 

podezření ze spáchání trestného 
činu týrání osoby žijící ve společ-
ném obydlí. „Tomu, kdo týrá osobu 
blízkou nebo jinou osobu, s níž žije 
ve společném obydlí, hrozí trest 
odnětí svobody od půl roku až na 
čtyři léta. Pokud se prokáže, že 
týrání trvalo delší dobu, může být 
uložen trest až na osm let,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Problémem u těchto případů 
je pro vyšetřovatele většinou to, 
že oběť skutečnost, že jí ubližuje 
někdo v jejím okolí, dlouho tají. 
Důvodem bývá fakt, že je nejen 
citově, ale mnohdy i ekonomicky 
závislá na násilníkovi.  (hrr)

Muž týral svoji ženu 
téměř jedenáct let
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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)

V lysickém zámku se konala poprvé velká svatební showV lysickém zámku se konala poprvé velká svatební show

Hlasujte pro fi nalistky Miss Zrcadlo 2011

 1 Sandra 1 Sandra

9 Lucie9 Lucie8 Tereza8 Tereza7 Monika7 Monika6 Erika6 Erika

4 Denisa4 Denisa

10 Kristýna10 Kristýna

 3 Michaela 3 Michaela 2 Sofi e 2 Sofi e 5 Veronika5 Veronika

Za dva měsíce vyvrcholí letošní ročník soutěže Miss Zrcadlo 2011. V ná-
sledujících číslech Zrcadla Blanenska a Boskovicka vám účastnice soutě-
že představíme. Vy budete mít možnost až do 13. září posílat hlasy svým 
favoritkám a nejen to. Vyhrát i třikrát dva lístky na inálový večer, který 
se uskuteční v sobotu 1. října od 20 hodin v Dělnickém domě v Blansku. 
Hlavním hostem bude zpěvačka Tereza Kerndlová, záštitu nad letošním 
ročníkem soutěže převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, 
senátor Jozef Regec a místostarosta města Blanska Jiří Crha.  

A jaká jsou pravidla hlasování? Pošlete hlas dívce, která se vám nej-
více líbí, která je vaší favoritkou. Na telefonní číslo 774 408 399 ve tvaru 
MISS 1 – 10 (podle čísla Vámi vybrané dívky), přidejte vaše jméno a byd-
liště. Cena SMS je podle vašeho platného tarifu. Z každého čísla můžete 
denně poslat maximálně tři hlasy.

Nevěsty. Na zámku v Lysicích se v pátek 15. července konala svatební show s názvem Svatba na zámku. Kromě přehlídky svatebních šatů byly pro návštěvníky připraveny také ukázky svatebních účesů, ky  c nebo líčení pro 
nevěsty i družičky.  Foto Radim Hruška

V rámci Letních shakespearovských slavnostní 
na hradě Špilberk v Brně se od 25. do 27. července, 
začátek vždy ve 20.30 hodin, uskuteční představení 
Jindřich IV. 

Hru o politice a jednom zvláštním přátelství uve-
denou loni v premiéře upravila a zrežírovala Lucie 
Bělohradská. V roli prince Jindry vystoupí Jan Dolan-
ský, jeho přítele a hospodského kumpána Jana Fal-
staff a hraje výtečný ostravský herec Norbert Lichý. 
Starého krále Jindřicha IV. ztvární Ladislav Mrkvička. 
V roli svůdné i děsivé vypravěčky Fámy se na slav-
nostech poprvé představí Klára Melíšková, herečka 
známá z ilmů Mistři a Protektor. Alternuje kolegyni 
Zdeňku Žádníkovou. Ta jen tři dny před letošním ná-

vratem Jindřicha IV. porodila v pražském Motole svo-
ji už třetí dceru. V dobře obsazeném titulu dále hrají 
Martin Písařík, Martin Preiss, Eva Salzmannová (al-
ternuje Zuzana Slavíková), Martin Myšička, Jan Teplý 
(alternuje Radek Valenta), Jaromír Meduna, Jiří Klem 
a další. Podmanivou hudbu k představení složil Jan 
P. Muchow, scénu vytvořil Ondřej Nekvasil, dráždivé 
kostýmy pro členy královského dvora i pro podezřelé 
navrhla Zuzana Ježková.

„Vstupenky na Jindřicha IV., stejně jako na před-
stavení Romeo a Julie a Oko za oko jsou stále v pro-
deji,“ řekla Jana Fantová z Brněnského kulturního 
centra. Více informací najdete na internetových 
stránkách www.shakespeare.cz.  (pš)

Shakespearovské slavnosti Shakespearovské slavnosti 
znovu uvedou Jindřicha IV.znovu uvedou Jindřicha IV.
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Hejtman Hašek: Budeme dělat vše pro kvalitní domácí potraviny 

Výrobci získali čtyři prvenství
C     

Pavel Šmerda

Brno, Blansko - Soutěž Regi-
onální potravina Jihomoravského 
kraje a Zlatá chuť Jižní Moravy 
znají vítěze. V jednotlivých kate-
goriích bodovali také producenti 
z našeho regionu. 

V kategorii Sýry včetně tva-
rohu získal prvenství Dezertní 
sýr z Mlékárny Olešnice RMD, 
v kategorii Pekařské výrobky zví-
tězil Koláč velký ze společnosti 
ZEMSPOL Sloup, v kategorii 
Ovoce a zelenina získala prvenství 
Cibule z Bořitova od Jaroslava Cr-
háka a v kategorii Ostatní výrobky 
se nejlépe umístila HONEY VIT – 
mateří kašička a pyl ze společnosti 
Včelpo Obora. 

„Jsem velmi pyšný na vítěze 
letošní soutěže, jejichž výrobky 
získaly to nejvyšší ocenění. Zá-
roveň vyjadřuji velkou lítost, že 
toto ocenění předáváme v době, 
kdy se český ministr zemědělství 
vzdal ambice lobbovat za to, aby 
potraviny zůstaly v nižší sazbě 
DPH,“ uvedl hejtman Michal 
Hašek. Připomněl také podporu 
kraje v oblasti zemědělství. „Chci 
slíbit, že krajské samosprávy bu-
dou podporovat cestu regionál-
ních potravin na stůl. Budeme se 
snažit dělat vše pro to, abychom 
měli kvalitní domácí potraviny,“ 
doplnil hejtman.

Soutěž Regionální potravina Ji-
homoravského kraje a Zlatá chuť 
Jižní Moravy vyhlásil Jihomorav-

ský kraj ve spolupráci s Minister-
stvem zemědělství ČR, Mendelo-
vou univerzitou v Brně, Veterinár-
ní a farmaceutickou univerzitou 
Brno, Státní zemědělskou a potra-
vinářskou inspekcí, Krajskou ve-
terinární správou, Potravinářskou 
komorou ČR a Regionální agrární 
komorou Jihomoravského kraje. 
Druhý ročník soutěže „Regionální 
potravina Jihomoravského kraje“ 
pro výrobky za rok 2011 navazuje 
na souběžné hodnocení výrobků 
6. ročníku soutěže „Zlatá Chuť 
jižní Moravy 2011“. Cílem těchto 
soutěží je snaha o výrazné zvýšení 
informací a následné spotřeby re-
gionálních potravin.

O vítězích rozhodla odborná 
porota při hodnocení soutěž-

ních vzorků v prostorách Ústavu 
technologie potravin Mendelovy 
univerzity v Brně. Práce hodno-
titelské komise se vedle odborní-
ků z vysokých škol a odborných 
pracovišť zúčastnil také náměstek 
hejtmana Ivo Polák. Do soutěží 
se přihlásilo 109 výrobků od 34 
výrobců. Komise je posuzovala 
v devíti kategoriích. Její členové 
hodnotili originalitu, původ, regio-
nalitu, inovativnost ve zpracování, 
chuť, vzhled, vůni, technologic-
ká hlediska a způsob zpracování, 
využití místních surovin, design 
výrobku a jeho vliv na zdraví zá-
kazníka, dostupnost výrobku na 
trhu. Vítězné výrobky se představí 
na jihomoravských krajských do-
žínkách 3. září.

Drnovičtí hledají nové zdroje 
kvalitní pitné vody

Drnovice - Spotřeba pitné vody se neustále zvyšuje. Jinak tomu není 
ani v Drnovicích. „Celková kapacita současného prameniště je odhado-
vaná asi na 160 m3. Pokud bude aktuální trend pokračovat, máme v obci 
do pěti let velký problém,“ říká starosta Petr Ducháček s tím, že před 
šesti lety byla průměrná spotřeba 80 m3 za den, dnes je to o polovinu 
více, tedy 120 m3.

V současné době, podle jeho slov, není důvod k panice, každopádně 
vedení drnovické radnice dostatečně brzy reaguje na jasný trend zvyšo-
vání odběru pitné vody a hledá nové možnosti. „Studna byla vybudována 
před třiceti, čtyřiceti lety, takže aktuální spotřebě, spojené s rozšiřováním 
obce, přestává vyhovovat. Největší zátěží jsou bazény nebo kropení tráv-
níků,“ doplnil starosta. 

Zásobování obyvatel pitnou vodou je bezesporu základní povinností 
vedení obce. To si uvědomují i Drnovičtí. „Chceme se chovat zodpověd-
ně vůči občanům, a proto již nyní s dostatečným předstihem situaci ře-
šíme,“ uvedl. Obec zadala zpracování projektové dokumentace v oblasti 
vyhledávání vodních zdrojů a zásobování obyvatel pitnou vodou. „Podle 
informace hydrogeologa dojde k průzkumu současného vodního zdroje, 
abychom zjistili další kapacitní možnosti. Letos bychom rádi měli kom-
pletní projekt, na základě něhož bude jasné jak kapacitu navýšit. Budeme 
tak připraveni, až nastane situace, kdy vody bude nedostatek,“ vysvětlil 
Petr Ducháček a dodal: „Na projekt jsme dostali dotaci, takže ani obecní 
rozpočet nebude příliš zatížen.“  (pš, zpr)

Knihovna připravuje nový projekt

Fes  válek bez bojů a válek se odehraje v Panském dvoře
Martina Vašková

Boskovice - Dva festivalové 
dny, třináct českých i zahraničních 
kapel, nový prostor konání akce, 
divadla, výstavy – takový bude 
již osmý ročník Festiválku bez 
bojů a válek, který se uskuteční 
v sobotu 6. a neděli 7. srpna v Bo-
skovicích. O letošním programu 
a přípravách na Festiválek jsme se 
bavili s jedním z pořadatelů Jen-
dou Nádvorníkem.

Letos se Fes  válek bez bojů 
a válek koná již poosmé, jaké no-
vinky pro návštěvníky chystáte? 

Největší letošní novinkou je 
změna místa akce. Festiválko-
vá sobota se odehraje zcela nově 

v areálu Panského dvora v Hradní 
ulici v Boskovicích. Druhý den se 
pak - stejně jako loni - festivalové 
dění přesune před Zámecký skle-
ník v Boskovicích, kde pokraču-
jeme v programu, který se koná 
v rámci boskovické promenádní 
sezony. 

 
Na jaké účinkující se mohou le-

tos návštěvníci těšit? 
Chystáme opravdu pestrou 

směsici hudebních žánrů. Výběr 
kapel volíme tak, aby si na své 
přišli opravdu všichni, a zároveň 
jsme návštěvníkům představili ne 
tak úplně známé, ale o to často 
zajímavější kapely. Mezi největ-
ší letošní hvězdy patří skupina 
Schodiště, kterou čtenáři znají 

spíše pod bývalým názvem Na-
horu po schodišti dolů band. Za-
hraje také brněnská kapela Kvě-
ty, punk rockoví Johny Said The 
Number nebo kladenští Zrní, kte-
ří svou hudbu charakterizují jako 
barevnou, hravou a plnou emocí. 

Těšíme se také na Evolution De-
javu, kteří využívají netradičních 
nástrojů a zvuků z celého světa. 
Opět přijede také ukrajinská sku-
pina Zapaska, kterou jsme bosko-
vickým posluchačům s velkým 
úspěchem představili na loňském 
Festiválku a která má svým hu-
debním pojetím velmi blízko 
k oblíbenému seskupení Dva. 

Z Rakouska k nám pak dorazí 
duo My name is Music, nejpo-
slouchanější kapela na rakous-
kém Myspace. A Festiválek také 
tradičně v sobotu zahájí vítězové 
Dětské porty. V neděli pak před 
Zámeckým skleníkem vystoupí 
bývalý zpěvák ze skupiny -123 
minut Zdeněk Bína a také další 
interpreti, návštěvníci se navíc 

můžou těšit i na představení Di-
vadla KROK. 

Akce bývá tradičně spojována 
s neziskovými organizacemi... 

I tento rok jsme se rozhodli část 
výtěžku věnovat na dobročinné 
účely, tentokrát se budeme snažit 
podpořit denní stacionář Emanuel 
Boskovice, jehož zaměstnanci pe-
čují o postižené spoluobčany. Na 
Festiválku se lidé můžou seznámit 
jak s prací stacionáře Emanuel, tak 
se dvěma neziskovými organiza-
cemi Nesehnutí a Světlo pro svět. 
Jako tradičně zde také bude vý-
stava z dílny boskovické výtvarné 
skupiny Kakocirkus. Dění se loni 
přesunulo do Boskovic, kde bude 
letos podruhé. 

Osvědčila se vám změna místa 
konání?

Určitě, dokonce jsme letos po-
výšili na občanské sdružení a za-
čali Festiválek spolupořádat s Kul-
turními zařízeními města Boskovi-
ce a městem Boskovice, kteří nás 
fi nančně podpořily. Naším cílem 
je nejen do Boskovic pozvat zají-
mavé kapely, ale chceme upozor-
nit i na region Boskovicka v rámci 
České republiky a potažmo i v za-
hraničí. V neposlední řadě letos 
také uctít památku lidí, kteří byli 
postiženi ničivou jadernou silou 
během druhé světové války. V so-
botu 6. srpna – v první festiválko-
vý den – to totiž bude přesně 66 let 
od svržení atomové bomby Little 
boy na Hirošimu.

Zloděj kradl
na zahradě 

Senetářov - Ani plot kolem za-
hrady nebyl překážkou pro zlodě-
je, který se vydal krást do Senetá-
řova. Ze zahrady odnesl pískovou 
fi ltraci k bazénu, litinovou lavici, 
stůl, židle a hliníkový žebřík. Ma-
jiteli tak způsobil škodu za zhruba 
dvanáct tisíc korun.  (hrr)

Letní výtvarná dílna pro děti
Blansko - Od pondělka do pátku v době od 10 do 17 hodin se koná 

v Galerii města Blanska tradiční letní výtvarná dílna. Jak prozradila její 
vedoucí Olga Hořavová, je určena především dětem, kterým se přes 
prázdniny zavřela základní umělecká škola a nemají se kde realizovat. 
„Pro děti i kreativní dospělé bude nachystáno několik stanovišť, která 
budou více či méně refl ektovat díla nebo výtvarné postupy, které byly 
v galerii během posledního roku k vidění. Je připraven i bonusový pro-
gram, v jehož rámci budou stanoviště obohacena o samostatnou řemesl-
ně a zážitkově improvizační činnost. Začátek je vždy v 10 a ve 14 hodin. 
Zájemci se musí dostavit včas na začátek,“ uvedla.     (bh)

Ve Vranové slavili opravu 
kulturního domu a hřiště

Vranová - Ve Vranové dokončili rekonstrukci kulturního domu a fot-
balového hřiště. Úspěšné zvládnutí několikamilionové investice také 
řádně oslavili. Program probíhal od pátku do neděle. Nechyběly v něm 
výstavy, sportovní utkání ani divadelní představení. 

„Akce proběhla u příležitosti znovuotevření sportovního areálu a kul-
turního domu, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V objektu se opravo-
vala kompletně celá střecha, budovala se půdní vestavba, rekonstruoval 
sál a přísálí. Výsledkem je, že v prvním patře vznikl nový obecní úřad. 
Do uvolněných prostor ve spodním patře se pak rozšířila knihovna. To je 
velký přínos, protože jsme ji rozdělili na část pro dospělé, děti a mládež 
a internetový koutek,“ uvedl starosta obce Rostislav Cichra. Dole v bu-
dově zůstalo zachované pohostinství, ale v sále došlo k otočení jeviště na 
druhou stranu. Nad ním pak vzniklo zázemí pro divadelní spolek čítající 
klubovnu, šatny a kulisárnu. 

„Fotbalové hřiště konečně odpovídá potřebnému standardu včetně au-
tomatické závlahy. Podařilo se také vyrovnat větší spád a hřiště rozšířit 
o asi deset metrů. Po jeho stranách jsme navíc vytvořili prostory pro 
fanoušky. S hřištěm sousedí výletiště, tam se opravovala zelená plocha 
a stavěl přístřešek pro prodej, sklad laviček a podobně,“ řekl starosta. 
Jak doplnil, chce poděkovat všem dobrovolníkům z řad hasičů, fotbalistů 
a divadelníků, kteří se podíleli na přípravách této akce.  (hrr)

Blansko - Pod názvem Štětec, 
křída, pastelka je připraven nový 
projekt Městské knihovny Blan-
sko. Podle ředitele Pavla Přikryla 
je určen zejména pro ty milovníky 
malování, kteří nechtějí nebo ne-
mohou navštěvovat základní umě-
leckou školu a to především z dů-
vodu věku.

„Projekt je rozdělen na deset 
dvojhodin a bude kopírovat školní 
rok. Tedy zahajovat se bude v září 
2010 a končit v červnu 2011. Lek-
torem bude učitelka výtvarné vý-
chovy s dlouholetou praxí a aktivní 
výtvarná umělkyně Eva Juračko-
vá,“ láká Přikryl, který je sám jeho 
garantem.

Bližší informace je připraven 
poskytnout na telefonním čísle 
516 410 100. „Můžete je získat 
i na našich internetových stránkách 
www.knihovnablansko.cz. Přihláš-
ky společně s anotací jsou přijímá-
ny spolu s poplatkem v provozních 
hodinách naší studovny a čítárny,“ 
dodává ředitel Pavel Přikryl.  (bh)

Pokračování ze str. 2
Na tuto akci jsme dostali dotaci 

z Jihomoravského kraje. 

A co dál?
Příští rok je vyhlášený jako rok 

školy. My se jí začneme věnovat 
už letos. Přes prázdniny chceme 
udělat základní věci jako dokoupe-

ní části nového nábytku. Děti nám 
začaly nějak více růst. Takže pro 
páťáky máme malé lavice, které 
budeme muset obnovit. Do mateř-
ské školy nakoupíme nové kober-
ce. Modernizace se dočkají také 
záchody. Do příští výzvy MAS 
Partnerství venkova máme navíc 
připravenou žádost na vylepšení 

vytápění. Topení je sice moderní 
plynové, ale není ho možné nijak 
regulovat. Už máme zpracovaný 
projekt za asi 600 tisíc korun. Jeho 
součástí bude i vybudování solár-
ního ohřevu vody pro kuchyň. 

