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Miss Zrcadlo
Sympatie 2011

Podpořte svoji 
favoritku a pošlete 
jí hlas.
 Více na str. 3

Hotel Rudka
je v provozu

U Jeskyně Blanických 
rytířů otevřeli ubytovací 
a stravovací zařízení.

 Více na str. 5

Začala nová
fotbalová sezona
V krajském přeboru 
se z vítězství radovalo 
pouze Blansko.

 Více na str. 7

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500
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Stavebně se nová atrakce připravovala půl roku, pět měsíců pak zabralo stěhování dinosaurů

Western: Kromě kovbojů lákají také dinosauři

Příprava. V jednom z nejkrásnějších rekreačních a relaxačních areálů ne-
jen na jižní Moravě, ve Wellness centru Kuřim, strávily minulý týden celý 
den fi nalistky soutěže Miss Zrcadlo 2011. „Dívky absolvovaly nácvik na 
fi nálový večer, ale také relaxovaly v bazénu či ve vířivce, zajezdily si na 
tobogánu a vyzkoušeli si i 2K hiking, neboli chůzi na pásu,“ prozradila ře-
ditelka soutěže Miss Zrcadlo Petra Dvořáková s  m, že by touto cestou 
ráda poděkovala vedení Wellness Kuřim za poskytnu   zázemí a perfektní 
zajištění celého soustředění. 
Finálový večer soutěže Miss Zrcadlo se uskuteční v sobotu 1. října od 20 ho-
din v Dělnickém domě v Blansku, hlavním hostem bude zpěvačka Tereza 

Krajské silnice se dočkají opravy
Boskovice - Vedení Boskovic se 

rozhodlo řešit neutěšený stav ně-
kterých krajských silnic ve městě. 
Připravilo proto dopis, ve kterém 
označuje nejhorší místa. Jedná se 
například o Dukelskou nebo Chru-
dichromskou ulici. 

Podle krajského radního Zdeň-
ka Pavlíka bude v letních měsících 
opraven silniční úsek v Dukelské 
ulici v blízkosti Lasákova mlýna. 
Jedná se o významný silniční tah 
II/150, který spojuje Boskovice 
a Prostějov. Kritický úsek v délce 

1 250 m bude vyfrézován a bude 
na něm souvisle obnovena obrus-
ná vrstva vozovky. Předpokládané 
náklady činí 1,25 milionu korun. 
Stavební práce proběhnou za čás-
tečné uzavírky.

„Řešení poškozených silnič-
ních úseků v Chrudichromské uli-
ci je složitější. Po dohodě s měs-
tem je od roku 2008 připravována 
komplexní rekonstrukce ulice. 
S ohledem na značné fi nanční 
náklady (rekonstrukce silnice 
v délce 1,27 km včetně přeložek 

inženýrských sítí a chodníků po-
čítá s náklady 35 milionů korun) 
je realizace stavby navržena do 
programů s předpokládanou pod-
porou z fondů EU. S ohledem na 
čerpání těchto zdrojů ale není 
možné v tuto chvíli říci, zda se 
podaří stavbu zařadit do progra-
movacího období 2007 – 2013. 
V roce 2011 budou na této silnici 
provedeny pouze lokální výspra-
vy s cílem eliminovat problémy 
s bezpečností silničního provo-
zu,“ doplnil Pavlík.  (hrr)

Finalistky Miss Zrcadlo si 
užily den ve Wellness Kuřim

Kerndlová. Vstupenky si můžete 
už dnes rezervovat na telefonním 
čísle 737 177 367 nebo na e-mailu: 
smerda.zrcadlo@centrum.cz. (pš) 
 Foto Pavel Šmerda

Vavřinec - Vavřinec se pyšní 
titulem Vesnice roku Jihomorav-
ského kraje 2011. V sobotu 20. 
srpna převezme starosta Miloslav 
Novotný na místním výletišti ví-
těznou stuhu od hejtmana Michala 
Haška. „Bude to týden po naší pou-
ti. Původně jsme plánovali stejný 
termín, ale nakonec jsme dali před-
nost tomuto řešení,“ vysvětlil první 
muž vavřinecké radnice, který má 
na vítězství lví podíl.

Ve Vavřinci přivítají i delegace z 
většiny ostatních obcí, které se sou-
těže zúčastnily. „Hlavní blok oslav 
začne v deset hodin a trvat bude do 
půl jedné. Postupně budou vyhla-
šovány výsledky všech kategorií, 
zástupci radnic budou přebírat oce-
nění od delegace z kraje a minis-
terstva pro místní rozvoj,“ nastínil 
Novotný. Po skončení této části 
následuje předěl, který mají připra-
vený místní hasiči. „Bude to nějaká 

sranda s jejich starou ruční stříkač-
kou,“ nechce prozradit podrobnos-
ti. Tím ale zdaleka vše nekončí.

„Zhruba od jedné hodiny ná-
sleduje kulturní program, diváci 
se mohou těšit na pěvecký sou-
bor z Tvrdonic, Drahan, Majerán, 
dětskou skupinu Kaštánci z Horní 
Lhoty, od šesti hodin se pak koná 
taneční zábava, na které bude hrát 
Benešovská dvanáctka. 

 Pokračování na str. 4.

Vavřineč   oslaví vítězství v soutěži

Drnovice - Dvaatřicetiletý řidič zahynul ve čtvrtek odpoledne při ha-
várii osobního vozidla Citroën C5 u Drnovic. „Mladý muž byl po nárazu 
do stromu ve vozidle zaklíněn a utrpěl mnohočetná poranění neslučitelná 
se životem. Zasahující lékař mohl jen konstatovat smrt v důsledku těž-
kých zranění,“ řekla tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby Bar-
bora Zuchová. Podle výsledků šetření byly příčinou nehody nepřiměřená 
rychlost a nezvládnutí řízení.  (pš)

Řidič zemřel po nárazu 
do stromu u Drnovic

Podobu hřiště 
určila anketa

Blansko - Celkem 2154 oby-
vatel města navštívilo blanen-
ské webové stránky, na nichž se 
rozhodovalo o nové podobě dět-
ského hřiště u přehradní nádrže 
Palava. Svoje hlasy zaslalo 194 
z nich. Do poslední chvíle nebylo 
jasné, která varianta zvítězí. „Jen 
o pouhé tři hlasy více získal ná-
vrh společnosti Hřiště s.r.o., která 
bude vyzvána k uzavření smlou-
vy o dílo. Většina respondentů 
hlasovala prostřednictvím inter-
netu, pouhé dva lístky došly poš-
tou. Věřím, že i ti, kteří byli pro 
jinou alternativu, než byla vybrá-
na, budou s konečnou podobou 
hřiště spokojeni,“ uvedl vedoucí 
odboru investic a územního roz-
voje Marek Štefan.  (bh)

Našli granáty
Brťov-Jeneč - Pyrotechnik 

z Brna přijel ve středu 27. červen-
ce v odpoledních hodinách do Br-
ťova k nálezu munice v lese. Jed-
nalo se o dva nevybuchlé německé 
granáty. Pyrotechnik si munici od-
vezl k další likvidaci.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Western park 
Boskovice připravil pro své ná-
vštěvníky další lákadlo. Kromě 
kovbojů prohánějících se po 
Main Street, představení s koňmi 
a dalšími atrakcemi z Divokého 
západu mohou lidé zamířit ještě 
hlouběji do historie. 

Konkrétně do druhohor, kde 
na ně čeká setkání s dinosaury. 
Ztracený svět, který vznikl na 
místě původního amfi teátru, čítá 
prozatím pětapadesát maket. Jak 
ale říká majitel městečka Luboš 
Jerry Procházka, bude se neustále 
vylepšovat.

„Stále jsem přemýšlel, jak am-
fi teátr více otevřít lidem. Tvoří 
sice polovinu rozlohy areálu, ale 
návštěvníci si ho mohli prohléd-
nout jen při představení. Když 
někdo přišel po dvanácté hodině, 
tak už neměl šanci se tam dostat. 
Nakonec jsme se rozhodli pro 
dinosaury. Zrekonstruovali jsme 
cesty a celý areál zpřístupnili. 
Poprvé v historii městečka se tak 

lidé mohou podívat i do zákulisí. 
Kromě Ztraceného světa uvidí 
také například pastviny s našimi 
koňmi. Chceme být zábavný park, 
jsou nám blízko příroda a histo-
rie. Je dobré, že se lidé mohou 

v jednom dni podívat na Divoký 
západ a po pár krocích se ocitnou 
v druhohorách,“ popsal Jerry.