Ve Vanovicích ale myslíte také 
na kulturu...

V příštím roce máme spoustu 
výročí, na které se musíme dobře 
připravit. Dobrovolní hasiči osla-
ví 140 let trvání, je to nejstarší 
sbor na Moravě. Připomeneme si 
také 100 let činnosti Sokola Va-
novice, 130 let od založení školy 
a navíc 835 let od první písemné 
zmínky o obci.

Ve Vanovicích opravili kulturní dům

Policie odhalila 
zloděje kabelek

Blansko - Blanenští krimina-
listé slaví velký úspěch. Odhalili 
totiž totožnost zloděje, který znač-
ně znepříjemnil Vánoce a začá-
tek letošního roku dvěma ženám 
z Blanenska. Obě totiž muž okradl 
při nákupech ve dvou blanenských 
supermarketech, kde jim vzal ka-
belku s doklady, penězi, platební-
mi kartami a mobilními telefony. 
Zloděj využil jejich nepozornosti, 
kdy se věnovali nakupování a ka-
belky měly v nákupním košíku. 
Způsobil jim tak škodu za více než 
patnáct tisíc korun.

Podezřelým z krádeží je jedna-
dvacetiletý muž z Brna. Je velmi 
pravděpodobné, že stejnou trest-
nou činnost páchal i v jiných okre-
sech. Případ si tedy převzali k dal-
šímu šetření brněnští kriminalisté. 
Úspěch policie spočívá v tom, že 
u podobných krádeží je pachatele 
velmi těžké odhalit.

Podobné případy nejsou v bla-
nenském okrese ojedinělé. Policis-
té se s nimi setkávají poměrně čas-
to ve všech obchodních domech 
v Blansku a v Boskovicích. Lidé 
by si toho měli být vědomi a měli 
by si i během nákupu střežit svoje 
osobní věci a cennosti.  (hrr)

Děti ve Sloupě mají nové hřištěDěti ve Sloupě mají nové hřiště

Atrakce. Minulou sobotu bylo ve Sloupě zpřístupněno nové dětské hřiště, které bylo dokončeno již v květnu 
v prostorách mezi kulturním domem a mateřskou školou. „Dřív to nešlo, protože jsme je museli nejprve 
provizorně oplo  t, abychom dali zasetému trávníku šanci vzejít a zhoustnout a osazenému živému plotu 
alespoň trochu zakořenit,“ vysvětlil starosta Josef Mikulášek. Ve vitríně je kromě provozního řádu také po-
vinná informace o tom, že projekt byl spolufi nancován Evropskou unií. Celá stavba stála zhruba 370  síc, 
z toho dotace činí přes 257  síc korun.  Foto Bohumil Hlaváček

 Foto archiv Foto archiv
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Zdravotnické zařízení získalo významné ocenění
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Na kostele opravují krovy
Pavel Šmerda

Kunštát - Na konci května za-
čala na farním kostele sv. Stanisla-
va v Kunštátě plánovaná oprava 
krovů a výměna střešní krytiny. 

„Stav střechy je již delší dobu 
kritický a každým rokem se situ-
ace zhoršuje. Střešní krytina je ve 
velmi špatném stavu. Její každo-
roční opravy jsou fi nančně nároč-
né a v některých místech je oprava 
bez výměny nerealizovatelná. Pro-
to jsme se loni pustili do přípravy 
celkové obnovy střešního pláště, 
který počítá s výměnou krytiny, 
poškozených prvků krovu, výmě-
nou a doplněním klempířských 
prvků a hromosvodového vedení,“ 
vysvětlil kunštátský farář P. Tomáš 
Koumal. 

Boskovice - Poslanci ČSSD 
Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc 
a Roman Sklenák otevřeli v bo-
skovické sokolovně novou posla-
neckou kancelář. 

„Minulé volby do poslanecké 
sněmovny bohužel dopadly tak, 
že okres Blansko nemá v dolní 
komoře parlamentu žádného zá-
stupce. Společně s kolegy jsme se 
tedy domluvili, že by bylo dobré 
tento hendikep nějakým způso-
bem odstranit. Chvíli to trvalo, 
ale do roka a do dne s Jeronýmem 
Tejcem a Romanem Sklenákem 
otevíráme společnou poslaneckou 
kancelář tady v Boskovicích,“ 
řekl předseda ČSSD Bohuslav 
Sobotka. 

Podle jeho slov se pro Bos-
kovice rozhodli hned z několika 
důvodů. „Sociální demokracie 

Sociální demokraté otevřeli poslaneckou kancelář

Pokračování ze str. 1
To byl základ toho, aby nemoc-

nice začala zodpovědně hospoda-
řit. Dlouhodobým cílem našeho 
zdravotnického zařízení je udržet 
si punc kvalitní okresní nemocni-
ce a neustále rozšiřovat spektrum 
našich služeb. 

Nechceme suplovat specializo-
vaná brněnská centra a přebírat 
obrovské výkony, na které nejsme 
vybaveni, ale chceme zajišťovat 
kvalitní nemocenskou péči pro 
občany ve spádových oblastech. 
A to bychom nemohli dokázat bez 
stabilní ekonomické základny.

Nemoci a úrazy nás trápí neu-
stále. A každý z nás se někdy stal 
pacientem. Říká se, že dochází 

k odlivu pacientů z Boskovic. 
Jaká je situace doopravdy? 

Boskovická nemocnice po-
skytuje zdravotnickou péči pře-
devším občanům ze spádových 
oblastí Boskovicka a Blanenska. 
U nás dochází k úbytku přede-
vším ve výkonech oddělení chi-
rurgie, které by při stávajícím 
tempu mohlo ročně přijít až o tři 
sta operací, což se může do bu-
doucna negativně odrazit v eko-
nomice nemocnice. 

Problémem je především ne-
opodstatněné zasílání pacientů 
lékaři v blanenské oblasti na stan-
dardní operační zákroky rovnou 
do brněnských nemocnic. Tuto 
informaci mám potvrzenou nejen 
od některých zaměstnanců bla-

nenské nemocnice, ale také od sa-
motných pacientů, kteří zde byli 
ošetřeni. Přitom na většinu úkonů 
je naše nemocnice dostatečně vy-
bavená a je schopná pacientům 
poskytnout přinejmenším stejně 
kvalitní péči. Pro pacienty z regi-
onu mohou tyto transfery do Brna 
znamenat i výrazně vyšší fi nanční 
náklady a komplikovanější do-
pravní dostupnost.

Nedávno došlo k otevření mo-
derní a příjemné kantýny. Jaké 
změny letos ještě čekají nemoc-
nici?

Neustále se snažíme zvyšovat 
komfort našich pacientů tak, aby 
se i v nemocnici cítili jako doma. 
Chceme vytvářet rodinné prostře-

dí a snižovat neosobnost někte-
rých pokojů a prostor nemocnice. 
Během letošních prázdnin vzniká 
recepce s informačním systémem 
pro snazší orientaci a na konci 
srpna chceme otevírat zrekon-
struované interní oddělení, kde 
jsme na pokojích nově vybudova-
li samostatné sprchy a toalety. 

Další větší rekonstrukce pak 
čeká chirurgické a ortopedické 
oddělení. Dále se připravujeme 
na modernizaci neurolaboratoře 
a postupně usilujeme o zavádě-
ní nejnovějších zdravotnických 
technologií na všechna oddělení 
nemocnice. Pro správný rozvoj 
a posun zařízení je potřeba, aby 
se stále něco dělo. 

 Radim Hruška

Ocenění ČEKIA Stability AwardOcenění ČEKIA Stability Award
Jeho získáním za rok 2010 se boskovická nemocnice zařadila mezi 

sto nejstabilnějších fi rem v tuzemsku. Jako zdravotnické zařízení byla 
ohodnocena nejvyšším stupněm. „Naše nemocnice je jedním ze čtyř 
zdravotnických zařízení, která byla vyhodnocena na AAA, což je nej-
vyšší možné hodnocení,“ upřesnil ředitel boskovické nemocnice Ros-
 slav Verner a dodal, že je to odraz tvrdé manažerské práce a také 

práce všech zaměstnanců nemocnice. 
„Boskovická nemocnice stejně jako v loňském roce, tak i letos, do-

sáhla v hodnocení nejvyššího stupně, což ji řadí mezi nejúspěšnější 
fi rmy v ČR. Opakované vynikající výsledky nemocnice dokazují, že lze 
úspěšně podnikat i v tak náročném oboru jako je zdravotnictví,“ potvr-
dila Petra Štěpánová z agentury ČEKIA, která hodnocení uděluje. 

Ocenění ČEKIA Stability Award uděluje Česká kapitálová informač-
ní agentura. V procesu hodnocení je kladen důraz na nezávislý po-
hled na fi nanční stav společnos  , na schopnost plnit své závazky, na 
stabilitu a návratnost inves  c.  (hrr)

Po zpracování projektové do-
kumentace bylo provedeno výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby. 
Akce přijde na více než dva mi-
liony korun a hotová má být do 
letošního Hrnčířského jarmarku. 
Investorem akce je Římskokato-
lická farnost v Kunštátě. Zatím 
se podařilo shromáždit fi nanční 
prostředky z Havarijního fon-
du Ministerstva kultury a také 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
dohromady 440 tisíc korun. Celá 
akce má také plnou podporu ve-
dení města, které na květnovém 
zasedání zastupitelstva schválilo 
dotaci 500 tisíc korun. 

„Ještě stále nám ale chybí něja-
ké peníze. Jsem si jist, že všichni 
vnímáme kostel jako dominantu 
nejen náměstí, ale vlastně celého 

Kunštátu. Proto si dovoluji i tou-
to cestou oslovit všechny, kteří by 
chtěli přispět na obnovu této sak-
rální stavby. Věřím, že realizace 
tohoto projektu velmi pozitivně 
zasáhne do estetické podoby na-
šeho města a bude všem návštěv-
níkům důkazem o snaživosti a ši-
kovnosti kunštátských obyvatel. V 
neposlední řadě se určitě jedná o 
investici, která časově přesahuje 
jen přítomné chvíle a bude naším 
významným příspěvkem všem 
budoucím generacím,“ doplnil P. 
Koumal. 

Jakýkoliv dar mohou zájemci 
předat přímo na faře nebo poukázat 
na účet farnosti 159179890/0300. 
Samozřejmostí je možnost vysta-
vit potvrzení o daru pro snížení 
základu daně. 

Masarykovu 
ulici čeká oprava

Blansko - Jedním z rozpočto-
vých opatření, které přijalo červno-
vé zasedání městského zastupitel-
stva v Blansku, bude investice do 
opravy komunikace v Masarykově 
ulici. V celé délce od kruhového 
objezdu až ven z města. „Odhado-
vaná cena se bude pohybovat od 
deseti do dvanácti milionů korun,“ 
prozradil místostarosta Jiří Crha. 
Celá akce je plánována na tři eta-
py. V první přijde na řadu úsek pod 
kinem od kruhového objezdu po 
křižovatku u fi rmy BUSE. „Zde by 
měly být prostavěny zhruba čtyři 
miliony korun. Počítá se s komplet-
ní výměnou povrchu a opravou sítí 
pod vozovkou, dojde i na obrubní-
ky,“ plánuje. Momentálně radnice 
vypisuje výběrové řízení a jedná 
s provozovateli sítí.  (bh)

Poslanci. Zleva Roman Sklenák, Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc. 
 Foto Jaroslav Oldřich

zde má velmi silnou pozici, což 
prokázala při komunálních, kraj-
ských, senátních i sněmovních 
volbách. Druhým důvodem je to, 
že Blansko má senátorskou kan-
celář a je dobré zastoupení vyvá-
žit i směrem k dalšímu velkému 
městu okresu,“ doplnil Sobotka 
s tím, že minimálně jedno pon-
dělí v měsíci bude v kanceláři 
přítomen sociálnědemokratic-
ký poslanec. „V zásadě nám jde 
o zpětnou vazbu. Abychom sly-
šeli názory občanů, poradili jim 
s řešením konkrétních problémů, 
případně je nasměrovali na správ-
ná místa. Pokud bude o schůzky 
menší zájem, budeme se věnovat 
také návštěvám fi rem a organiza-
cí v regionu, abychom získali co 
nejvíce podnětů,“ dodal předseda 
sociálních demokratů.  (pš)

Starosta: Grantový systém 
zprůhlední přidělování dotací

Drnovice - Vedení Drnovic se rozhodlo opět podpořit organizace 
a spolky v obci. 

„Prostředky neziskovým subjektům se u nás sice poskytují každo-
ročně, ale dlouhodobě postrádám bližší koncepci. Proto jsem letos při-
pravil dotační program s názvem Podpora neziskových subjektů, který 
přesně defi nuje pravidla, na základě kterých mohou jednotlivé organi-
zace žádat o peníze z obecního rozpočtu. Cítil jsem tady v minulosti 
určité pnutí mezi zástupci organizací a zbytkem veřejnosti, protože 
nebylo přesně defi nováno, na co peníze konkrétně jdou,“ řekl starosta 
obce Petr Ducháček. 

Nyní už má vše jasná pravidla. „Součástí programu jsou tři tituly. 
Jeden je určen na údržbu a provoz sportovních areálů, druhý na vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže a třetí na pořádání veřejných akcí. 
Žádný systém nemůže být úplně spravedlivý, tento není výjimkou, nic-
méně snažíme se lidem ukázat, že veřejné prostředky budou rozděleny 
transparentně a podle pravidel,“ doplnil starosta. 

Podle jeho slov počítají s tím, že po roce fungování systém vyhod-
notí. „Myslím si, že na místní poměry je tento systém unikátní, nevím 
o tom, že by někdo v okolí podobným způsobem rozděloval peníze,“ 
dodal Petr Ducháček.  (pš)

Při dopravně bezpečnostních akcích policisté odhalili 
alkohol za volantem, ale také nepřiměřenou rychlost

Blanensko a Boskovicko - Se začátkem 
letních prázdnin se policisté na Blanensku 
a Boskovicku zaměřili na kontrolu chování 
řidičů na silnicích. Z výsledků vyplývá, že 
řidiči se často chovají nezodpovědně a ris-
kují tak zdraví své i ostatních.

„Rychlá jízda, řidiči pod vlivem alko-
holu a drog - to jsou ne příliš optimistické 
výsledky policejních kontrol v našem regi-
onu. Těch se v okrese v souvislosti s ukon-
čením školního roku, začátkem prázdnin 
a cestami lidí na dovolené uskutečnilo od 
konce června do poloviny července celkem 
osm. Policejní hlídky se zaměřovaly ze-
jména na dodržování stanovené rychlosti, 
způsob jízdy, používání bezpečnostních 
pásů, technický stav vozidel, ale také na 
zákaz požívání alkoholu a návykových lá-
tek při řízení. Dohled pak hlídky zaměřily 
na místa s větším dopravním zatížením, 
jak v obcích, tak i mimo ně, do turistic-
ky významných oblastí a na hlavní tahy,“ 
přiblížila blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Jedna z posledních se konala v úterý 
19. července. Jednalo se o tradiční akci 
pojmenovanou Léto za volantem. Jejím 
cílem je dohled nad bezpečností silniční-
ho provozu na silnicích v době prázdnin, 
kdy je na Blanensku zvýšený pohyb turistů 

v atraktivních lokalitách zejména v oblasti 
Jedovnic, Moravského krasu a na dalších 
místech. Více takzvaných dovolenkářů se 
pohybuje také po hlavním tahu I/43 z Brna 
do Svitav.

„Při kontrolách byli přítomni také pra-
covníci odboru dopravy Městského úřa-
du Blansko. Řidiči, u nichž policisté na 
silnicích nezjistili žádný přestupek, byli 
oceněni nealkoholickým drinkem na cestu 
s upozorněním, že pitný režim zejména na 
delších trasách pomáhá zvyšovat u řidiče 
jeho pozornost. Dalším dárkem byly alko-
testery, které naopak upozorní řidiče na zá-
važnost požití alkoholu za volantem. Akce 
se uskutečnila za podpory Jihomoravského 
kraje a Pivovaru Černá Hora,“ vysvětlila 
Šebková.

Policisté během dopravně bezpečnost-
ních akcí od začátku prázdnin zkontrolo-
vali více než tisíc tři sta vozidel a odhalili 
na 269 přestupků. Převládalo především 
nedodržení předepsané rychlosti, a to jak 
v obcích, tak mimo ně. Rychleji než bylo 
povoleno, jela téměř osmdesátka řidičů. 
„Alarmující je i skutečnosti, že dechové 
zkoušky u devíti řidičů prokázaly, že řidiči 
usedli za volant pod vlivem alkoholu, tři 
pak dokonce pod vlivem drog,“ doplnila 
Iva Šebková.  (hrr) Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Lidé vybrali
podobu hřiště
Blansko - Včera skončilo inter-

netové hlasování o nové podobě 
dětského hřiště u blanenské pře-
hrady Palava. Tam by měly být 
odstraněny nevyhovující herní 
prvky a instalovány nové či  dopl-
něny dopadové  plochy a rozšíření 
o nové herní prvky. Občané mohli 
vybírat ze šesti návrhů prezento-
vaných podrobně na webových 
stránkách města, které předložily 
fi rmy přihlášené do výběrového 
řízení. Hlasovat mohli pouze do-
spělí občané s trvalým bydlištěm 
ve městě Blansko a jeho měst-
ských částech. Děti od deseti let 
se mohli zapojit rovněž prostřed-
nictvím svých rodičů. 

Vítězný návrh nebyl do uzávěr-
ky znám, dvě varianty měly téměř 
stejný počet hlasů. (bh)

Historie. Pod názvem Angelika, markýza andělů se letos konají noč-
ní prohlídky rájeckého zámku. Návštěvníci se díky kostýmovaným 
průvodcům přenesou o několik stole   zpět, celou prohlídku doplňu-
je divadelně-šermířské vystoupení. (pš) Foto Pavel Šmerda



Novela 
zákoníku práce

Vláda na konci června schválila novelu 
zákoníku práce. Cílem návrhu ministerstva 
práce a sociálních věcí jsou úpravy v záko-
níku práce, které povedou k větší lexibilitě 
pracovněprávních vztahů a k vyšší moti-
vaci zaměstnavatelů při vytváření nových 
pracovních míst. 

Zkušební doba
Zkušební dobu bude moci podle návrhu 

novely prodloužit u vedoucích zaměstnan-
ců ze současných 3 měsíců na nejdéle 6 mě-
síců.