Podle jeho slov je prostředí 
pro tuto atrakci bezkonkurenční. 
Areál se připravoval půl roku, pět 

měsíců pak zabralo stěhování di-
nosaurů. Kromě toho je k vidění 
také vodopád nebo sopka. To ale 
není zdaleka všechno. Po ukon-
čení letošní sezony přijde na řadu 
další vylepšování. V plné parádě 
se nová atrakce představí v příš-
tím roce. 

„Zatím máme instalované jen 
nepohyblivé exponáty. Soustředí-
me se na vybarvení zvířat. Příští 
rok už by měly být i pohyblivé. 
Chystáme spoustu věcí včetně 
nočních prohlídek s pochodně-
mi a představení. Atrakce budou 
postupně přibývat. V současné 
době jsme teprve na začátku, plá-
ny máme velkolepé, ale zatím je 
nebudu všechny prozrazovat,“ 
vysvětlil Jerry. 

Jak doplnil, připravili ve Wes-
tern parku zajímavou nabídku 
pro lidi z Boskovic a okolí. Až 
do konce prázdnin si totiž budou 
moci Ztracený svět prohlédnout 
od 17 do 19 hodin za padesát ko-
run. Nemusí tak platit vstupné do 
celého parku.

Dalším zajímavým počinem je 

otevření nového hotelu, který je 
v provozu už od letošního roku. 
Jedná se o ubytování ve wester-
novém stylu. Nefunguje ale tak, 
že by všechno bylo dohromady 
v jedné budově. Každý pokoj nebo 
apartmán je situován do oddělené-
ho domečku, tím pádem vznikla 

úplně nová ulice. V současné době 
je k dispozici zhruba čtyřiasedm-
desát lůžek, do budoucna jich ale 
bude více. Z venku hotel vypadá 
jako původní westernová stavení, 
ale uvnitř je plný komfort, který  
návštěvník už zcela běžně vyža-
duje.

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

 Foto HZS JmK PS Boskovice Foto HZS JmK PS Boskovice
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V čele seriálu se po závodě v Pamě  cích udrželi muži ze Sycho  na

Velkou cenu provázel déšť

Radim Hruška

Benešov - 
Největší letošní 
akcí v Benešově 
byla rekonstruk-
ce fotbalového 
hřiště u základ-
ní školy a kabin. 
Nyní přijde na 
řadu oprava obecního úřadu. Více 
prozradil starosta obce Antonín 
Rus.

Co všechno se na fotbalovém 
hřiš   dělalo?

Podařilo se nám získat dotaci 
z MAS Boskovicko Plus, která 
činila více než jeden milion ko-
run. Stavba ve fi nále stála dva mi-

liony, zbytek proto dofi nancovala 
obec. Prováděla se kompletní po-
vrchová úprava terénu, hřiště se 
srovnalo, navezla se na něj nová 
vrstva, ve které roste tráva, dělala 
se také nová automatická závla-
ha. V rámci akce se ještě udělal 
vrt na vodu.  

Přes týden bude hřiště využívat 
škola, protože je v jejím areálu, 
o víkendech bude sloužit fotba-
listům. Rozměrově se zvětšilo asi 
o tři metry na šířku, délka zůstala 
stejná. Nad rámec jsme pak opra-
vili kabiny. V plánu máme ještě 
v areálu vybudovat dráhu pro hasi-
če, aby nemuseli neustále přenášet 
a chystat překážky a tréninkové 
hřiště pro děti, a na volnočasové 
aktivity. 

To ale není v letošním roce 
všechno...
Čeká nás ještě zahájení rekon-

strukce budovy obecního úřadu. 
Na to jsme získali dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí na 
úsporu energií asi 940 tisíc, cel-
kem nás akce přijde na 1,35 mi-
lionu korun. 

Dojde na zateplení obvodového 
zdiva, budou se měnit okna a dve-
ře, zateplovat podlahy a stropy. 
Z vlastních zdrojů opravíme dvě 
kanceláře obecního úřadu a vy-
tvoříme jakousi předkancelář 
s malou kuchyňkou, abychom 
se přiblížili současným trendům. 
Budova je stará a léta se do ní ne-
investovalo, protože se vždy našly 
přednější věci. Počítáme s tím, že 

práce začnou koncem září vý-
měnou oken, přes zimu se bude 
pracovat uvnitř a na jaře se pak 
dokončí fasáda. Máme tady také 
knihovnu, kterou z prvního patra 
přemístíme do zasedací místnosti 
v přízemí a budeme ji digitalizo-
vat. Zasedací místnost pak přesu-
neme do obřadní síně. Prostory 
po knihovně budeme zatím vyu-
žívat jako archiv, do budoucna je 
tam plánovaná výstavba jednoho 
obecního bytu.

Můžete přiblížit i další akce, 
které jste letos prováděli?

V červenci jsme dokončili 
opravu pomníků a křížů v obci za 
zhruba 440 tisíc korun. Završili 
jsme také druhou etapu výstav-

by nového oplocení hřbitova. Je 
osazená brána a branka a dalších 
jedenáct polí plotu. Nová zeď má 
pilíře z cihel a výplně jsou ko-
vané od uměleckého kováře. Už 

jsme tam profi nancovali zhruba 
900 tisíc korun, ale oplocení má 
vydržet alespoň dvě další genera-
ce. Příští rok provedeme třetí eta-
pu, kdy přijde na řadu přistavět 
kolumbárium a část zdi, abychom 
areál uzavřeli a měli hřbitov v po-
řádku. Plánujeme u něho ještě 
parkoviště. 

Kromě toho bude nutné udělat 

zpevněnou plochu pro kontejnery, 
protože jsme rozšířili sběr třídě-
ného odpadu na papír a barevné 
a bílé sklo. Přibylo nám šest kon-
tejnerů, které je nutné vymístit 
z centra obce trochu stranou a při-
způsobit tak, aby k nim byl dobrý 
příjezd i v zimě. 

V jaké fázi je rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice?

Hasičská zbrojnice je funkční, 
ale je potřeba dokončit fasádu, 
chodník, obložit sociální zařízení 
a umývárnu. Horní patro je nutné 
udělat kompletně. Zatím je tam 
jen volný prostor. Stavba je rozvr-
žena na více etap, bude záležet na 
volných fi nančních prostředcích. 
 Pokračování na str. 5

V Benešově opravili hřiště a pus   se do obecního úřadu

náš rozhovornáš rozhovor
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Aleš Havelka

Sychotín, Černovice, Pamětice -
Poslední červencový víkend pokra-
čoval Kryštof Cup velká cena Bla-
nenska v požárním útoku dvojzá-
vodem v Sychotíně a Černovicích. 

Do sychotínského areálu se sjelo 
36 mužských a 16 ženských týmů. 
Předpoklady rychlých útoků se 
projevily na více než sto procent. 
V mužské kategorii šest týmů do-
kázalo stlačit čas pod hranici 18 
vteřin. Na dlouho se ve vedení 
soutěže usadili muži z Hlubokého 
(TR) s časem 17,40. Za obrov-
ské divácké podpory nastoupili 
se startovním číslem 18 domácí 
závodníci. A nenechali nikoho na 
pochybách, proč právě oni vedou 
velkou cenu. Jako historický první 
tým v seriálu zastavili časomíru na 
hodnotě pod sedmnáctivteřinovou 
hranicí, přesněji na 16,85 s. Obrov-
skou statistickou náhodu připravili 
pro všechny muži z Benetic (TR), 
kteří svůj útok dokázali dokončit 
v identickém čase jako domácí. 
Zlaté a stříbrné medaile si vítězné 
týmy rozdělily podle rychlejšího 
sestřiku na prvním z dvojice terčů 
a ten rozhodl pro domácí.

Aby nebylo náhodám dost, tak 
obdobná situace nastala také v ka-
tegorii žen. O pomyslné řezání 
zlatých medailí na polovic se po-
staraly závodnice ze Sychotína a ze 
Žďáru se shodným časem 17,88 s. 