Odstupné
Odstupné při rozvázání pracovního po-

měru by mělo být odstupňováno podle dél-
ky pracovního poměru u zaměstnavatele 
takto:

- při trvání pracovního poměru méně než 
1 rok by mělo být ve výši nejméně 1 prů-
měrného měsíčního výdělku,

- při trvání pracovního poměru alespoň 
1 rok a méně než 2 roky by mělo činit nej-
méně dvojnásobek průměrného měsíčního 
výdělku a

− při trvání pracovního poměru u za-
městnavatele alespoň 2 roky by mělo činit 
nejméně trojnásobek průměrného měsíč-
ního výdělku.

Pracovní poměr na dobu určitou
Navrhuje se omezení současných vý-

jimek z obecné úpravy uzavírání pracov-
ního poměru na dobu určitou; maximální 
doba 2 let, na kterou je možné pracovní 
poměr na dobu určitou sjednat, by měla 
být prodloužena na 3 roky. V rámci této 
doby by mělo být možné pracovní poměr 
na dobu určitou sjednat opakovaně ještě 
dvakrát (pravidlo celkem 3x a dost); vý-
jimky z této obecné úpravy by mělo být 
možné používat pouze v případě, že by tak 
stanovil zvláštní právní předpis. Úprava 
by měla přinést vyšší ochranu zaměstnan-
ce, mělo by však současně dojít ke zpruž-
nění trhu práce.

Dohody o provedení práce
Rozsah hodin, které je možno odpracovat 

u jednoho zaměstnavatele na základě do-
hody o provedení práce, by měl být zvýšen 
z dosavadních 150 hodin v kalendářním 
roce na 300 hodin v kalendářním roce. Od-
měna z dohody o provedení práce nad 10 
000 Kč měsíčně by měla být nově podrobe-
na sociálnímu i zdravotnímu pojištění.

Výpovědní důvody
Navrhuje se nový výpovědní důvod spo-

čívající v hrubém porušení povinnosti práce 
neschopného zaměstnance, resp. pojištěnce, 
dodržovat v době prvních 21 kalendářních 
dnů pracovní neschopnosti léčebný režim. 
V této souvislosti se navrhuje stanovit též 
„jiné povinnosti zaměstnanců“ v prvním ob-
dobí dočasné pracovní neschopnosti, pokud 
jde o dodržování režimu práce neschopné-
ho. Navrhuje se, aby bylo možné dočasně 
přidělit zaměstnance k jinému zaměstna-
vateli, aniž by přidělující zaměstnavatel byl 
současně agenturou práce. Dosud totiž mo-
hou zaměstnance dočasně přidělovat pouze 
agentury práce.

Pracovní doba
Návrh zavádí de inici rovnoměrného 

a nerovnoměrného rozvržení pracovní 
doby a ruší stávajících ustano-
vení o rozvrhování pracovní 
doby, čímž výrazně zjedno-
dušuje celou problematiku. 
Nadále limitování pouze dodr-
žením stanovených odpočinků 
mezi směnami a v týdnu, jed-
notnou nejvyšší 12 hodinovou 
délkou směny a stanovenou 
týdenní pracovní dobou.

Odpadne také povinnost za-
městnavateli vykazovat u kon-
ta pracovní doby každý týden 
rozdíl mezi stanovenou a od-
pracovanou dobou, budou-li 
chtít zaměstnavatelé provést 
změnu v rozvrhu konta, ne-
budou již nuceni zachovat 
čtyřtýdenní období, po které 
nesmí nyní rozvrh měnit. Vý-
znamný posun nastal i u pruž-
né pracovní doby, kdy změna 
vyrovnávacího období pomů-
že zaměstnavatelům, ale i za-
městnancům k lexibilnějšímu 
naplňování stanovené týdenní 
pracovní doby. 

Více informací naleznete 
na internetových stránkách 
www.mpsv.cz.

Černá Hora - Jaké 
jsou novinky v Pivova-
ru Černá Hora v letoš-
ním roce, jaké novin-
ky chystá na trh a jak 
probíhají přípravy na 
letošní Pivní pouť, pro-
zradil obchodní ředitel 
Bořivoj Bartoněk. 

Jak vypadá rok 
2011 z pohledu Pivo-
varu Černá Hora?

Za prvních šest měsíců letošního roku Pivovar 
Černá Hora prodal zhruba o pětinu více piva než 
ve srovnatelném období loňského roku. Nárůst 
objemu jsme zaznamenali téměř u všech našich 
piv.

O jaké pivo je největší zájem?
Nejprodávanějším pivem z produkce Pivovaru 

Černá Hora je Páter světlý ležák, který předstihl  
naše druhé nejprodávanější pivo - světlé výčepní 
TAS. Radost nám dělají i naše speciály, velmi dob-
ře se prodávají například pšeničný ležák Velen 
nebo tmavý ležák Granát. Abychom byli schopni 
uspokojit vysokou poptávku po černohorském 
pivu v letních měsících, investovali jsme v  po-
sledních dvou letech téměř třicet milionů korun 
do nákupu sudů. 

Na trhu se nedávno objevila novinka, pivo 
Velen Garden. Můžete je stručně představit?

Velen GARDEN je pšeničný svrchně kvašený le-
žák s jemnou příchutí limetky a obsahem alkoho-
lu 4,8%. Díky jemné limetkové příchuti, která ješ-
tě více umocňuje svěží pocit při jeho konzumaci, 
je toto pivo obzvláště vhodné k uhašení žízně za 
parných letních dnů, třeba při odpočinku na za-
hrádce vaší oblíbené restaurace. Jelikož pivo ne-
prochází procesem iltrace, zachovává si vysoký 
podíl pivovarských kvasnic, které vytvářejí jeho 
jemný zákal a velmi příznivě působí na zažívací 
trakt.

Připravujete na letošní rok i nějakou další 
novinku?

Mimo piva Velen GARDEN, o  kterém  jsme ho-
vořili, chystáme u příležitosti svátku svatého Vác-

lava speciální várku Svatováclavského svrchně 
kvašeného pšeničného speciálu. Toto pivo bude 
o iciálně naraženo na Pivní pouti v Černé Hoře. 
Následně bude po omezenou dobu k dispozici ve 
vybraných restauracích po celé České republice.

Co se týká produktové řady, uvažujete o ně-
jakém omezení, příp. zrušení výroby některé-
ho z piv či limonád?

Naše produktová nabídka, a to platí i pro limo-
nády, je živý organismus, který se neustále vyvíjí. 
Pečlivě vyhodnocujeme prodej každého výrobku, 
a pokud má na trhu své místo, podporujeme jej. 
Naopak pokud o něj mají spotřebitelé malý zájem, 
je na místě zvážit jeho další existenci, případně 
náhradu za jiný výrobek. Mohu prozradit, že nyní 
se nabídku limonád redukovat nechystáme a zá-
roveň pracujeme na několika nových projektech. 
Podrobnosti si zatím nechám pro sebe.

Blíží se Pivní pouť. Na koho z účinkujících se 
mohou letos návštěvníci těšit?

Rád bych touto cestou pozval na letošní 15. 
ročník Pivní pouti v Černé Hoře, který se koná 
v sobotu 24. září, všechny příznivce našeho piva 
a popřál jim pohodový den strávený v Černé Hoře 
s přáteli, rodinou, skvělou zábavou a naším pi-
vem. Stejně jako v předchozích letech se mohou 
lidé těšit na program na dvou pódiích a večerní 
ohňostroj. Co se týče složení programu, tak si 
myslím, že se nám podařilo namíchat mix růz-
ných žánrů a ochuzeni nebudou ani děti. (pš)

Pivní pouť 2011Pivní pouť 2011
Pódium „nádvoří“

11 hod. zahájení, 11.30 hod. Rangers – Plavci, 
13 hod. Turbo, 14.30 hod. BUTY, 16 hod. Xindl 
X s kapelou, 17.30 hod. Katarína Knechtová s 
kapelou, 19 hod. MIG 21. 

Pódium „výletiště“
13 hod. Michal Nesvadba, 14 hod. Bublinová 
show, 14.50 hod. Kamarádi, 16 hod. Pozdní 
sběr, 17.30 hod. Gipsy.cz, 19 hod. Tereza Čer-
nochová s kapelou.  
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Pivovar zvýšil prodej a chystá 
Svatováclavský speciál

R   R   

RIHO CZ, a.s., přední výrobce akrylátových van, 
parních kabin, masážních systémů  
a sprchových koutů, hledá kandidáta na pozici

PRACOVNÍK VÝVOJOVÉHO ODDĚLENÍ
- PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ

Nabízíme:
 dobré platové podmínky
 zázemí zahraniční společnosti

Nástup IHNED nebo dle dohody

Požadujeme:
 úplné střední vzdělání
 orientaci ve výkresové dokumentaci
 znalost AutoCad, Solidworks, MS Office,   

 Corel, G2 PC Tool, DTPS
 schopnost pracovat samostatně i v týmu
 znalost programování CNC výhodou
 znalost AJ slovem i písmem výhodou
 vhodné i pro absolventy

Profesní životopis zasílejte na adresu:
 RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý
Kontaktní osoba: Martin Sedlák
 e-mail: sedlak@riho.cz, tel.: 516 468 222, kl. 124

TJ Sokol Bořitov, o.s.,
Sokolská 195, Bořitov, 679 21, Černá Hora

Vyhlašuje výběrové řízení na:
Pronájem nebytových prostor

Restaurace Sokolovna v Bořitově.
Zájemci o pronájem zašlete žádost

s popisem praxe, s kontaktem 
a se stručným podnikatelským záměrem
na výše uvedenou adresu v termínu do

15. srpna 2011.
Kontakt na TJ - viz www.sokol.boritov.cz
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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) Jak vysoko od země je obroučka 
basketbalového koše?

a) 3,05 m
b) 3,15 m
c) 3,25 m

2) Mezi sedm starověkých divů světa 
nepatří

a) Kolos rhodský
b) Maják na ostrově Faru
c) Velká čínská zeď

3) San Diego leží
a) na východním pobřeží USA
b) na západním pobřeží USA
c) ve vnitrozemí USA

4) Členem legendární skupiny Pink 
Floyd nebyl

a) Brian Jones
b) David Gilmour
c) Roger Waters

5) Světový rekord ve skoku dalekém 
drží

a) Bob Beamon
b) Carl Lewis
c) Mike Powell

6) Jeden z českých králů Václav IV. 
byl

a) bratrem Karla IV.
b) synem Karla IV.
c) vnukem Karla IV.

7) Pták kiwi je symbolem
a) Nového Zélandu
b) Tasmánie
c) Nové Guineje

8) Auta značky Chevrolet se v sou-
časné době vyrábí

a) v Anglii
b) v USA
c) v Kanadě

9) Literárním otcem detektiva Nera 
Wolfa je

a) Rex Stout
b) Erle Stanley Gardner
c) Dick Francis

10) Oregano je totéž co
a) dobromysl
b) libeček
c) vavřín

11) Anglie získala titul fotbalových 
mistrů světa

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

12) Chemická značka Au patří
a) hliníku
b) stříbru
c) zlatu

13) Přístav Maracaibo leží
a) v Kolumbii
b) v Mexiku
c) ve Venezuele

14) Divadelní hru Jak se vám líbí na-
psal

a) Shakespeare
b) Molliere
c) Goldoni

15) Zemi Mordor vymyslel ve svých 
dílech

a) Lewis Caroll
b) J. R. R. Tolkien
c) Terry Pratchett

16) První ročník cyklistického Závo-
du míru se jel v roce

a) 1946
b) 1947
c) 1948

17) Vojevůdce Napoleon Bonaparte 
se narodil

a) v Itálii
b) na Korsice
c) na Ostrově sv. Heleny

18) Průliv mezi Afrikou a Madagas-
karem se jmenuje

a) Malgašský
b) Somálský
c) Mosambický

19) V roce 2016 bude pořadatelem 
letních olympijských her

a) Rio de Janeiro
b) Madrid
c) Buenos Aires

20) Režisérem legendární komedie 
Světáci byl

a) Oldřich Lipský
b) Zdeněk Podskalský
c) Miloš Forman

21) Nejvyšší hora Moravy je
a) Velká Deštná
b) Praděd
c) Velká Javořice

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

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

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

EDÉM JOSEF 
(DOM.)

SOUDNÍ 
PŘÍSEDÍCÍ KATAN PYTLÁCKÉ 
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MUŽSKÉ 
JMÉNO

STARÝ 
(ANGL.)

CHEMICKÝ 
PRVEK

KORÁLOVÉ 
OSTROVY
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KLÁŠTERA SVAZEK SYMET-

RÁLA

ŠEKY
LALOŠKA
ZNAČKA 
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POHYB 
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KDYŽ 
(SLOV.)

DVA DRUHY 
UMĚNÍ

VYHRNO-
VAT

LYŽAŘSKÝ 
VÝTAH
UVNITŘ 

PRÁZDNÁ

ŘÍMSKY 50 
(FONET.)

VÍKO

DRUH 
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ZÁJMENO 
OSOBNÍ
NÁSILNÉ 

ODNESENÍ

JEZEVČÍK
ŽENSKÉ 
JMÉNO

ČÁSTI 
TÝDNE
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SPOJKA

PŘEDLOŽKA
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TOST
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POTOM
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KOLÍN
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ÚŘEDNÍ 
SPISY
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NÍK
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ČASU

STAŠKOVO 
JMÉNO
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SLON
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SOUHLAS KŘIVKA JIHNOUTI

TÍMTO 
ZPŮSOBEM

NA TOM 
MÍSTĚ 
(KNIŽ.)

NÁPOJ
Z RÝŽE

Tour de Kras se letos
konal už po dvacáté

Recese. Rekordních více než devadesát účastníků vyrazilo letos na ju-
bilejní 20. ročník dvoudenní akce s názvem Tour de Kras, která spočívá 
v jízdě na kolech po Moravském krasu. „Na některé cyklisty dokonce 
ani nezbyla naše trička, která speciálně k této příležitos   vždycky ne-
cháváme vyrobit. Letos byla v krásném modrobílém provedení,“ řekl 
hlavní pořadatel Zdeněk Reich s  m, že start byl jako vždy u Punkev-
ních jeskyní.
Letošní specialitou bylo jednak svěcení kol, které provedl blanenský 
farář Mar  n Kopecký, ale také sestup na dno propas   Macocha, kde 
si účastníci akce společně zazpívali českou státní hymnu a skladby Se-
verní vítr je krutý a Carpe Diem. 
„Od Punkevek vedla trasa dále na Macochu, poté do Ostrova a do Hol-
štejna. „V Ostrově jsou hody, takže tam navš  víme jednak kolotoče, 
ale také večerní zábavu. No a v Holštejně nacházíme pravidelně skvělé 
zázemí na ubytování,“ poděkoval na dálku Zdeněk Reich s  m, druhý 
den účastníci Tour de Kras pokračovali na koupaliště do Sloupu, cíl byl 
v Blansku. „I letos se naplnil smysl naší jízdy: Nezávodíme, kocháme 
se. Bylo to moc fajn, všem děkuji za účast a už teď se těším na další 
ročník,“ dodal hlavní pořadatel. (pš) Foto Pavel Šmerda



úterý 26. července 2011 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 26. července úterý 26. července 

AKCEAKCE
Boskovice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Lenčino tvořeníčko. 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Harry Potter a relikvie smrti - 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.
Jedovnice v 19.30 hod. Medvídek PÚ.

středa 27. červencestředa 27. července
AKCEAKCE

Křtiny - Jeskyně Výpustek od 17 hod.: Oživená historie, speciální pro-
hlídky, rezervace na tel. 516 439 111 nebo e-mailu: vypustek.rezerva-
ce@caves.cz.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Harry Potter a relikvie smrti - část 2.
Blansko ve 20 hod. Paul.
Boskovice v 17 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Boskovice v 19.30 hod. Thor 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Cizinec.
Lysice-letní ve 21 hod. Kung Fu Panda 2.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nádvoří zámku v 19 hod.: KK Band + Colt, koncert v rámci cyklu 
Muzika pro Karolínku. 

čtvrtek 28. červencečtvrtek 28. července
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 

  

  

www.studiumbk.cz

INZERCE

Letovice - Farní kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické lékárny.

KINAKINA
Blansko - nám. Republiky ve 21 hod. Největší z Čechů.
Boskovice v 17 hod. Auta 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tetro.
Jedovnice v 19.30 hod. 127 hodin.
Lysice-letní ve 21 hod. Thor.

pátek 29. červencepátek 29. července
KINAKINA

Blansko - nám. Republiky ve 21 hod. Zemský ráj to napohled.
Boskovice v 17 hod. Auta 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Pařba v Bankoku.
Lysice-letní ve 21 hod. Králova řeč.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Czech Made Man.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Areál Červené zahrady ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava.
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Santa Fe. 
Jedovnice - Výletiště Barachov ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Cech. 
Kozárov - Výletiště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje De-
monium. 
Spešov - Areál Na bahnech v 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 

sobota 30. červencesobota 30. července
AKCEAKCE

Baldovec - Camping ve 13 hod.: Mistrovství ČR v lezení na rychlost, 
v 15 hod.: Závody pro veřejnost na rychlost, bližší informace na e-mai-
lu: kuba.kana@gmail.com, na telefonním čísle 724 294 757 nebo na 
www.baldovec.cz.
Benešov - Hřiště ve 14 hod.: Slavnostní otevření zrekonstruovaného fot-
balového hřiště.
Drválovice - Náves ve 14 hod.: Oslavy 100 let SDH Drválovice, výstava uni-
forem a hasičských doplňků na obecním úřadě a ukázka historické a mo-
derní hasičské a vojenské techniky na návsi. 
Lysice - Zámek od 20 hod.: Rozmarné léto, noční kostýmované prohlíd-
ky, nutná rezervace na tel. 516 472 235.

Olešnice - Hasičská zbrojnice v 15 hod.: 15. ročník hasičské soutěže sta-
rých pánů nad 35 let O putovní pohár starosty Města Olešnice a 2. roč-
ník poháru žen O pohár starosty SDH Olešnice. Následuje přenos raněné 
bečky a pivní štafeta na zahradě kulturního domu. Po skončení hasičský 
výlet, hraje Arcus. 

Vážany - Hřiště ve 14 hod.: O vážansky kolečka, I. ročník recesistické 
soutěže dvojic. Doprovodný program: Starostova padesátka, dětská ver-
ze soutěže, předváděcí akce aut, vystoupení historických šermířů a ská-
kací hrad. Od 19 hod. hraje k tanci a poslechu skupina Pohoda.

KINAKINA
Blansko - nám. Republiky ve 21 hod. Tacho.
Boskovice v 15 a 17 hod. Auta 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Pařba v Bankoku.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Areál Červené zahrady ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava. 
Boskovice - Mazurie ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Jazz 
Night. 
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava.
Doubravice - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
Arcus. 

neděle 31. července neděle 31. července 
AKCEAKCE

Boskovice - Zámecká zahrada ve 14 hod.: Zámecké šermování.
Lysice - Farní dvůr v 15 hod.: Veselá harmonika, koncert harmonikářů, 
přihlášky na telefonním čísle 516 472 646. 