K

Nevěnoval se 
řízení a boural
Ostrov u Macochy - Nepozor-

nost při řízení skončila v pondělí 
1. srpna ve večerních hodinách mezi 
Ostrovem u Macochy a Sloupem 
nehodou. Dvacetiletý řidič jedoucí 
ve směru na Ostrov se plně nevě-
noval řízení vozidla Volkswagen 
Transporter a v pravotočivé zatáč-
ce vjel do protisměru, kde se srazil 
s právě projíždějícím nákladním 
vozidlem značky Mercedes. Muž, 
který vjel do protisměru, utrpěl 
lehké zranění. Na obou vozidlech 
vznikla škoda ve výši přibližně 180 
tisíc korun.  (hrr)

Poslal peníze, 
zboží nedošlo
Blanensko - Na podvodníka 

v internetové aukci narazil jedna-
třicetiletý muž z našeho regionu. 
Scénář byl stejný jako v minulých 
případech. Kupující měl zájem 
o fotoaparát značky Panasonic, 
proto zamířil na aukční portál. 
Aukci vyhrál a na účet podvodní-
ka v březnu poslal přes sedm tisíc 
korun. Do dnešního dne ale neob-
držel zakoupený fotoaparát, ani 
peníze zpět. 

V podobných případech policis-
té doporučují si nechat poslat zbo-
ží na dobírku a před zaplacení se 
přesvědčit, zda není balík prázdný. 
Pokud se stane, že zboží nepřijde 
v daném nebo posléze dohodnu-
tém termínu, je nutné se obrátit na 
policii.  (hrr)

Policisté se 
zaměřili také

na cyklisty
Bořitov, Blansko - V poslední 

době se policisté zaměřili na cyk-
listy, kteří usednou na kolo opilí. 
Stejně tomu bylo také v sobotu 
30. července ve večerních hodi-
nách v Bořitově. Hlídka zastavila 
osmatřicetiletého muže, který jel 
na kole. Po provedení dechové 
zkoušky muž nadýchal 1,41 pro-
mile. Policisté jeho přestupek 
nahlásili správnímu orgánu. Nyní 
mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

Alkohol zřejmě chutnal i devě-
tapadesátiletému řidiči, kterého 
v pravé poledne kontrovali poli-
cisté v Blansku. Nadýchal 1,77 
promile. Muž neodevzdal řidič-
ský průkaz, protože jej u sebe ne-
měl. Policisté mu zakázali další 
jízdu.  (hrr)

Z výletu se 
už nevrátil

Černá Hora - K tragické ne-
hodě došlo v pátek 29. července 
v odpoledních hodinách v Černé 
Hoře. Dvaačtyřicetiletý cyklista 
tam při odbočování vlevo nedal 
přednost po hlavní silnici jedou-
címu nákladnímu vozidlu značky 
Volvo. Střetu už nešlo zabránit. 
Muž byl s těžkým zraněním od-
vezen do nemocnice v Brně, kde 
ve večerních hodinách zemřel. Na 
nákladním vozidle vznikla škoda 
ve výši 30 tisíc a na kole 10 tisíc 
korun.  (hrr) 

Lup zlodějům
nakonec nevyšel

Letovice, Adamov - Žádné 
ukradené věci, jen poškozené dve-
ře a okno. To je výsledek dvou 
případů vloupání do obchodů, kte-
ré se staly v noci na 29. července 
v Letovicích a Adamově. Do pro-
dejny v Letovicích se zloděj dostal 
po rozbití okna, které si následně 
otevřel, podíval se dovnitř, ale nic 
neukradl. Rozbitím okna způsobil 
škodu ve výši pět tisíc korun. Hůře 
skončily vstupní dveře do prodej-
ny v Adamově, kdy je výtečník 
vypáčil a částečně vysadil, při-
tom však došlo k popraskání skla. 
Zničené dveře si majitel ocenil na 
dvacet tisíc korun.  (hrr)

Místo hříbků
našla granát

Bedřichov - V lese u Bedřicho-
va nerostou jen hříbky. V úterý 
2. srpna se o tom přesvědčila čty-
řicetiletá žena, která našla v lese 
munici. Na místo přijeli policisté 
z obvodního oddělení, kteří ná-
sledně zavolali pyrotechnika. Ten 
zjistil, že se jedná o německý dě-
lostřelecký granát a následně si jej 
převzal k likvidaci.  (hrr)