KINA KINA 
Blansko - nám. Republiky ve 21 hod. Kawasakiho růže.
Boskovice v 15 a 17 hod. Auta 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Pařba v Bankoku.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Mládež-
nický dechový orchestr ZUŠ Letovice s mažoretkami. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: KK Band, koncert v rámci pro-
menádní sezony. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

Výstava rájecké umělkyně
Galerie Kruh připravila pro přátele umění milé překvapení. Bude jím 
výstava i za hranicemi své vlasti známé malířky a grafičky Zdeňky Bur-
getové-Zukalové. Návštěvníci výstavy budou překvapeni díly své rodač-
ky, jejíž výstavy byly ozdobou řady světových galerií. Narodila se v roce 
1934 v Rájci a v roce 1951 patřila mezi první maturantky blanenského 
gymnázia. Postupně se svými díly zařadila mezi významné umělce své 
doby. Výstavu v Galerii Kruh, která bude přehledem její umělecké drá-
hy, nazvala symbolicky Ohlédnutí. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 
31. července v 15 hodin. Výstava potrvá do 23. září a bude přístupná 
v provozní době rájeckého zámku.  (šr)

pondělí 1. srpnapondělí 1. srpna
KINAKINA

Blansko v 17 a 20 hod. Transformers 3.
Boskovice v 17 hod. Auta 2 3D.

úterý 2. srpna úterý 2. srpna 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Zumba - cvičení pro děti. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Transformers 3.
Jedovnice v 19.30 hod. Czech Made Man.
Lysice - letní ve 20.45 hod. Rychle a zběsile 5.

středa 3. srpnastředa 3. srpna
KINAKINA

Blansko v 17 a 20 hod. Transformers 3.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nádvoří zámku v 19 hod.: Gajdošská muzika, koncert v rámci 
cyklu Muzika pro Karolínku. 

čtvrtek 4. srpnačtvrtek 4. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16.30 hod.: Mraveniště, ekologický výchova. 
Boskovice - Koupaliště II. ročník Červenka Beach Open 2011. 
Boskovice - Zámek v 19.30 a 20.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky, 
nutná rezervace na tel.: 516 452 241 nebo e-mailu: info@zamekbosko-
vice.cz.
Letovice - Farní kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINAKINA
Jedovnice v 19.30 hod. Láska a jiné závislosti.
Lysice - letní ve 20.45 hod. Pařba v Bankoku.

pátek 5. srpna pátek 5. srpna 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Malování se Šárkou, tvoření pro ba-
tolata od 1 roku. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 20 hod.: Noční kostýmované prohlídky. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cigán.
Blansko ve 20 hod. Pařba v Bankoku.
Lysice - letní ve 20.45 hod. Voda pro slony.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Zkus mě rozesmát.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Jane.
Krasová - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
Prorock. 
Žernovník - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 

sobota 6. srpnasobota 6. srpna
AKCEAKCE

Cetkovice - Areál kulturního domu ve 14 hod.: Sousedské posezení 
s hudbou.
Letovice - Farní kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky histo-
rické lékárny.
Lysice - Zámek od 21 hod.: Noční procházka zámeckou zahradou, nutná 
rezervace na tel. 516 472 235. 
Okrouhlá - Pohostinství Boby ve 14.30 hod.: Okrouhlecký tuplák, tradič-
ní soutěž v pití piva.

Úsobrno - Hřiště ve 13 hod.: XIII. ročník Hasičské soutěže O pohár sta-
rosty obce a Kýbl-cup.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cigán.
Blansko ve 20 hod. Pařba v Bankoku.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Panský dvůr v Hradní ulici ve 13.30 hod.: Festiválek bez bojů 
a válek.
Býkovice - Hradiště ve 20 hod.: Fleret s Jarmilou Šulákovou, koncert. 
Vísky - Výletiště v 17 hod.: Rockfest Vísky, hrají Fertilizer, Kámen, Třetí 
zuby, Nšo-či.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Svitávka - Výstavní prostory skleníku v 15.30 hod.: Vernisáž výstavy fo-
toobrazů Radomíra Šmerala.
 Pokračování na straně 16
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POZVÁNKA   V neděli 31. července se od 
10.30 hodin utkají v pouťovém fotbalovém utkání v Bosko-
vicích starší páni FC Boskovice s internacionály Sigmy Olo-
mouc.Pravděpodobná sestava hostí: Martin Vaniak, Radek 
Drulák, Jiří Fiala, Jaroslav Fiala, Ladislav Kučerňák, Oldřich 
Machala, Jiří Malík, Dan Matuška, Josef Mucha, Petr Mrázek, 
Jiří Navrátil, Roman Sedláček, Jiří Vít, Pavel Hapal.

Rybářová devátá na MS

Velká cena klepe na dveře
Opět se nezadržitelně blíží datum, které mají ve svých kalendářích čer-

veně zatrženo všichni milovníci motosportu. Víkend 12.-14. srpna je ter-
mínem konání největší a nejnavštěvovanější sportovní akce nejen u nás na 
jižní Moravě, ale i v celé ČR. Na tři dny se stane Brno a okolí pupkem moto-
cyklového světa. Na Masarykův okruh se sjede kompletní světová elita, aby 
zde po třítýdenní letní pauze opět bojovala o mistrovské body v 11. závodě 
osmnáctidílného seriálu MS silničních závodů motocyklů. 

Moto GP. Zkratka znamenající pro někoho sport, pro jiného bláznov-
ství. Pro někoho nuda, pro další vrcholná podívaná. Stokrát můžeme, jak 
je ostatně naším téměř národním zvykem, naříkat a hudrovat na davy lidí, 
hluk, nepořádek, kolony a dopravní omezení. Na výši vstupného, ceny ob-
čerstvení, fronty na pivo a já nevím, co ještě. Ale jakmile kolem nás prohučí 
neskutečnou rychlostí ty řízené střely, pilotované nejlepšími jezdci planety, 
vždy zůstaneme stát v němém úžasu s krví ztuhlou, očima vytřeštěnýma a 
ústy dokořán. Do nekonečna si můžeme stěžovat na malý počet jezdců v 
královské kubatuře, minimum předjížděcích manévrů, rozestupy mezi jezd-
ci. Ale vždy, když jen zaslechneme ten zvuk, naskočí nám husí kůže a přítáh-
ne nás to k trati jako magnet.

Mnozí jistě namítnou, že v televizi toho uvidí víc. To však platívalo v do-
bách, kdy nebyly kolem celého okruhu rozmístěny velkoplošné obrazovky, 
které vám veškeré dění na trati i mimo ni naservírují doslova až pod nos. 
Ale toho génia loci, tu elektrizující atmosféru v hledišti, to napětí před star-
tem, frenetické povzbuzování, pyrotechnické a zvukové efekty, které jsou 
srovnatelné snad jen s vrcholným fotbalovým zápasem, zde však bez vulga-
rit a napadání fanoušků soupeře, ty závěrečné vzájemné děkovačky jezdců 
a diváků, které jsou až dojemné, bez rozdílu kdo je vítěz a kdo poražený. Ne, 
ty vám žádný, byť sebelepší přenos není schopen zprostředkovat.

Navíc, letos oproti jiným létům existují dva opravdu dobré důvody, proč 
tentokrát vyměnit pohodlí televizního křesla za návštěvu automotodromu. 
Tím prvním je skutečnost, že poprvé po dlouhých letech uvidí domácí fan-
dové start českého jezdce v prestižní třídě Moto GP. Ano, Karel Abraham. 
Jméno, které před letošní sezonou vzbuzovalo tolik diskusí. Jestli vůbec do 
této elitní společnosti patří, zda se tam dostal jen pomocí jakési protekce, 
zda nebudou jeho výkony spíše pro ostudu...A ejhle, sezona je teprve lehce 
za svojí polovinou a už dnes je jasné, že Abraham si za své dosavadní výkony 
zaslouží veliký obdiv. Je paradoxem, že zatím ho sklízí více v zahraničí, než 
u nás. Vždyť jako nováček a nejmladší jezdec této třídy už dokázal porazit 
mnoho svých soupeřů, ověnčených celou řadou titulů mistrů světa. I ti jeho 
největší domácí kritici musejí chtě nechtě přiznat, že jeho letošní výkony 
jsou velkým a o to milejším překvapením. Zásluhu na tom má pochopitelně 
i celý jeho tým AB Cardion motoracing, ve kterém pracují mj. i dva čeští 
mechanici. A jen tak mimochodem, jeden je z Blanska a druhý z Klepačo-
va. I vzhledem k Abrahamovým výkonům letos pořadatelé očekávají, že by 
mohl padnout návštěvnický rekord z roku 2007, kdy během tří dnů navštívilo 
okruh 260 000 diváků, přičemž v neděli, v den závodu bylo přítomno 141 
000 lidí. Tomu, že by mohl tento rekord padnout, nasvědčují i čísla z před-
prodeje vstupenek, která říkají, že letos jich bylo zatím prodáno o třetinu 
více, než vloni. A bylo by těch diváků letos potřeba opravdu co nejvíc.

S tím souvisí i druhý důvod, hovořící pro letošní návštěvu GP. Její bu-
doucnost je totiž, po radikálním zvýšení tzv., zaknihovacího poplatku ze 
strany promotéra šampionátu, vážně ohrožena. Pořadatelé dosud marně 
žádají vládu, aby na tento poplatek přispěla tak, jak je to běžné všude jin-
de ve světě. Přitom jde o podnik, který je pořádán pod hlavičkou České 
republiky a který přináší do státní pokladny nemalé fi nanční prostředky 
formou DPH a dělá jí po celém světě obrovskou reklamu. I lidé, nemající 
nic společného s motosportem, si při vyslovení Brno, automaticky vybaví 
spojení - Velká cena - motorky. Pokud však tato tradiční akce v Brně skončí, 
bude to nedozírná škoda nejen pro tento region, ale i pro celou republiku. 
Řada jiných států jen čeká na šanci dostat se k pořádání podobného závo-
du, neboť si umí spočítat zisky z takové akce.

Mnozí možná namítnou tak, jako ministr fi nancí Kalousek, že ze státního 
rozpočtu nelze podporovat „soukromé akce“, jak GP v Brně nazval. Potom 
ale vyvstává otázka, proč se tedy neměří všem stejným metrem? Proč stát 
podpořil 1,5 miliardy MS v lyžování v Liberci, nebo vloni v létě MS v bas-
ketbale žen? Proč podporuje fi nančně každý rok MFF v Karlových Varech? 
Proč bez mrknutí oka uvolnil 100 milionů Kč na pořádání MS v biatlonu 
příští rok v Novém Městě na Moravě? Proč tedy někdo ano a Brno ne? Jen 
hlupák zabije slepici, snášející mu zlatá vejce!

Na tomto místě si dovolím citovat slova jihomoravského hejtmana Mi-
chala Haška: „Kdyby automotodrom stál 10 km za Prahou, neprobíhala 
by ve vládě debata vůbec o tom, zda podpořit či ne, ale o výši příspěvku.“ 
Tím naznačil mnohé. A i proto je třeba, aby diváci letos v Brně dali svojí 
účastí jasně najevo své přání, aby GP České republiky zůstala zachována 
i v příštích letech, nejen jako součást MS, ale i jako součást „rodinného 
stříbra“ a tradice této země.

Více informací o GP, časovém harmonogramu, prodeji vstupenek, do-
pravě, atd. na: www.brno-circuit. com. Vladimír Jirůšek

Bohumil Hlaváček

Šanghaj, Blansko - Blanenská 
plavkyně Silvie Rybářová má za 
sebou vystoupení na světovém 
šampionátu v čínské Šanghaji. Po 
devětadvacáté příčce na 10 kilo-
metrů se jí podařilo na trati 25 km 
dohmátnout na devátém místě.

Na desetikilometrové trati šlo 
Silvě o nominaci na londýnskou 
olympiádu v příštím roce. Tu si 
nakonec vybojovala její rivalka 
a oddílová kolegyně Jana Pechano-
vá. S ní se dlouho držela v balíku 
závodnic ve velice teplé vodě, která 
měla přes 30º C, vzduch ještě o šest 
stupňů víc. Blanenská sportovkyně 

se v něm nakonec neudržela, přes-
tože za sebou nechala několik plav-
kyň zvučných jmen. Pechanová 
dohmátla sedmá v čase 2:02:13,8, 
u Rybářové na 29. místě se časomí-
ra zastavila na hodnotě 2:05:30,5. 
Právo startu na olympiádě získalo 
deset nejlepších. Přestože dalších 
čtrnáct závodnic si bude moci no-
minaci vybojovat příští rok, pro 
Silvu se londýnské brány zavřely, 
protože federace, které místo mají, 
tam již své zástupce nemohou při-
hlásit. Jedinou českou maratónskou 
plavkyní v Londýně tak bude Jana 
Pechanová.

Do první desítky se Rybářová, 
která nestartovala na pět kilometrů, 
dostala až v závěrečné disciplíně. 
Na pětadvacítce jí nakonec patři-
la vynikající devátá příčka. Opět 
v extrémně těžkých podmínkách 
dosáhla času 5:29:51,3, když na 
vítězku ztratila necelou půlminutu 
a k medaili nebylo daleko. Pecha-
nová závod nedokončila.Na tra  . Silvie Rybářová v čínských vodách. Foto www.plavani.info

Skvělý výkon. Tradiční již čtvrtý ročník výjimečného turnaje, kdy hráči soupeří nejen s pro  vníky a kuželkami, ale hlav-
ně také s únavou, se odehrál minulý víkend na Bowlingu Blansko, který je nadále naším partnerem i v další Tipovačce 
na fotbalové zápasy okresních týmů (první kupony se objeví již v dalším čísle Zrcadla Blanenska a Boskovicka). Ve čty-
řiadvace  hodinovce nonstop se vítězem se stalo domácí družstvo, které vyhrálo s rekordním výkonem 26 101 kuželek, 
což je úctyhodný průměr 189,1 bodu na jednoho hráče. O výsledek se zasloužili Jirka Kratochvíl, Petr Havíř, Vlas  k 
Chládek, Dušan Zelený, Zdeněk Minář, Miloš Bacík a Jirka Rimpler. (bh) Foto Bowling Blansko

Třebíč, Brno - Češ   baseballoví kade   dosáhli na 
mistrovství Evropy, které hos  ly Třebíč a Brno, na 
cenné stříbrné medaile. 

V roli asistenta trenéra se na něm představil Jaro-
slav Krejčíř a v poli další tři blanenš   hráči – David 
Podrabský, Michal Komprda a Michal Prudil. Základní 
skupinu odehráli Češi v Třebíči. Čtvrteční propršený 
den se nehrálo ani v městě na Vysočině a program se 
komplikoval. Nakonec se ale vše dohnalo.

Domácí hráči se senzačně v semifi nále zvedli v té-
měř prohraném utkání pro   Německu a vyhráli ho 
8:7 ve druhé nastavené směně. 

Ve fi nále je čekala Itálie, která je ve skupině po-
měrně jednoznačně porazila. I v zápase o první místo 
v Evropě se favorit ujal výrazného vedení 4:9. Přesto-
že naši kade   mohutně dotahovali, konečný stav byl 
8:9. Více o blanenské misi se lvíčkem na prsou příště. 
 (bh)

Čeští baseballoví kadeti Čeští baseballoví kadeti 
dosáhli na ME na stříbrodosáhli na ME na stříbro

Pavel Šmerda

Teplice, Benešov - Historicky prv-
ní titul mistra republiky pro Moravec 
Merida Czech MTB Team Benešov 
vybojoval na šampionátu v Teplicích 
v olympijské disciplíně horských kol 
cross country po suverénním výko-
nu a systémem start-cíl mezi juniory 
Radim Kovář. 

Radim po náročné přípravě a dvou 
předešlých výhrách v Českém poháru 
dokázal to, na co tým čekal šest let. 
„Radim byl od začátku připravován na 
to, že jako „druhoročák“ junior bude 
této kategorii dominovat. S velkým re-
spektem musím říct, že se to povedlo. 
Ještě nás ale letos čeká mnoho práce, 
jelikož je před námi od 4. do 8. srpna 
mistrovství Evropy ve Slovenských 
Dohňanech, 13. a 14. srpna Světový 
pohár v Novém Městě na Moravě, 
kam bych touto cestou rád pozval 
naše fanoušky. Nejen na kategorii eli-
te v neděli, ale i na sobotní závody, ve 
kterých budou od 12 hodin startovat 
naši jezdci mezi juniory a juniorka-
mi. Hned následující víkend nás čeká 
Světový pohár v Italském Val di Sole 
a na závěr měsíce mistrovství světa ve 
Švýcarském Champéry,“ vyjmenoval 
trenér Martin Bezdíček. 

Všech těchto akcí se zúčastní i Ra-
dimova týmová kolegyně Nikola Hlu-
binková, která v Teplicích po špatném 
startu, kdy najížděla do terénu posled-
ní, si nakonec dojela pro druhé místo 
a tudíž pro titul vícemistryně České 
republiky. Společně s vítěznou Bar-
borou Machulkovou potvrdily, že obě 
patří mezi ženskou budoucnost tohoto 
sportu.

„Další naše želízko na umístění na 
bedně Adam Sekanina v prvním kole 
fi guroval na druhém místě, ale bohužel 
po technických problémech s řetězem 
se propadl na šestou pozici, ze které se 
propracoval do skupiny, která bojova-
la o třetí až páté místo. I přes skvělou 
stíhací jízdu to nakonec nestačilo na 
víc než čtvrté místo, ale musím říct, že 
Adam má ještě vše před sebou a jeho 
zlepšování mu zaručuje stejný průběh 
jako u Radima,“ doplnil trenér. Ostatní 
jezdci z Benešova zajeli po tvrdé pří-
pravě svá letošní maxima.

Radim Kovář se stal mistrem republiky

 Foto archiv Foto archiv

Šebek získal 
už druhý titul 
mistra světa

Boskovice - Patrik Šebek z Bo-
skovic získal před třemi týdny 
v Pardubicích s českým týmem 
titul mistra světa v in-line hokeji 
organizace IIHF. O předminulém 
víkendu si připsal další skvělý 
úspěch, když titul zopakoval i na 
světovém šampionátu organizace 
FIRS v Itálii. Ve fi nále Češi zdo-
lali domácí tým nejtěsnějším roz-
dílem 3:2.  (pš)
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Krajský přebor bude mít v tabulce letošního ročníku hned čtyři účastníky z našeho regionu

Na startu: Blansko, Boskovice, Ráječko, Rájec-Jestřebí
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Šestnáctka týmů stojí na startovní 
čáře fotbalového krajského přebo-
ru a plná čtvrtina z nich je z našeho 
okresu. Podle výsledků z loňského 
ročníku by navíc neměly hrát dru-
hé housle. 