Auta v koloně
bourala

Letovice - Jízda v koloně vy-
žaduje notnou dávku pozornosti. 
Přesvědčil se o tom řidič kamionu, 
který 3. srpna v odpoledních hodi-
nách u Letovic narazil do návěsu 
kamionu značky Mercedes jedou-
cího před ním. Odpovědné by bylo 
zastavit a domluvit se, jak situaci 
vyřešit, řidič však šlápl na plyn 
a z místa nehody ujel. Škoda na 
poškozeném kamionu se vyšplha-
la na deset tisíc korun.  (hrr)

Zloděje vyrušil
při krádeži 

vrátný
Skalice nad Svitavou - V noci  

na 5. srpna se zloděj vloupal do 
fi rmy ve Skalici nad Svitavou. Na 
lup se vydal kolem půlnoci. Nejpr-
ve prolezl oknem dovnitř a vypáčil 
dveře na chodbu. Nepočítal však 
s pravidelnou obchůzkou vrátné-
ho, který lapku vyrušil. I přesto, 
že si nic neodnesl, na zničených 
věcech vznikla škoda ve výši asi 
jedenáct tisíc korun.  (hrr)

Z dílny zmizelo
nářadí

Sulíkov - Zřejmě v nočních ho-
dinách na pondělí 25. července se 
vloupal neznámý zloděj do dílny 
v Sulíkově. Z ní si odnesl nářadí za 
zhruba sedm tisíc korun. Lapka se 
vyznal, protože do dílny vnikl poté, 
co nalezl schované klíče od dveří 
dílny u rodinného domku sousedí-
cího s dílnou. V souvislosti s tímto 
případem, vyzývají policisté lidi, 
aby nenechávali a neschovávali 
klíče někam pod rohožku nebo na 
jiná tajná místa, ale měli klíče od 
domů neustále u sebe.  (hrr)

Sloupská škola přes
prázdniny prokoukne

Tuto dvojici na stupních doplnily 
ženy ze Šošůvky s více než půl vte-
řinovým odstupem.

Po sobotní soutěži se větši-
na týmů přesunula do Černovic. 
Snad i večerní předsoutěžní párty 
přilákala neuvěřitelných 45 muž-
ských a 19 ženských týmů. Ze 
začátku startovního pole zaútočili 
muži z Hlubokého (TR) a s časem 
17,68 s naznačili, že i tentokrát by 
se mohly běhat velmi rychlé úto-
ky. Těžší podmáčená dráha však 

byla pro mnoho týmů překážkou 
k překonání tohoto času. O překva-
pení se postaral rozjetý rychlík ze 
Sychotína. Také v neděli dokázal 
zastavit časomíru na stejné hodno-
tě jako vedoucí tým z Hlubokého. 
A tak i tentokrát rozhodoval o bar-
vě kovu medailí druhý terč, který 
opět měli na své straně muži ze 
Sychotína. Na broznovém stupínku 
vítěznou dvojici doplnili muži ze 
Žernovníku s časem 17,70 s.

V ženské kategorii na bronzový 

Voděrady - Muži, dorostenci 
a starší přípravka TJ Voděrady 
ztratí minimálně na půl roku ve 
svých zápasech výhodu domá-
cího prostředí. Na hřišti totiž 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
kabin.

„Budova je v naprosto nevyho-
vujícím stavu. Oprava, která už 
začala, bude spočívat v úpravách 
stávajících kabin a sociálního za-
řízení, střechy, podlah, elektro-
instalace a vody. Díky přístavbě 
vznikne nové sociální zařízení pro 
veřejnost, další dvě kabiny se spr-
chami a technické zázemí,“ pro-

Fotbalisté ve Voděradech dostanou nové kabiny
zradil starosta Voděrad Miroslav 
Opluštil. 

Celkem tak už budou mít fot-
balisté k dispozici čtyři kabiny 
s kompletním zázemím, veřejnost 
pak nové sociální zařízení, které 
bude využíváno nejen při sportov-
ních utkáních, ale také při zába-
vách a dalších akcích, které se na 
hřišti konají. 