U Blanska, které až po velkém 
boji spadlo z divize, se očekává 
snaha o návrat do této soutěže, 
Boskovicím k postupu chyběl jen 
krůček v právě skončené sezoně. 
Ráječko a Rájec-Jestřebí odehrály 
spoustu kvalitních utkání a patři-
ly k týmům horní poloviny tabul-
ky. Nic nenasvědčuje tomu, že by 
některý z těchto čtyř týmů měla 
potkat vážnější krize a protože 
se očekává reorganizace soutěží, 
mohla by se všechna čtyři druž-
stva rvát hned o několik postupo-
vých míst, jak fotbalové vedení 
naznačuje.

Blansko nastoupilo novou cestu. 
Výbor se rozhodl více věřit vlast-
ním odchovancům, výkony žáků 
a dorostenců ho k tomu opravňují. 
Dlouhodobě kvalitní práce s mlá-
deží začíná nést ovoce. Dorostenci 
postoupili do divize, kde věří, že 
nebudou jen do počtu. A to přesto, 
že hned šest opor opustilo jejich 
řady. „Kluci se zařadili do přípravy 
A týmu a já myslím, že někteří by 
mohli bojovat i o místo v základní 
sestavě. Minimálně Zouhar, Šplí-
chal či Sedláček určitě, další mají 
šanci se o ně dále poprat,“ myslí 
si trenér Michal Kugler, který si 
nemusel na tréninkovou docház-
ku v přípravě stěžovat. „Docela 
jsme makali, proto nepřikládám 
prohrám s Bohunicemi či mladíky 
ze Zbrojovky až tak velkou váhu. 
Zkoušeli jsme hráče, výsledky 
nejsou tak podstatné. O tom, kdo 
bude kmenovým hráčem áčka, 
mám už vcelku jasno, hráči se to 
dozví v těchto dnech,“ pokyvuje 
hlavou. Jak řekl, trápí ho dlouho-
dobější zranění či nemoci Janíčka 
a Hájka, nejasné je další pokra-
čování Pokoje či Jelínka. Farník 
odešel po dohodě na hostování do 
divizní Třebíče. V brance by měl 

Tělovýchovná jednota ČKD Blansko slaví letos šedesá  ny
Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Největší spor-
tovní jednota 
v okrese slaví le-
tos výročí. O mi-
nulosti, součas-
nosti i dalších 
plánech jsme si 
popovídali s předsedou TJ ČKD 
Blansko Michalem Součkem.

Můžeš krátce nahlédnout do 
doby před šedesá   lety?

Když se podíváme do historic-
kých dokumentů, zjistíme, že za 
den vzniku TJ ČKD Blansko je po-
kládán den ustavující schůze v pá-
tek 5. ledna 1951 v jídelně strojír-
ny ČKD Blansko. Tato se sešla za 
účelem naplnění hesla o sjednocení 
tělovýchovy – Sokol patří pracují-
cím. K 31. 1. 1951, kdy byla první 

členská schůze, měla tato závodní 
tělovýchovná jednota celkem 193 
členy – převážně dorost z řad učňů 
Domova mládeže ČKD Blansko. 
Sportovní činnost se odbývala 
v sokolovně v Blansku, za přijatel-
ného počasí na hřišti v jejím dvoře. 
Počáteční činnost byla zaměřena 
zejména na atletiku, plavání, cyk-
listiku, košíkovou, odbíjenou a ko-
panou. Jako první předseda tělový-
chovnou jednotu do roku 1953 řídil 
Zdeněk Kolomý. 

Jak se činnost dále vyvíjela?
V dalších letech se TJ ČKD 

Blansko stala významnou spor-
tovní organizací ve městě Blan-
sku i v celém okrese. Její činnost 
vzrostla po vybudování vlastního 
hřiště v místech zvaných „U ka-
menného kříže“ v letech 1957 – 
1958. Během let se hřiště užívané 
hlavně fotbalisty, stalo rozsáhlým Výročí. Na slavnostní valné hromadě byly oceněny osobnos   historie TJ ČKD Blansko. Foto Jiří Šrámek

být jedničkou mladík Juran, Kug-
lerovi se líbí jako další gólman 
letovický Bednář. Je připraven dát 
šanci i dalším neokoukaným tvá-
řím. K těm určitě nepatří kanonýr 
Sehnal, který pokud přijde zpět z 
Jedovnic, by se měl starat o góly. 
„V přípravě byli vzorem zejména 
obránci Klimeš a Bubeníček,“ po-
chválil.

Boskovice pokračují v realizo-
vání nastoupené koncepce, která 
spočívá rovněž ve spoléhání na 
vlastní odchovance, trenér Jiří Vor-
lický tuto teorii razí již delší dobu. 
V kádru však dochází ke změnám. 
Nadějný brankář Bušina míří do 
Bořitova, Koudelka do Líšně, 
Lukáš Martínek se vrací do Ra-
kouska a odchází i další střelec 
Bárta. „O branky by se mohl starat 
zejména Jirka Janíček, který v pří-
pravě začíná plnit tuto roli,“ myslí 
si současný první muž boskovic-
kého fotbalu Vorlický. Trenérský 
tým doplnil Milan Peša z Olešni-
ce. „Bude působit u mužů i pří-
pravky,“ vidí jeho úlohu. Kromě 
něho a Vorlického budou u áčka 
pracovat ještě Vykoukal a Fojt. 

Z Olešnice by mohli kromě zmí-
něného kouče přijít i hráči Šafařík 
a Michal Horák, kteří pod hradem 
již hráli. Z vyšlých dorostenců dá 
Vorlický šanci Havlíčkovi, Kopec-
kému a Kaláškovi, nezapomíná 
ani na ty, kteří ještě věkem do této 
kategorie patří. „Konkrétně Matěj 
Černý, Lukáš Fojt a Pavel Blaha,“ 
vyjmenoval. 

Ráječko nic zásadního ne-
hlásí. Umístění týmu v uplynulé 
sezoně bylo výborem kvitováno 
s uspokojením. „Na podzim se tak 
pouze vrací Karásek z hostování 
v Blansku, jinak žádné změny ne-
máme,“ říká nový předseda klubu 
Marcel Mokrý. Nikdo nenahlásil 
odchod. „Chtěl bych konstatovat, 
že začínáme desátou sezonu v řadě 
v krajském přeboru. To není až tak 
špatné,“ usmívá se. Olympia navíc 
příští rok oslaví osmdesáté výročí 
vzniku kopané v Ráječku. Oslavy 
plánuje na červen. „Myslím, že by 
nebylo špatné, abychom v jejich 
rámci odehráli přátelské utkání 
s výběrem Zrcadlo Team. Vybraní 
špičkoví hráči z okresu určitě při-
lákají velkou diváckou kulisu, ja-

kou si naše slavnost zaslouží,“ těší 
se předseda. Jak řekl, cílem klubu 
je v nastávající sezoně hrát opět 
v horní polovině tabulky krajské-
ho přeboru. „Těšíme se na okresní 
derby, myslím, že nic lepšího v této 
soutěži nemůže být a naši diváci se 
již utkání s Blanskem, Boskovice-
mi či Rájcem nemohou dočkat,“ 
konstatuje Mokrý.

Rájec-Jestřebí měl letos o troš-
ku slibnější start do přípravy než 
v minulých letech. „Zatímco dříve 
jsem měl na prvním tréninku pět 
šest lidí, teď jich bylo dvanáct. 
Jako největší plus beru návrat Ma-
cháčka, který se přestěhoval zpět 
do města,“ potěšilo místopředsedu 
klubu a trenéra v jedné osobě Jiří-
ho Záleského. Líbí se mu i Skácel 
z dorostu. „Mrzí mne však, že pre-
feruje hokej, kterému chce v pří-
padě kolizí dávat přednost,“ krčí 
rameny. Podle něho je podstatné, 
aby se podařilo udržet služby Ma-
cíka a Ostrého. „Jsou zde spokoje-
ni, věřím, že se domluvíme. Jsou 
to nadstandardní hráči pro krajský 
přebor. Bez nich by kádr měl tak 
na I.B třídu,“ říká rezolutně.

Příprava Blansko – Bohunice 0:3.  Foto Bohumil HlaváčekPříprava Blansko – Bohunice 0:3.  Foto Bohumil Hlaváček

LOS KRAJSKÉHO PŘEBORU
1. kolo (6.-7. 8., 16.30): Novosedly – Boskovice, Rájec – IE Znojmo, 

Blansko – Bzenec, Podivín – Ivančice, Moravský Krumlov – Kyjov, Vra-
cov – Rousínov, Rajhrad – Ráječko, Zbýšov – Kuřim.

2. kolo (13.-14. 8., 16.30): Boskovice – Kuřim, Ráječko – Zbýšov, 
Rousínov – Rajhrad, Kyjov – Vracov, Ivančice – Moravský Krumlov, 
Bzenec – Podivín, IE Znojmo – Blansko, Novosedly – Rájec.

3. kolo (20.-21. 8., 16.30): Rájec – Boskovice, Blansko – Novosedly, 
Podivín – IE Znojmo, Moravský Krumlov – Bzenec, Vracov – Ivančice, 
Rajhrad – Kyjov, Zbýšov – Rousínov, Kuřim – Ráječko. 

4. kolo (27.-28. 8., 16.30): Boskovice – Ráječko, Rousínov – Kuřim, 
Kyjov – Zbýšov, Ivančice – Rajhrad, Bzenec – Vracov, IE Znojmo – Mo-
ravský Krumlov, Novosedly – Podivín, Rájec – Blansko. 

5. kolo (3.-4. 9., 16.30): Blansko – Boskovice, Podivín – Rájec, Mo-
ravský Krumlov – Novosedly, Vracov – IE Znojmo, Rajhrad – Bzenec, 
Zbýšov – Ivančice, Kuřim – Kyjov, Ráječko – Rousínov.

6. kolo (10.-11. 9., 16.00): Boskovice – Rousínov, Kyjov – Ráječko, 
Ivančice – Kuřim, Bzenec – Zbýšov, IE Znojmo – Rajhrad, Novosedly – 
Vracov, Rájec – Moravský Krumlov, Blansko – Podivín.

7. kolo (17.-18. 9., 16.00): Podivín – Boskovice, Moravský Krumlov 
– Blansko, Vracov – Rájec, Rajhrad – Novosedly, Zbýšov – IE Znojmo, 
Kuřim – Bzenec, Ráječko – Ivančice, Rousínov – Kyjov.

8. kolo (24.-25. 9., 16.00): Boskovice – Kyjov, Ivančice – Rousínov, 
Bzenec – Ráječko, IE Znojmo – Kuřim, Novosedly – Zbýšov, Rájec – 
Rajhrad, Blansko – Vracov, Podivín – Moravský Krumlov.

15. kolo (28. 9., 16.00): Zbýšov – Boskovice, Kuřim – Rajhrad, Rá-
ječko – Vracov, Rousínov – Moravský Krumlov, Kyjov – Podivín, Ivan-
čice – Blansko, Bzenec – Rájec, IE Znojmo – Novosedly.

9. kolo (1.-2. 10., 15.30): Moravský Krumlov – Boskovice, Vracov 
– Podivín, Rajhrad – Blansko, Zbýšov – Rájec, Kuřim – Novosedly, Rá-
ječko – IE Znojmo, Rousínov – Bzenec, Kyjov – Ivančice.

10. kolo (8.-9. 10., 15.00): Boskovice – Ivančice, Bzenec – Kyjov, IE 
Znojmo – Rousínov, Novosedly – Ráječko, Rájec – Kuřim, Blansko – 
Zbýšov, Podivín – Rajhrad, Moravský Krumlov – Vracov.

11. kolo (15.-16. 10., 15.00): Vracov – Boskovice, Rajhrad – Morav-
ský Krumlov, Zbýšov – Podivín, Kuřim – Blansko, Ráječko – Rájec, 
Rousínov – Novosedly, Kyjov – IE Znojmo, Ivančice – Bzenec.

12. kolo (22.-23. 10., 14.30): Boskovice – Bzenec, IE Znojmo – Ivan-
čice, Novosedly – Kyjov, Rájec – Rousínov, Blansko – Ráječko, Podivín 
– Kuřim, Moravský Krumlov – Zbýšov, Vracov – Rajhrad.

13. kolo (29.-30. 10., 14.00): Rajhrad – Boskovice, Zbýšov – Vracov, 
Kuřim – Moravský Krumlov, Ráječko – Podivín, Rousínov – Blansko, 
Kyjov – Rájec, Ivančice – Novosedly, Bzenec – IE Znojmo.

14. kolo (5.-6. 11., 14.00): IE Znojmo – Boskovice, Novosedly – Bze-
nec, Rájec – Ivančice, Blansko – Kyjov, Podivín – Rousínov, Moravský 
Krumlov – Ráječko, Vracov – Kuřim, Rajhrad – Zbýšov.

17. kolo (12.-13. 11., 13.30): Blansko – IE Znojmo, Podivín – Bzenec, 
Moravský Krumlov – Ivančice, Vracov – Kyjov, Rajhrad – Rousínov, 
Zbýšov – Ráječko, Kuřim – Boskovice, Rájec – Novosedly.

1 Sudí. Jedenáctky rozhodčích z Jihomoravského kraje se sešly na turnaji v Boskovicích. Blanenský výběr skončil čtvrtý. Foto Služby Boskovice * 2 Karolínský pohár. Na tradičním turnaji v malé kopané převzal Lukáš Hebelka 
cenu pro nejlepší tým. Vyhráli domácí. Foto Libor Vašíček * 3 Memoriál Aleše Kakáče. Minulou sobotu se v Rudici konal již 10. ročník turnaje v malé kopané Rudice Cup. Konečným vítězem se stalo mužstvo 1.FC DRN, na 
dalších příčkách se umís  ly týmy Orel Kotvrdovice a Krásensko. Foto Jan Matuška. Výsledky ad 1,2 viz str.15
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sportovním areálem. Jachtaři si 
vybudovali loděnici u rybníka 
Olšovec v Jedovnicích, turisté 
základnu v Kaprouně u Kunžaku 
v jižních Čechách a stolní tenisté 
se scházeli v klubovně v blízkosti 
bývalé poštovní ozdravovny, zná-
mé pod názvem Sanatorka. V tom-
to areálu si v 70. letech upravili 
hřiště pro tréninky a zápasy čle-
nové oddílu odbíjené. Kuželkáři 
do vybudování dnešní moderní 
šestidráhové kuželny našli útočiš-
tě v dvoudráhové kuželně u Spo-
lečenského domu. Košíkáři hráli 
v tělocvičně SOU ČKD a ZTV 
cvičila v tělocvičně patronátní 
školy v Erbenově ulici.
Časem se měnila jména…
Tak, jako jiné sportovní kluby 

v naší zemi, i my jsme se nevy-
hnuli změnám v názvu. 

 Pokračování na str. 15



„pro Vás a Vaše 
nejbližší“

Nemocnice BOSKOVICE - gr-manual loga.indd   11 26.8.2010   14:07:03

Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Boskovická nemocnice bude mít nově rekonstruovaná obě 
oddělení interny. V současné době probíhají práce na moderni-
zaci, která bude splňovat veškeré normy a zlepší komfort paci-
entů. Rekonstrukce byla zahájena začátkem června.

 „Naplánovali jsme ji tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provo-
zu. Současně to  ž probíhá zateplení východního bloku nemocnice, kde 
bylo potřeba oddělení sestěhovat. Využili jsme této příležitos   a pus  li 
se do rekonstrukce celé interny,“ popisuje ředitel Ros  slav Verner. 

Během tří měsíců tak dojde k modernizaci a vnitřním úpravám od-
dělení. Součás   rekonstrukce jsou nová sociální zařízení, kompletní 
výmalba a také nový nábytek pro pacienty a pro personál nemocnice. 
„Připravili jsme také novinku v komunikačním systému sestra - pacient, 
který budeme používat jako první nemocnice v regionu. Starý systém 
komunikace mezi pacientem a sestrou jsme zrušili a nahradili ho no-
vým bezdrátovým. Každý pacient bude mít na ruce vysílač velikos   ho-
dinek, kterým si přivolá pomoc sestry. Současně tento vysílač například 
upozorní sestru na to, kdy pacient bez jejího vědomí opus   oddělení, 
protože umožní monitorovat polohu pacienta“ popisuje zcela unikátní 
službu Ros  slav Verner. 

Do konce roku má nemocnice v plánu vybudovat u některých pokojů 
samostatné toalety a koupelny. Boskovická nemocnice má dvě odděle-
ní interny s více než třice   lůžky.

Interní oddělení se opravuje a modernizujeInterní oddělení se opravuje a modernizuje

Boskovická nemocnice otevřela novou kantýnu Boskovická nemocnice otevřela novou kantýnu 
V pátek 1. července otevřela boskovická nemocnice ve svém 

areálu novou moderní kantýnu, která bude poskytovat kvalitní 
stravovací a relaxační servis pro zaměstnance nemocnice, pa-
cienty a veřejnost. 

„Chceme poskytovat komfortní servis našim zaměstnancům i pacien-
tům. Proto nově otevíráme moderní kantýnu podle zahraničních vzorů, 
kde bude široká nabídka občerstvení, příjemné posezení a klidné místo 
na jídlo,“ přibližuje ředitel nemocnice Ros  slav Verner. V nově otevřené 
kantýně jsou dvě plazmové televize, dětský koutek a také bezdrátové 
připojení k internetu. 

Součás   servisu nově otevřené kantýny je dopékané pečivo, biový-
robky, zdravá strava a také kvalitně servírovaná káva, která se s chu   
a kvalitou přípravy nedá srovnat s kávou z automatu. „Je to další krok 
k modernizaci našich služeb,“ říká ředitel Verner. Provozní doba kantýny 
bude každý den od 7 do 16 hod. a v sobotu od 13 do 16 hod. V nabídce 
bude také základní sor  ment drogerie a dárková balení čokolád a drob-
ných dárků, které zde mohou návštěvy zakoupit a přinést pacientům 
jako pozornost. 

Nová kantýna bude nabízet kvalitní servis pro návštěvy, pacienty, ale 
také pro zdravotnický personál. Zprovoznění moderní kantýny je dalším 
krokem ke kul  vaci nemocničního prostředí, které nemůže být zastara-
lé a zkostnatělé, ale musí poskytovat příjemné zázemí pro ty, kteří zde 
pracují, ale také pro ty, kteří se zde léčí nebo chodí na návštěvy za svými 
nemocnými příbuznými a známými.

1. září bude slavnostně otevřena nová 
recepce ve vstupním ves  bulu nemocnice. 
Její architektonický design a servis posky-
tovaných služeb bude naplňovat koncepci 
nemocnice pro 21. stole  . 

„Nová recepce nahradí tu současnou 
u vstupu. Obsluha nové recepce bude posky-
tovat veškerý informační servis pro pacienty a 
návštěvníky nemocnice. Chceme, aby se lidé 
v nemocnici cítili příjemně, a když nebudou 
něco vědět, aby se mohli zeptat. Nikdo z nás 
nemá rád dlouhé čekání a hledání. Právě sys-
tém nové recepce by měl vše usnadnit,“ při-
bližuje technický náměstek Pavel Chvalina. 

Personál na recepci bude poskytovat infor-
mace o aktuální přítomnosti lékařů, o čekací 
době v čekárnách, dále také bude doporučo-
vat vhodné termíny na plánované návštěvy 
lékařů. „Cílem je vyjít maximálně vstříc paci-
entům a doporučit jim vhodný termín i ho-
dinu návštěvy lékaře tak, aby nemuseli trávit 

zbytečně čas čekáním v čekárně,“ vyjmeno-
vává jednu z mnoha výhod fungování nové 
recepce ředitel nemocnice Rostislav Verner 
a dodává, že na příští rok plánují vytvořit ta-
kový systém, aby se pacient mohl u lékaře ob-
jednat přes internet, případně si na přesnou 
hodinu objednat potřebné vyšetření. 

U recepce bude velký informační LCD pa-
nel, kde budou zobrazeny aktuální informa-
ce týkající se provozu nemocnice. Od 1. září 
bude nastavený zkušební provoz, kdy v recep-
ci bude k dispozici personál každý den od 7.00 
do 15.30. Podle potřeby potom bude provoz-
ní doba recepce upravena, aby vyhovovala 
potřebám veřejnosti a pacientům. „Součástí 
recepce bude také copy centrum, které bude 
poskytovat kopírovací služby. Velmi často si 
pacienti potřebují okopírovat lékařské zprá-
vy a další důležité materiály. Nyní budou mít 
tento servis v nově otevřené recepci,“ uzavírá 
ředitel Verner. 

OCENĚNÍ:
ČEKIA 
Stability 
Award pro rok 
2011

Nemocnice Boskovice získala 
pres  žní ocenění ČEKIA Stability 
Award pro rok 2011. Jako zdra-
votnické zařízení byla nemocnice 
ohodnocena nejvyšším stupněm. 
„Naše nemocnice je jedním ze čtyř 
zdravotnických zařízení, která byla 
vyhodnocena na AAA, což je nej-
vyšší možné hodnocení,“ upřesňuje 
ředitel nemocnice Ros  slav Verner 
a dodává, že je to odraz tvrdé ma-
nažerské práce a také práce všech 
zaměstnanců nemocnice. 

„Boskovická nemocnice dosáh-
la v hodnocení nejvyššího stupně, 
což ji řadí mezi nejúspěšnější fi rmy 
v České republice. Opakované vy-
nikající výsledky nemocnice doka-
zují, že lze úspěšně podnikat i v tak 
náročném oboru jako je zdravot-
nictví,“ potvrzuje Petra Štěpánová 
z agentury ČEKIA, která hodnocení 
uděluje. 

Ocenění ČEKIA Stability Award
Tuto cenu uděluje každoročně 

Česká kapitálová informační agen-
tura. V procesu hodnocení je kladen 
důraz na nezávislý pohled na fi nanč-
ní stav společnos  , na schopnost pl-
nit své závazky, na stabilitu a také na 
návratnost inves  c. 

Cer  fi kát ČEKIA Stability Award 
potvrzuje důvěryhodnost a zvyšuje 
pres  ž společnos  , která tuto cenu 
obdržela.

LÉKÁRNA
V nemocnici 
je garance 
kvalitních léků

V posledních letech se v Jihomo-
ravském kraji rozběhl trend nákupu 
léků přes internet. Podle sta  s  k 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
nakupuje léky přes internet 1,5 mili-
onu Čechů. „Lidé si neuvědomují, že 
mohou koupit padělané nebo nele-
gální léky, které jim mohou i ublížit,“ 
varuje ředitel nemocnice Ros  slav 
Verner. Podle odhadů Generálního 
ředitelství cel se za minulý rok zvýšil 
počet padělaných léků na internetu 
zhruba o polovinu a současná čísla 
ukazují, že tento trend bude pokra-
čovat i letos. 

Češi jsou známí svým vztahem 
k levným věcem a velmi dobře sly-
ší na výhodné nákupy a na slevy. 
Podle lékařů by si však měli dávat 
velký pozor na to, jaké léky kupují. 
Nižší cena léků přitom nemusí jed-
noznačně znamenat úsporu peněz. 
Je to podobné, jako když výrobci 
čokoládových tyčinek vyrobí menší 
tyčinku, kterou prodávají za nižší 
cenu. Zákazník si ji koupí s vidinou 
nízké ceny a neuvědomí si, že vlast-
ně nic neušetřil, protože pla   méně 
za menší obsah.

„Naše nemocniční lékárna je plně 
vybavena. Pracují zde profesionální 
lékárníci, kteří dokážou zákazníkům 
dobře poradit. Nespornou výhodou 
je to, že lékárna je přímo v budo-
vě nemocnice a v případě nějaké 
nejasnos   může lékárník situaci 
okamžitě řešit s daným lékařem,“ 
vysvětluje ředitel Verner. 

Nová recepce: v nemocnici jako v hotelu
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Studenti blanenského 
gymnázia se zúčastnili mimořádně 
zajímavého projektu, který zorga-
nizovalo Informační centrum vlá-
dy ČR.

„Cílem projektu bylo přiblížit 
a objasnit studentům proces pří-
pravy legislativních materiálů ve 
vládě tak, aby byli sami schopni 
takový materiál vytvořit, projed-
nat a obhájit při svém zasedání ve 
Strakově akademii. Projektu Si-
mulované zasedání vlády se účast-
nilo čtrnáct tříčlenných družstev 
studentů gymnázií z celé republi-
ky. Jednotlivé týmy vystupovaly 
v rámci legislativního procesu za 
konkrétní ministerstva, která jim 
byla přiřazena losem,“ popsa-
la učitelka Štěpánka Petříková. 
Úkolem bylo připravit věcný zá-
měr návrhu zákona za svůj resort 
včetně všech formálních náleži-
tostí jako je obálka, průvodní do-
pis, předkládací zpráva, materiál, 

Štěpánka Petříková: Projekt přiblížil vlastní proces přípravy legisla  vních materiálů ve vládě

Blanenš   studen   vedli ministerstvo obrany
vypořádání připomínek, tisková 
zpráva a na zasedání vlády tento 
materiál před ostatními „minister-
stvy“ obhájit.

„Díky našemu bývalému stu-
dentovi Tomáši Ryzovi, který se 
akce zúčastnil jako konzultant, 
bylo osloveno i blanenské gym-

názium. Do projektu se zapojila 
trojice chlapců ze 3. A, jmeno-
vitě Tomáš Fíbek, Michal Dražil 
a Zdeněk Koupý. V prosinci jsme 
byli pozváni do sídla vlády ve 
Strakově akademii, kde všechny 
zúčastněné organizátoři z Infor-
mačního centra vlády seznámili 

s projektem a jednotlivé školy si 
vylosovaly svá ministerstva. Tře-
šinkou na dortu pak byla exkur-
ze v Kramářově vile. Prošli jsme 
všechny reprezentativní prostory 
a nahlédli jsme i do bytu premiéra, 
který je v současné době neobýva-
ný,“ vzpomíná Petříková.

A pak nastala ta opravdová prá-
ce. „Naše družstvo si vylosovalo 
resort Ministerstva obrany ČR. 
Museli jsme se prokousat celou 
řadou právních předpisů a najít 
problém, který budeme dále upra-
vovat. Buď novelizovat stávající 
zákon, nebo vytvořit nový. Prostě 
něco, na čem dlouhodobě pracují 
týmy právníků a expertů. Hnout se 
z místa nám pomohl hlavně Mar-
tin Blecha z Krajského vojenské-
ho velitelství v Brně, který nám 
věnoval svůj čas, objasnil problé-

mové pasáže a naši práci doplnil 
zajímavými postřehy z praxe,“ dě-
kuje Petříková. 

Poslední červnové úterý se tým 
vypravil do Prahy, kde byl přímo 
v zasedací místnosti vlády ve Stra-
kově akademii zakončen první 
ročník projektu. „Tu chvilku slá-
vy v ministerských křeslech ještě 
okořenil svou přítomností premiér 
Petr Nečas, který pozdravil stu-
denty, potřásl si rukou s jednotli-
vými studentskými ministry, zapó-
zoval s námi na celé řadě fotografi í 
a vtipně řídil zasedání a připomín-
kové řízení u prvního bodu jedná-
ní. Tento zážitek byl nezapomenu-
telnou odměnou za vynaloženou 
práci,“ líbí se Petříkové. 

„Na projektu jsme pracova-
li hlavně ve svém volném čase 
a když bylo potřeba, učitelé nás 
uvolňovali z hodin. Celý projekt 
nám pomohl poznat složitý legis-
lativní proces od napsání věcného 
záměru zákona až po jeho schvá-
lení vládou. Zajímavé bylo setkání 

s panem premiérem,“ všiml si To-
máš Fíbek. 

Jeho kolegu Michala Dražila 
právo obecně baví. „Tohle pro mě 
byla šance, jak si vyzkoušet celý 
proces tvorby zákona. Námi vylo-
sované ministerstvo bylo asi mno-
hem lépe zpracovatelné než třeba 
zdravotnictví nebo doprava. Pro-
jekt byl pro mne velkým přínosem 
a zážitkem. Dostal jsem se i do 
míst, kam bych se normálně určitě 
nepodíval,“ pokýval hlavou. 

Zdeňku Koupému projekt při-
blížil práci zákonodárců, legisla-
tivní proces při schvalování záko-
nů a v neposlední řadě i samotné 
zasedání vlády ČR. „Také mně 
poskytl výtečnou příležitost získat 
nové zkušenosti v oboru politolo-
gie. Já sám o vysokoškolském stu-
diu tohoto směru neuvažuji a ani 
po získaných zkušenostech se můj 
názor nezmění, přesto hodnotím 
účast na projektu kladně a jsem 
rád, že jsem se jej mohl zúčastnit,“ 
pousmál se.

Exkurze. Zleva: Michal Dražil, To-
máš Fíbek, Mgr. Štěpánka Petříko-
vá, Tomáš Ryza při exkurzi v Kra-
mářově vile).  Foto archiv

Na sloupském koupališ   byly instalovány dvě nové atrakce ukotvené přímo ve vodě. Nafukovací šplhací hrad se skluzavkou a trampolínka. Foto Bohumil Hlaváček * Na nádvoří Státního zámku v Lysicích se konal koncert 
Ondřeje Havelky. Foto Jaromír Fiala * Minulý týden představilo boskovické muzeum novou expozici věnovanou Papežským misijním dílům. Součás   vernisáže byla i beseda Janou Zehnalovou, diecézní ředitelkou Papežských 
misijních děl pro brněnskou diecézi. Tato celosvětová organizace pomáhá už téměř dvě stě let koordinovat činnost misií na všech kon  nentech, podporuje 42  síc škol, šestnáct set nemocnic a pomáhá třem milionům chudých 
dě  . Výstava potrvá do 12. srpna. Foto Jaroslav Oldřich

Minifotoreportáž: Atrakce na koupališti, koncert Ondřeje Havelky a výstava

Memoriál Ivo Kučery v Suchém
Už pošesté se v Suchém uskutečnil turnaj v malé kopané, který je vzpo-

mínkou na kamaráda a nadšeného sportovce Ivo Kučery. Sportovní klání 
se odehrálo v sobotu 16. července za krásného letního počasí. Připočte-
me-li k tomu bohaté občerstvení a tu správnou atmosféru, je opět na co 
vzpomínat. Pořadatelem turnaje je sportovní klub Viktoria Suchý. Pře-
dávání pohárů a cen je za výrazného aplaudování záležitostí rodinných 
příslušníků Ivoše Kučery. 

Hráči nabídli divákům atraktivní podívanou. Zápasy byly hodně vy-
rovnané. Parádní fotbal předváděli hráči mužstev favorizovaného Vyš-
kova a Vícova. Někdy chybělo jen kousek toho pověstného štěstíčka. To 
se poprvé v trvání memoriálu přiklonilo k místnímu týmu Kačabovců, 
kteří celý turnaj vyhráli. O tom, že se tato akce letos znovu vydařila, není 
pochyb a to i bez ohledu na výsledky. Účastníci rovněž přijali pozvání na 
příští ročník a den zakončili volnou zábavou, posezením a koupáním ve 
vyhlášené rekreační oblasti.

Konečné pořadí: 1. Kačabovci Suchý, 2. Bombastic Vyškov, 3. FC 
Žďárná, 4. Vícov.  Vladimír Ševčík

Školní potřeby pro Afriku
Dne 30. června skončil školní rok. Den vydávání vysvědčení byl jistě 

všude slavnostní, tak jak to bývá zvykem. V ZŠ a MŠ Lipovec byl ovšem 
radostnější a něčím mimořádný.

Ve škole proběhla totiž v červnu sbírka školních potřeb pro Afriku (ak-
tovky, batohy, psací potřeby, pastelky, nůžky, sešity, pouzdra). Oslovili 
jsme naše školáky, spoluobčany, vytvořili jsme plakáty, rozeslali e-maily, 
do všech schránek jsme vložili prosbu o pomoc dětem do nejchudších 
zemí Afriky. Prostřednictvím TV Nova jsme oslovili širokou veřejnost. 
K naší obrovské radosti se děly věci.

Začali volat lidé z celé republiky, přišly aktovky i potřeby pro děti ze 
ZŠ Adamov, Černá Hora, Knínice u Boskovic, ZŠ TGM Blansko, při-

cházely balíky od soukromníků i fi rem. Dostali jsme zásilku i od hasičů 
z Prahy, kteří zakoupili úplně nové aktovky a přidali k nim ty starší. Z br-
něnské Charity nám přivezli také věci do sbírky a navíc spoustu zcela 
nových ručně vyrobených papučí.

S pomocí přispěchaly i fi rmy z Brna, které školní potřeby vyrábí a po-
skytly nám nové vzorky, které jim slouží jako předloha k výrobě.

Přicházely děti z naší školy i okolí a nosily to, co jim dosloužilo a jinde 
bude vítáno. Rodiče našich žáků i žáků z okolí přinášeli školní potřeby 
i aktovky s velkou radostí a pochopením. Nakonec byly tyto věci usklad-
něny v ředitelně ZŠ Lipovec, v archivu, na chodbě, protože se posbíralo 
celkem 331 aktovek, několik beden pouzder, psacích potřeb, sešitů, tužek, 
propisovaček, pastelek, barev, nůžek…

Dne 28. června přijelo obrovské zcela nové vojenské vozidlo s profesi-
onálním vojákem Tomášem Chytilem a všechny nashromážděné věci od-
vezlo do Hranic na Moravě. Pro děti to byla úžasná událost. Pomáhaly 
nakládat věci na korbu vojenského auta, mohly si celé auto prohlédnout, 
sednout si za volant a ptát se na vše, co je zajímalo.

Když jsme se do této akce pouštěli, zdaleka jsme neměli ponětí o tom, 
jak úspěšně se vše vyvine a kolik sociálního cítění je stále mezi naši-
mi spoluobčany a žáky škol. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
těm, kteří bez zaváhání pomohli. Byl to pro nás nádherný konec školního 
roku a zároveň krásný pocit z toho, že někde velmi daleko bude na za-
čátku příštího školního roku radost v očích afrických dětí. A my jsme k té 
radosti přispěli nemalou měrou. Děkujeme všem za spolupráci. 

 Za kolektiv ZŠ a MŠ Lipovec Jaroslava Školařová, ředitelka školy

Zahrádkáři byli na Broumovsku
Cílem boskovických zahrádkářů bylo tentokrát Broumovsko. Již vlast-

ní cesta autobusem byla prakticky součástí programu zájezdu. Krásné 
počasí umožnilo plně vychutnat pohledy na přírodní lokality, kolem kte-
rých jsme projížděli. Za zmínku stojí průjezd podorlickou pahorkatinou, 
krásné pohledy na zříceninu hradu Potštejna a panorama hřebene Or-
lických hor. Průjezd Náchodem s krásným pohledem na zámek a prů-
jezd historickým Hronovem s rodným domkem Aloise Jiráska, divadlem 
a mnoho dalších lokalit. 

V krásném městě Police nad Metují již pod Broumovskými stěnami 
jsme si prohlédli malebné náměstí. Pak již následoval výjezd do cen-
tra Broumovských stěn na parkoviště pod turistickou chatou Hvězda. 
Po krátkém výstupu k chatě a kapli se uskutečnila turistická procházka 
po hřebeni až k významnému vyhlídkovému místu Supí koš, ze kterého 
byl úžasný výhled do broumovské kotliny, na město Broumov a hraniční 
Jestřábí hory, kterým vévodil Ruprechtický špičák. Byl vidět i Kralický 
Sněžník a Sněžka. Již cesta k Supímu koši přinesla mnoho krásných po-
hledů na nádherné skalní útvary bizarních tvarů. Velkolepý byl pohled 
na skalní divadlo. 

Od Supího koše jsme sestoupili do Kovářové rokle, odkud jsme se vrá-
tili k turistické chatě. Po krátkém odpočinku, občerstvení a prohlídce 
krásného interiéru turistické chaty jsme odjeli k další krásné lokalitě - 
stolové hoře Ostaš. Většina účastníků pak uskutečnila krásnou, ale ná-
ročnou procházku se značným převýšením, touto mimořádnou lokalitou. 
I zde bylo mnoho pohádkových skalních útvarů a tzv. Bludiště. Z Frýd-
lantské skály, která je na vrcholu hory, byl opět vynikající výhled. Díky 
pěknému počasí byly vidět Krkonoše, Javoří hory, Teplicko - Adršpašské 

skály, Broumovské stěny a Jestřábí hory. Byl to pro všechny opravdu 
nevšední zážitek. Při zpáteční cestě jsme ještě projeli po pravém břehu 
vodního díla Rozkoš, které je největší vodní plochou celé oblasti, a Čes-
kou Skalicí.  Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Zvířátka na dosah ruky
Pozorovat stádo mufl onů, daňků a divočáků z bezprostřední blízkosti 

měli možnost žáci ZŠ Jabloňany. Ve spolupráci s Dřevovýrobou Vladík 
Doubravice se uskutečnila třetí akce naší školy. Během dopoledne jsme 
prošli celou oboru, zastříleli si na terč ze vzduchovky a obdrželi občerst-
vení. Po celou dobu se nám věnovali pan Urbánek a paní Schuchová se 
synem, kterým děkujeme.  Pracovníci ZŠ Jabloňany

Hasiči pořádali další tábor
Sbor dobrovolných hasičů Spešov pořádá pravidelně dětský letní tá-

bor. Letos se konal už po jedenácté. Každý rok máme jiné zaměření ce-
lotáborové hry. V minulých letech to byla např. Hvězdná brána, Egypt, 
Válka rhulů, letos bylo téma Čína – Po stopách dračích legend.

Tábora se zúčastnilo 40 dětí ve věku 8 až 15 let. Více dětí nebere-
me a ani nechceme, protože je to v podstatě „rodinný tábor“, kde jsme 
všichni kamarádi a tykáme si. Tábor ve více lidech už by byl spíše neo-
sobní a nevytvořili bychom si mezi námi takové pěkné vztahy. Děti bydlí 
v dřevěných chatkách po dvou nebo po čtyřech a dohlíží na ně nejméně 
šest vyškolených vedoucích.

Máme pouze jeden turnus, protože působení na táboře čerpáme 
z vlastních dovolených. Hlavním provozovatelem je SDH Spešov, avšak 
nejvíce úsilí a času táboru věnuje hlavní vedoucí Roman Komárek, který 
společně s ostatními vedoucími celé tábořiště vybudoval a každý rok vy-
mýšlí celotáborovou hru i celý program. 

Zajímavostí je, že každý rok děti dostanou DVD z tábora, které tvoří, 
stejně jako rekvizity a některé kostýmy, sami vedoucí. 

 Michaela Komárková



ŘÁDKOVÁ  INZERCE

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. 

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Kuřecí nudličky s nivovo-smetanovou omáčkou, těstoviny 65,-, 2. Smažený hermelín, opékaný brambor, tatarka 69,-, 3. Hovězí guláš, houskový knedlík 69,-, 4. Obědový salát s kuřecím masem 79,-

1. Čevabčiči, opékaný brambor 65,-, 2. Kuřecí zapečeno šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 3. Smažený vepřový řízek na česneku, bramborový salát 69,-, 4. Těstovinový salát s kuřecím masem 79,- 

1. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Kapusta na česneku, vepřové výpečky, vařený brambor 65,-, 3. Kuřecí flamendr, bramboráčky 69,-, 4. Obědový salát s tuňákem a vejcem 79,-

1. Soukenický řízek, bramborový salát 69,-, 2. Kuřecí plátek zapečený hermelínem, brusinky, hranolky 69,-, 3. Lasagně 69,-, 4. Šopský salát s kuřecími nudličkami 85,-

1. Přírodní vepřové nudličky, dušená rýže 65,-, 2. Smažený květák, vařený brambor, tatarka, okurkový salát 79,-, 3. Pečená kačena, zelí, houskový knedlík 99,-, 4. Obědový salát s nudličkami z roštěné 85,- 

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 25. 7. do pátku 29. 7., 59 až 99  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

14 úterý 26. července 2011 INZERCE

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

SLUŽBY

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

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

Květinový salón SissiKvětinový salón Sissi
prodejna a půjčovna dekorací na oslavy
zakázková výroba květinových aranžmá

Bc. Martina Cupalová Sýsová

Sídlo irmy: Synalov 61, 679 23 Lomnice

e-mail: MartinaSys@seznam.cz    
mob. +420 739 023 840 
info na facebooku:  Květinový salón Sissi  
   
obchod: Lysice, ul. Zámecká 584, 679 71 Lysice 

Otevírací doba:                                                                
Po:  8-17 
Út:  12-17
St:  8-17
Čt:  zavřeno
Pá:  12-17
So:  9-13

Pokud se chystáte uspořádat 
oslavu narozenin, promoce, růz-
ných výročí nebo připravujete 
svatbu, zajděte se podívat do 
nově otevřeného květinového 
salónu Sissi, který najdete přímo 
proti zámku v Lysicích. 

Na místě můžete získat in-
spiraci pro výzdobu vaší osla-
vy. „Nabízíme ke koupi i k za-
půjčení dekorace, konkrétně 
přehozy na židle, vázy, svícny 
a spoustu dalších drobností, 
které by neměly chybět na žád-
né oslavě. Kromě toho pro vás 
připravíme i kompletní květi-
novou výzdobu na vaši slav-
nost, zajistíme výzdobu místa 
oslavy, obřadu či hostiny v ex-
teriéru i interiéru. Vyrobíme 
pro vás i květinová aranžmá ze 
živých i suchých rostlin do ná-
dob, které si přinesete z domo-
va nebo zakoupíte přímo v ob-
chodě,“ řekla majitelka Martina 
Cupalová Sýsová. 

V Lysicích u zámku otevřeli květinový salón Sissi

Salón se zabývá i výrobou 
a prodejem sezonních dekorací 
např. dušičkových, vánočních, 
valentýnských, jarních i jiných.

Na nápad otevřít květinový sa-

lón majitelka přišla při přípravě 
vlastní svatby. „Díky dlouholeté 
spolupráci se zámkem v Lysicích 
bylo rozhodnuto umístit prodej-
nu v jeho blízkosti. Svatební lo-

ristikou se zabývám již několik 
let, ale teprve letos při shánění 
dekorací na svoji svatbu jsem 
zjistila, že je časově i inanč-
ně náročné vybrat a nakoupit 
potřebnou výzdobu a doplňky. 
Tyto věci se využijí pouze jeden 
den a ne každý chce skladovat 
po oslavě velké množství již 
nepotřebných věcí. A tak vznikl 
nápad zařídit půjčovnu s prodej-
nou dekorací na různé oslavy. 
Mnoho lidí si dekorace raději 
za přijatelnou cenu zapůjčí a po 
oslavě je zase do půjčovny vrátí. 
Co by například dělali s koulí 
na nohu, chomoutem s bičem či 
cylindrem na auto?,“ dodala ma-
jitelka.

Konzultace a poradenství 
ohledně výzdoby a květin jsou 
samozřejmostí a jsou možné pří-
mo v salónu Sissi v Lysicích. Po 
telefonické domluvě je možné 
sjednat schůzku i mimo otevíra-
cí dobu salónu. 

Komplexní péče o nohy a ruce
přírodní kosmetikou z USA

Daniela RULIŠKOVÁ
Mobil: 608 480 415

Blansko, Vodní 11 (1. patro cyklo Šinkora, zadní vchod)

Nabídka stavebních míst
Městys Svitávka nabízí k prodeji stavební místa v lo-
kalitě „V Domkách“. Velikost parcel je od 549 m2 do 
659 m2 v ceně 590 Kč/m2, včetně inženýrských sítí.

Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 516 471 271.

Renovace koupelnových van 
s akrylátovou vložkou. 

 Telefon: 608 462 346
Prodám byt 2+1 ve středu Blan-

ska v osobním vlastnictví. Tel.: 
606 760 194.

Prodám satelitní komplet AMIKO 
570 pro bezplatný příjem CZ/SK pro-
gramů. Přístroj má české menu, USB 
port, parabola 60 cm, LNB, koax, kar-
ta CS link. Nepoužité, neaktivované. 
Vhodné na chalupu i do bytu. Pův. cena 
2 500 Kč, nyní jen 1 990 Kč. Spěchá! 
Info na tel.: 777 223 663 10-20hod.

Odkoupím větší množství kvalit-
ní hlíny. Tel.: 737 227 019.

Pronajmu dlouhodobě pěkný 
a zařízený byt 2+1 v Blansku za 8 000 
Kč/měs. včetně inkasa solventnímu 
zájemci. Info na tel.: 777 111 268.

Prodám byt 3+1 v OV 76 m2, 
v Boskovicích 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 part-

nerský vztah, založení rodiny, vy-
tvoření domova, cestování, pozná-
vání, smích, prostě všechny 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 doho-
dou. Tel.: 721 305 595.

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

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

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

Koupím 15 q pšenice nebo triti-
kale. Tel.: 723 830 686.

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

Pronajmu levně chatu v Jedovni-

cích u Olšovce, s vybavení,parková-
ní u chaty. Tel.: 723 830 686.

Prodám pozemek ke stavbě 
RD v Mladkově, rovinatý, ob-
dél.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, na-
jeto 36 tis., automat, 4x4, kůže, xe-
nony, navigace, 1. majitel, barva čer-
ná. 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 průkazem původu - barva grizly. 
Odběr od 20. dubna 2011. Bližší in-
formace na telefonu 725 060 181. 

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

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

Prodám stavební míchačku, ob-
sah 3 kolečka. Tel.: 773 275 035.

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

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

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

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

Pronajmu zařízený byt 3+1 
v Jedovnicích. 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 
výprodeji a dále stůl pracovní-kan-
celářský 80x160 cm jako nový za 
1/2 cenu, odstín hruška, konferenční 
židle, skříňku. Cena dohodou. Tel.: 
608 889 821.

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

Odvezu jakékoli množství zacho-
valých střešních tašek 2falcových, 
nejlépe Bohunice. Tel. 773 275 035.

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

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

Rodina hledá byt nebo dům, platba 
hotově. Tel.: 722 940 998.

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

SLUŽBY

KOLOS
s.r.o.

● kompletní stavební práce
● stavby na klíč
● půdní vestavby a nadstavby
● rekonstrukce, modernizace
● zelená úsporám
Dřevařská 17 tel./fax: 516 453 448
680 01 Boskovice e-mail: kolos@topnet.cz
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ANa startu Vysočanském triatlonu se letos objevilo 102 závodníků

Triumfoval bořitovský Křenek

Pokračování ze str. 10
Bohužel, nepodařilo se zjistit, 

kdy a kdo řekl: „Tak a teď se bude-
me jmenovat Tělovýchovná jedno-
ta Spartak ČKD Blansko“. K tomu-
to došlo někdy na jaře roku 1953, 
kdy se ve zmiňovaných článcích 
přestalo hovořit o Závodní tělový-
chovné jednotě Sokol a objevuje se 
zmiňovaný termín Spartak. K dal-
šímu přejmenování došlo vlivem 
společenských změn po listopadu 
1989, a to přesně 2. 6. 1994 na val-
né hromadě TJ v Hotelovém domě 
ČKD, vypuštěním již uvedeného 
slova Spartak. 

Jaké sporty se v rámci jednoty 
provozovaly?

Kromě oddílů, vyvíjejících 
sportovní činnost v dnešní době 
(košíková, fl orbal, kuželky, jach-
ting, volejbal, turistika, stolní te-
nis, ASPV, rekreační sport a lak-

ros) mívala v minulosti naše TJ též 
cyklistiku, lehkoatletický oddíl, 
lyžování, lední hokej a jako mír-
ně kuriózní, vzhledem k našim 
podmínkám v tomto regionu se 
pročítání historických materiálů 
tělovýchovné jednoty jevil oddíl 
sáňkařský. 

Kolik sportovců TJ sdružuje 
nyní?

V září 1989 měla jednota v osmi 
oddílech a dvou odborech již 1500 
členů, z nichž 60 procent tvořilo 
žactvo a dorostenci. Pro zajímavost 
uvádím, že magického čísla po-
čtu 1000 členů dosáhla TJ poprvé 
v roce 1973. K dnešnímu dni evi-
dujeme 913 členů. S těmito počty 
je TJ ČKD Blansko dlouhodobě 
největším tělovýchovným subjek-
tem okresu Blansko.

V posledním desetiletí došlo 
i k určitým negativním jevům 

v naší TJ, a to ke ztrátě fotbalové-
ho a šachového oddílu. Fotbalový 
oddíl se osamostatnil po sloučení 
s ASK v roce 2004 a šachy skonči-
ly v roce 2009. 

A budoucnost?
Zastupitelstvo města Blansko 

schválilo na svém zasedání dne 
7. 6. 2011 převod vybraných spor-
tovišť pod správu města. Tímto 
krokem bylo završeno dlouhole-
té úsilí funkcionářů a sportovců 
města. Předchozí vedení města 
nebylo tomuto nakloněno a jsem 
upřímně rád, že jsem byl osobně 
členem městské rady, která tento 
krok připravila a posléze i zrea-
lizovala.

Pro jednotlivé sportovce a od-
díly TJ ČKD Blansko toto roz-
hodnutí bude znamenat, že budou 
platit dohodnutou fi nanční částku 
za využívání těchto již městských 

sportovišť. Na druhou stranu bude 
TJ zbavena největší fi nanční zátě-
že, a to platby za jednotlivé energie, 
údržbu a opravy všech sportovních 
zařízení. 

Věřím, že tato dlouho pláno-
vaná a konečně zrealizovaná zá-
sadní změna ve správě a fi nanco-
vání sportovišť nepřinese žádné 
omezení činnosti na sportovištích 
TJ ČKD Blansko. Naopak může 
přispět k dalšímu zkvalitnění 
těchto sportovišť a k vyšší spor-
tovní úrovni našich reprezentantů. 
Domnívám se, že i když doladění 
všech technických detailů tohoto 
významného kroku potrvá ještě 
řadu dní a týdnů, sportu, a to neje-
nom pod modrobílými barvami TJ 
ČKD Blansko, to zcela jistě bude 
ku prospěchu. Město Blansko se 
tak bude právem moci honosit pří-
vlastkem - město sportu.

Tělovýchovná jednota ČKD Blansko slaví letos...

V sobotu odstartoval v Březové u Sokolova první závod z dvoudílné-
ho seriálu Mistrovství světa v biketrialu 2011. Tento den se na perfektně 
připravených březovských tratích představil i blanenský Ondra Šenk. 
Ten rozjel závod ve velkém stylu. Pouze dva trestné body znamenaly pro 
Ondru druhé místo v polovině závodu. Vše šlo podle plánu, až po pátou 
sekci v druhém kole, kdy Šenk nezvládnul závěrečný výskok a přetrhl 
pásku, což znamenalo pět trestných bodů. Když potom přidal ještě jed-
nou pět, rázem z toho bylo celkové osmé místo.

V neděli se na tratě vydali Martin Kakáč v kategorii Senior a Václav 
Kolář v Elite. Pořadatel připravil jedenáct velmi dlouhých kontrolních 
úseků (jezdci je absolvovali dvakrát) v náročném terénu, na kterých si 
většina startovního pole sáhla až na dno svých sil. Vstup do závodu se 
nevydařil Martinovi, když hned na první sekci obdržel za přetrhnutou 
pásku pět trestných bodů. Nepomohlo mu ani, když většinu těžkých sek-
cí zajel bez trestného bodu, protože poté ještě dvakrát chyboval. Svou 
roli sehrály opět Martinovy křeče do prstů, nakonec z toho bylo šesté 
místo, což v nejpočetnějším poli celého MS byl krásný úspěch, i když 
jeho otec jako vedoucí reprezentace očekával medaili.

Vysílení a křeče tentokrát poznal i Václav Kolář. Až do deváté sekce 
měl Vašek tři trestné body a vypadalo to velice nadějně s jeho celko-
vým umístěním. Kontrolní úsek devět byl však pro něho v tomto závodě 
zakletý a tak pět trestných bodů v druhém kole a nějaké ty bodíky na 
dalších sekcích znamenaly celkové páté místo.

Nic není ještě ztraceno a závod příští víkend ve španělském Sant Mi-
guel de Campmajor může ještě pořádně zamíchat kartami. (rk,bh)

Smůla. Ondřej Šenk na osudné sekci. Foto Radim Kakáč

Bohumil Hlaváček

Vysočany - Již po patnácté 
uspořádali nadšenci z SC Ráječko 
Vysočanský triatlon. Do nepříliš 
teplých vod místního rybníka se 
nejprve v jedenáct hodin ponořili 
účastníci lidového triatlonu, o dvě 
hodiny později je pak vystřídali 
muži a ženy v hlavním závodě. Ten 
letos čítal 700 m plavání, následo-
valo 20 km na kole na zvlněné trati 
v okolí obce a na závěr pětikilome-
trová běžecká tečka jejími ulicemi. 
A bylo se na co dívat. Každá část 
měla totiž tentokrát jiného vedou-
cího závodníka.

Na startu nechyběla osvědče-
né esa z minulých ročníků včetně 
několikanásobného vítěze, exmis-
tra světa v kvadriatlonu Miroslava 
Podborského. Ten i ve svých pěta-
čtyřiceti drží záviděníhodnou for-
mu. K favoritům patřil také brněn-
ský Vladimír Pospíchal, na úspěch 
si věřil tajně i bořitovský Jan Kře-
nek. Ten se nakonec stal suverén-
ním králem letošního ročníku.

Ve vodě byl ale nejlepší někdo 
zcela jiný. Po roce a půl závod-
ní pauzy se vrátil sloupský rodák 
Luboš Grošek. Ten pro pracovní 
zaneprázdnění v Německu dlouho 
nezávodil. „Znovu jsem ale začal 
s tréninkem, baví mne to. Protože 
jsem hlavně plavec a to se nezapo-
míná, projevilo se to snad i tady, 
kde jsem lezl z rybníka jako první. 
Svou pozici jsem ale bohužel neu-
držel ani na kole,“ litoval v cíli. 

Už z depa neodjížděl první. Gro-
šek trochu ztratil cvik při přezouvá-
ní a zkušení pronásledovatelé ho při 
přípravě na kolo dohnali. Při návra-

tu z otočky se kolem prostoru startu 
a cíle u krásného vysočanského fot-
balového stánku mihla již čtyřčlen-
ná skupinka, v níž chyběl, za ním 
projela dvojka s Janem Křenkem. 
Ten svou ztrátu vysvětlil. 

„Já mám tak trošku slabinu 
v plavání, vždycky to musím do-
hánět v dalších dvou částech,“ 
pokrčil rameny bořitovský triat-
let v cíli. Svoji ztrátu na kole tak 
úplně tentokrát nedohnal. V depu 

se objevil totiž na čele se slušným 
náskokem veterán Podborský. „Já 
jsem mu docela věřil, asi tomu 
možná rozumím,“ smál se v ten 
moment vynikající moderátor 
akce Zdeněk Přibyl, který před-
pověděl, kdo po cyklistické části 
přijede první.

Podborský opouštěl depo se 
zhruba patnáctisekundovým násko-
kem, za sebou měl čtveřici nejzavi-
lejších pronásledovatelů. Jak již to 

tak na tomto závodě bývá, o tom co 
se děje na trati běžecké části závo-
du ve Vysočanech, příliš přehled 
nebyl. Když se na kopci u kostela 
zhruba čtyři sta metrů před cílem 
objevil zcela osamocený Jan Kře-
nek, bylo všem již jasné, že o vítězi 
je rozhodnuto. Ten si mohl dovolit 
i kousek před cílem zcela zastavit, 
přijmout polibek od přítelkyně 
a plácat si s gratulanty. Až dlouho 
za ním doběhl Pospíchal.

„Já se momentálně cítím dost 
v pohodě. Začalo mne bavit tréno-
vání, denně mu věnuju tak sedm 
osm hodin. Asi se to začá proje-
vovat,“ byl evidentně spokojený 
vítězný Křenek v cíli, do něhož 
nemusel fi nišovat. Jak řekl, na kole 
si docela hrábl. „Při výběhu z depa 
jsem si řekl, že nebudu taktizovat 
a půjdu do toho naplno. Podborské-
ho jsem stáhl docela brzo a když 
jsem se dostal do čela, pokračo-
val jsem v tempu. Dlouho jsem se 
neohlížel. Až když jsem to udělal, 
zjistil jsem, že za mnou daleko ni-
kdo není. Takže jsem si konec mohl 
opravdu vychutnat. Dneska se mi 
bude dobře usínat,“ popsal závěr 
pro něho výborného závodu. Druhý 
se v cíli objevil Ondřej Čarňanský 
před Pospíchalem, na Podborského 
nakonec zbylo čtvrté místo. Grošek 
skončil desátý, těsně před talento-
vaným sedmnáctiletým mladíčkem 
Jiřím Hajdamachem z Ráječka.

V kategorii žen vyhrála potřetí 
Simona Vykoukalová, v absolut-
ním pořadí sedmnáctá. „Do Vyso-
čan se ráda vracím. Jsem ráda, že 
mi to termínová listina dovolila 
i letos,“ oddychovala v cíli jasná 
vítězka. 

Jan Křenek. Foto Bohumil HlaváčekJan Křenek. Foto Bohumil Hlaváček

Pavel Šmerda

Boskovice - Na hřišti v Kořenci se rodí vel-
ký golfový talent. Desetiletá Melánie Vende-
lbergerová z Boskovic dosáhla na nedávném 
evropském šampionátu U.S. Kids Golf, který 
se konal od 31. května do 2. června ve skot-
ském Gullane, v kategorii dívek 10 let na nej-
vyšší příčku.

„S golfem jsem začínala už v pěti letech. Do-
stala jsem se k němu přes bratra Martina, který 
už ho hrál. Vyzkoušela jsem ho a hned od za-
čátku mě maximálně zaujal,“ říká mladá hráčka 
s tím, že jejím prvním trenérem byl Vlastimil 
Štefl , momentálně ji vede Tomáš Daul. 

„Už v šesti letech jsem dostala zelenou kar-
tu. Trénuji většinou dvakrát týdně, ve středu 
a ve čtvrtek, buď v Kořenci, občas jezdíme 
také do Slavkova. Od pátku do neděle jsem 
na turnajích,“ vysvětlila Melénie, která chodí 
do školy v Boskovicích a kromě golfu ji baví 
plavání, tenis a hraní na příčnou a zobcovou 
fl étnu. 

Vítězství na prestižním turnaji ve Skot-
sku, na který se sjeli nejlepší hráči a hráčky 
z celého světa, je pro Melánii zatím největ-
ším životním úspěchem. „Soupeřky byly letos 
o dost lepší a počasí o moc horší. Nejdříve mi 
vítr kazil skoro každou ránu, ale pak jsem si 
zvykla a začalo to lítat. Hodně mi pomohl tre-

nér. Sice mě nechal, ať si hraju svou hru, ale 
dobře mi několikrát poradil a já jsem to zača-
la „cítit“. První den dobrý, druhý den špatný. 
Třetí den jsem se opravdu moc snažila. Na 

druhé devítce jsem sice už začínala tušit, že 
bych mohla vyhrát, ale trenér mi nechtěl říct, 
kolik ran mám já a kolik ostatní. Cítila jsem 
však, že je to dobrý a že je spokojený,“ řekla 
šampionka, která na nedávné dětské olympi-
ádě v Olomouci skončila v konkurenci o dva 
roky starších děvčat na pátém místě, za pár let 
své dosavadní kariéry se už představila i na 
turnaji v Americe. 

A jak viděl turnaj ve Skotsku její tatínek? 
„Byl to obrovský tlak, který Melča musela 
pocítit. Po prvním kole, kdy zahrála o 10 ran 
lépe, než druhá v průběžném pořadí, nám ode-
šlo patování a propadli jsme se na druhé mís-
to. Tady byl ten důležitý okamžik, aby Meli 
našla zase svou pohodu. Sice jsme se všichni 
snažili a drželi zkrátka, ale to očekávání z nás 
musela cítit. Melča to však rozjela ve velkém 
a na posledních jamkách ji dokonce musel 
Tomáš krotit, aby hrála na jistotu. Na vítěz-
ství nám totiž stačilo jít těch pár posledních 
jamek v boggie. A vyšlo to. Pocit je to nesku-
tečný. Oproti roku 2009, kdy jsme skončili na 
5. místě a věděli jsme, že to mohlo být lepší, 
jsme si letošní ročník opravdu užili,“ řekl Petr 
Vendelberger. 

Melánie má momentálně hendikep 12. 
„Mým velkým vzorem je Klára Spilková. Do 
budoucna bych chtěla být stále lepší a lepší,“ 
dodala golfi stka. 

Melánie Vendelbergerová vyhrála ve Skotsku

 Foto archiv Foto archiv

Z  
fotbal

Přípravná utkání: 1.HFK Olomouc – 
FC Zbrojovka Brno 2:4 (2:1), Korčián, 
Richter – Šamánek 2, Zbožínek, Doležal. 
1.HFK Olomouc: Šrom – Dadák, Kopec-
ký, Jurč, Čoupek (46. Šimko) – Čtvrtníček, 
Bednář, Kovář, Filipský (82. Kotůlek) – 
Richter (46. Svorada), Korčián (46. Žond-
ra). FC Zbrojovka Brno: Bureš – Pašek (82. 
Pernica), Buchta (82. Kasálek), Zbožínek, 
Král – Přerovský (46. Sedláček), Laminne, 
Tomeček, Hromek (59. Radinovič) – Švan-
cara (46. Došek), Doležal.

Blansko – Sparta Brno 3:1 (1:0), Bu-
beníček z pen., Doležel, Sehnal. Blansko, 
1. poločas: Juran - Bubeníček, Klimeš, Ko-
lář, Šíp - Sedláček, Šplíchal, Zouhar, Po-
korný - Sehnal, Doležel. 2. poločas: Juran 
- Bubeníček, Klimeš (72. Zouhar), Pokoj, 
R. Bezděk - Matuška, Kolář (64. Šplíchal), 
Sehnal, Nečas - Doležel (72. Sedláček), 
Pernica. 

Rájec-Jestřebí – Bohunice 3:3 (1:1), 
Skácel, Sedlák, Macík z pen. Rájec-Jestře-
bí: Němeček – Hrůza, Macík, Krempaský, 
Misař (46. Sedlák) – Sedlák (30. Blatný), 
Opletal, Holý, Skácel – Macháček, Ostrý. 

Určice – Boskovice 5:4 (2:2), Janíček 
3, Fojt L. Boskovice: Vybíhal (46. Švé-
da) – Adamec (Blaha), Václavek, Šafařík 
(Kopecký), Müller – Fojt J. (Přikryl), Preč, 
Ošlejšek, Kalášek, Fojt L. – Janíček

Blansko – Bohunice 0:3 (0:2). Blansko, 
1. poločas: Bednář - Bubeníček, Kolář (19. 
L. Kugler), Pokoj, Šíp (23. Šenk) - Sed-
láček, Šplíchal, Jelínek, Beneš - Sehnal, 
Doležel. 2. poločas: Švancara - Bezděk, L. 
Kugler, Pokoj (73. Paděra), Beneš (65. Han-
skut) - Nečas, Zouhar, Pokorný (71. Antal), 
Šenk (65. Juránek) - Pernica, Matuška. 

Svitavy – Boskovice 5:2 (3:0), Fojt J., 
Ošlejšek. Boskovice: Švéda – Blaha, Martí-
nek P., Šafařík, Černý – Stara, Vykoukal, Ka-
lášek, Fojt L. – Horák M., Janíček. Střídali 
Ošlejšek, Preč, Václavek, Horák Jan, Horák 
Jakub, Müller, Fojt J., Adamec, Vybíhal.

Mohelnice – Blansko 1:1 (0:1), Matuška. 
Blansko: Suchý (46. Švancara) - Hanskut, 
Šplíchal, Jelínek, Kopecký (69. Antal) - Antal 
(46. Sedláček), Zouhar (46. Šenk), Pokorný, 
Juránek - Matuška, Bezděk (46. Majer). 

Rájec-Jestřebí – Velká Bíteš 4:0 (2:0), 
Ostrý 3, Macháček. Rájec-Jestřebí: Klíma – 
Hrůza, Macík, Palkaninec, Misař – Blatný, 
Opletal, Holý, Skácel – Macháček, Ostrý. 

Tišnov – Ráječko 1:2 (1:0), Sehnal J. 
2. Ráječko: Rettegy – Pokorný R., Karásek, 
Tenora, Sígl - Kolář, Kupský, Sehnal, Štrajt - 
Starý (Hlaváček, Horák), Neděla.

Blansko - Zbrojovka Brno dorost 0:6 
(0:2). Blansko: Bednář (46. Juran) - Bube-
níček, Kugler, Pokoj (12. Pernica, 76. Sed-
láček), Šíp - Sedláček (56. Bezděk), Nečas 
(69. Zouhar), Zouhar (53. Šenk), Beneš - 
Doležel, Sehnal

Lednice – Bořitov 5:1 (1:0), Richtr. 
Bořitov: Bušina (46. Vaďura) – Kolínek, 
Mareček, Všeliga, Jakubec – Vlk, Šmerda, 
Havlík, Knies – Richtr, Jelínek. 

Letovice – Černá Hora 2:2 (1:1), Širů-
ček, nehl. – Honsnejman, Čech.

Šošůvka – Lipovec 1:4 (1:3), vlastní – 
Horáček, Zouhar, Lahodný, Kunc. 

horská kola
Pohár Drahanské vrch., VC Valchova
Muži Elite: 1. Plevák (Ostrava). Muži 

40-49: 1. Šíma (Ostrava). Muži nad 50: 
1. Sedláček (Ostrava). Muži Hobby: 1. Če-
felín (Brno). Ženy: 1. Veselá (Vojkovice). 
Junioři 16-18: 1. Kovář (Benešov), 3. Šafář 
(Boskovice). Juniorky 16-18: 1. Hlubinko-
vá (Suchý), 3. Parolková (Okrouhlá). Chlap-
ci 13-15: 1. Kovář (Favorit Brno), 2. Kolář 
(Kořenec). Dívky 13-15: 1. Stočková (Os-
trava), 3. Šafářová (Boskovice). Chlapci 
10-12: 1. Vavřík (Val. Meziříčí), 3. Stloukal 
Št. (Ráječko). Dívky 10-12: 1. Lošťáková 
(Suchý), 3. Zemánková (Benešov). Chlap-
ci 7-9: 1. Tlamka (Okrouhlá), 2. Šindelář 
J. (Sv. Kateřina), 3. Stloukal R. (Ráječko). 
Dívky 7-9: 1. Nováková (Brno). Chlapci do 
6: 1. Šindelář R. (Sv. Kateřina), 2. Kabrhel 
(Blansko). Dívky do 6: 1. Olivová (Ostra-
va), 2. Hanáková E. (Žďárná), 3. Kassaiová 
(Boskovice). Odrážedla: 1. Hořava (Černá 
Hora), 2. Hanáková A. (Žďárná).

malá kopaná
Karolínský pohár: Sokol Horní Lhota 

– Červánky Rájec 1:1, Beercastle Blansko 
– KANAP Karolín 1:8, Horní Lhota – Beer-
castle 1:4, Červánky – Karolín 1:5, Horní 
Lhota – Karolín 2:9, Červánky – Beercastle 
Blansko 0:0.
  1.  Karolín  3  3  0  0  22:4  9
  2.  Beercastle  3  1  1  1  5:9  4
  3.  Červánky  3  0  2  1  2:6  2
  4.  Horní Lhota  3  0  1  2  4:14  1

Nejlepší střelec: 5 - Michal Zouhar (KA-
NAP Karolín).

Turnaj rozhodčích v Boskovicích - 
Skupina A: OFS Blansko A – OFS Brno-
město 3:1, Prostějov – Hodonín 3:2, OFS 
Brno-město – OFS Prostějov 7:0, Blansko 
A – Hodonín 1:0, Blansko A - Prostějov 3:1, 
Brno-město – Hodonín 2:0. 
  1.  Blansko A  3  3  0  0  8:2  9
  2.  Brno-město  3  2  0  1  9:3  6
  3.  Prostějov  3  1  0  2  4:12  3
  4.  Hodonín  3  0  0  3  2:6  0

Skupina B: OFS Brno-venkov – OFS 
Břeclav 3:3, OFS Blansko B – OFS Vyškov 
1:0, Brno-venkov - Blansko B 6:2, Břeclav 
– Vyškov 2:0, Brno-venkov – Vyškov 11:1, 
Břeclav – Blansko B 8:2. 
  1.  Brno-venkov  3  2  1  0  20:6  7
  2.  Břeclav  3  2  1  0  15:5  7
  3.  Blansko B  3  1  0  2  5:14  3
  4.  Vyškov  3  0  0  3  1:14  0

Semifi nále: Břeclav – Blansko A 1:0, 
Brno-město – Brno-venkov 2:1. O 7.-8. 
místo: Vyškov – Hodonín 4:0. O 5.-6. mís-
to: Prostějov – Blansko B 4:3. O 3.-4. mís-
to: Brno-venkov – Blansko 3:3 (2:0 p.k.). 
Finále: Břeclav – Brno-město 1:1(3:2 p.k.). 
Za OFS Blansko nastoupili - Blansko A: 
Kosička - Nejezchleb, Hlubinka, Strya Mi-
chal, Strya Milan, Svoboda, Novotný Aleš, 
Krempaský, Novotný David. Blansko B - 
Rek - Grenar, Landa, Strya Lukáš, Bureš, 
Flek, Frýbort, Pernica, Král, Korbel.  (bh)
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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!

 

Jasinov - Milovníci rockové muziky si dají 
v sobotu 30. července dostaveníčko v Jasinově. 
Ve třináct hodin tam totiž začne již osmý ročník 
festivalu Summer Rock Night. Návštěvníci se tak 
mohou těšit na neprofesionální kapely z blízkého 
okolí. 

Jak řekli pořadatelé, před devíti lety stála na 
začátku akce vlastně smůla. Se svojí tehdejší 
kapelou si chtěli zahrát na letovickém Festivalu 
3+1, ale tam o ně neměli zájem. Jasinovští se pro-
to rozhodli, že si udělají vlastní akci. 

„Uspořádali jsme první ročník, který se vyda-
řil. Na druhý nám už přišlo kolem osmi set pa-
desáti platících návštěvníků. V historii byly sa-
mozřejmě lepší i horší ročníky, ale tím, že jsme 
to nevzdali, se festival posunul hodně dopředu. 
V loňském roce jsme se dopracovali na úroveň, 
kdy jsme si nechali dovést pořádné pódium, dob-
rá světla a ozvučení. A udělalo to svoje. Necháme 
se překvapit, jak se vydaří letošní rok. Na minulý 
ročník byly velmi kladné ohlasy, takže doufáme, 
že lidé přijdou,“ uvedl jeden z pořadatelů Pavel 
Pravec. 

Pro letošní rok si v Jasinově připravili novin-
ku. Prvních padesát návštěvníků totiž dostane 
kompaktní disk s vystupujícími kapelami – pro-
mo CD - zdarma. První, dvacátý a padesátý si pak 
odnese tričko zdarma. V průběhu akce bude na-
víc moderátor pokládat kvízové otázky, za jejichž 
správné zodpovězení budou moci lidé získat také 
odměny. 

„Snažili jsme se o rockové zaměření, ale není to 
nic extra tvrdého. Hlavně chceme, aby u nás vy-
stupovali amatérské kapely z blízkého okolí. Jsou 
rády, že mají šanci si zahrát, protože moc příle-
žitostí není. Nově jsme zavedli pravidlo, že kaž-
dá kapela může hrát jen dva roky po sobě, a pak 
musí rok stát. Aby se prostřídaly. Nikoho neoslo-
vujeme, všichni účinkující se hlásí sami. Zájemci 
jsou kromě regionu například z Brna, Zlína i ze 
Slovenska,“ popsal Pravec.

Jak doplnil, na festivalu si přijdou na své všech-
ny věkové skupiny. Za dobu pořádání už jezdí 
i pravidelní návštěvníci nebo rodiny s dětmi. Pro 
všechny bude připravena plocha na stanování 
a dobře vyznačené parkoviště.  (hrr)

Jasinov rozezní Summer 
Rock Night, letos už poosmé

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cech.
Drnovice - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 
Krasová - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.
Lhota Rapotina - Výletiště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC rock. 
Ludíkov - Výletiště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 
Světlá - Výletiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krounex. 

neděle 7. srpnaneděle 7. srpna
DIVADLODIVADLO

Lysice - Farní dvůr v 16 hod.: O Zlatovlásce, pohádkové představení br-
něnského divadla Koráb. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Cigán.
Blansko ve 20 hod. Pařba v Bankoku.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechová 
hudba Lysice. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Festiválek bez bojů a válek.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Velké 
Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína Křou-

pala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - Areál Hradní: Bosko-
vická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: Karel Absolon - fotografi e z ev-
ropských 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 Hor-
ňáková, obrazy, Jiří a Mar  na Ne  kovy, sochy (do 31. 7.) * Rájec-Jestřebí - 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.) * Boskovice - Muzeum: Papežská misijní 
díla (do 12. 8.) * Boskovice - Zámecký skleník: Vladimír Suchánek, obrazy (do 12. 
8.), Libuše Navarová, obrazy (do 14. 8.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Drahoslav Ma-
cek, obrazy (do 26. 8.).

zubní pohotovostzubní pohotovost
BLANENSKÁ ČÁSTBLANENSKÁ ČÁST

 30. 7. MUDr. Klapušová Polikl.Blansko, Sadová 33 516 488 452
 31. 7. MUDr. Kovandová Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 450
 6. 8. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
 7. 8. MUDr. Kupková Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 457
 13. 8. MUDr. Láníková Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 456
 14. 8. MUDr. Levová Adamov, Smet. nám. 327  516 447 606

 20. 8. MUDr. Klapušová Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 452
 21. 8. MUDr. Paulíčková Černá Hora, zdrav. středisko 725 415 615
 27. 8. MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
 28. 8. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621
 3. 9. MUDr. Řehořek Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 453
 4. 9. MUDr. Řehořek Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 453
 10. 9. MUDr. Roth Ostrov, zdrav. středisko 516 444 326
 11. 9. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

BOSKOVICKÁ ČÁSTBOSKOVICKÁ ČÁST
 30. 7. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
 31. 7. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227
 6. 8. MUDr. Adamová Letovice, Masaryk. nám. 18 516 474 018
 7. 8. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
 13. 8. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203
 14. 8. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 456 109
 20. 8. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
 21. 8. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95  516 494 204
 27. 8. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 10 537 021 298
 28. 8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
 3. 9. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046
 4. 9. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
 10. 9. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95  516 494 380
 11. 9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nem. Boskovice 516 491 263
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 
6, tel.: 545 538 111, ve všední dny od 17 do 7 hod., o víkendech a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin.
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