„Budova pochází z roku 1952 
a rekonstrukce je nezbytně nutná. 
Podle plánů potrvá do 30. červ-
na příštího roku. Každopádně 
na podzim budou hrát fotbalisté 
všechny zápasy na hřištích sou-
peřů, uvidíme co na jaře, jestli 
se podaří zprovoznit alespoň dvě 
kabiny. Zatím je předčasné o tom 
mluvit, jsme teprve na začátku,“ 
dodal starosta.  (pš)

Farmářské trhy se přestěhují
Boskovice - Farmářské trhy, které se konají v Boskovicích v Bezručo-

vě ulici, se budou pravděpodobně stěhovat. Provozovatelka totiž ukon-
čila nájemní smlouvu s tím, že se nepodařilo sehnat dostatečný počet 
prodejců, ti si navíc stěžovali na malý zájem kupujících. Nyní uvažuje 
o provozování farmářských trhů před budovou bývalého Krasu, kde ne-
bude platit žádný nájem.  (hrr)

Pozor na dopravní značení 
Boskovice - Řidiči v Boskovicích si musí dát pozor na nové dopravní 

značení, které je osazeno v tamní Sušilově ulici. To bylo umístěno po 
opravě parkovací plochy v prostoru mezi budovou základní školy a pro-
dejnami. 

U vjezdu je dopravní značka jednosměrný provoz, na výjezdu směrem 
k Sušilově ulici zase zákaz vjezdu všech vozidel. „Aby jste se vyhnuli 
zbytečným pokutám, musíte odjet přes placené parkoviště, které je sa-
mozřejmě pro průjezd zdarma, s výjezdem do Hradní ulice,“ vzkazují 
boskovičtí strážníci.  (hrr)

Původní. Kabiny ve Voděradech 
procházejí v těchto dnech velkou 
proměnou. 
 Foto Lenka Opluštilová

Sloup - Když děti opustí školní 
lavice, zdaleka to neznamená klid 
ve třídách a na chodbách. Naopak. 
Dva prázdninové měsíce jsou pří-
ležitostí udělat to, co za plného 
provozu není možné. A tak je i ve 
škole ve Sloupu pořádně rušno.

„O prázdninách dokončíme za-
teplení školy a výměnu oken. Celá 
akce byla zahájena v březnu a roz-
počet dosahuje téměř dvacet mili-
onů korun. Fasádu rozzáří kombi-
nace žluté, meruňkové a šedé bar-
vy. Díky zateplení bychom chtěli 

každoročně ušetřit až půl milionu 
korun. Tyto peníze budeme oka-
mžitě investovat zase do školy,“ 
řekl ředitel školy Pavel Dočekal.

Škola bude zářit nejen zvenčí, 
ale i uvnitř, chodby i třídy budou 
nově vymalovány. K tomu přibu-
de i výměna lavic ve třídách na 
prvním stupni. Počítačová učebna 
dostane nové výkonné počítače 
a programy. Výuku zkvalitní i třetí 
interaktivní tabule, videomikro-
skop a ostrý provoz zahájí vizua-
lizér.  Pokračování na str. 4

stupínek zaútočily ženy ze Žernov-
níku s časem 18,89 s. Po sobotní 
smůle si vylepšily náladu ženy ze 
Sebranic, když si za čas 18,77 s 
odvezly stříbrné medaile. Příjem-
ným překvapením bylo vítězství 
žen z Lipové (PV), které s časem 
18,60 s braly zlato.

S týdenním odstupem po černo-
vické soutěži na závodníky čekala 
náročná dráha v Paměticích. Účast 
byla tradiční - 34 mužských a 17 
ženských týmů. Dobrou taktiku 
proti kopci předvedli muži z Bílo-
vic (PV) a časem 18,54 s zaběhli 
svůj nejlepší letošní výsledek, kte-
rým byla bronzová příčka. Stabilitu 
výkonů předvádějí muži z Hlubo-
kého. Po vítězství v Černovicích 
si tentokrát odváželi stříbrný pohár 
za čas 18,32 s. Jediným týmem, 
který pokořil osmnáctivteřinou 
hranici, byli muži z Horního Poříčí 
(17,98 s). Díky vítězství stáhli ná-
skok Sychotína ve vedení seriálu.

Ženská kategorii již probíhala za 
vytrvalého deště. Na bronzový stu-
pínek tentokrát dosáhly ženy z Čer-
novic s časem 19,57 s. Dobrou for-
mu si po vítězství z předchozího 
kola udržely ženy z Lipové (PV) 
a časem 19,23 s obsadily stříbrnou 
příčku. Nejlepší taktiku předvedly 
ženy ze Sebranic, které startovaly 
jako první a jejich čas 19,02 s již 
nikdo jiný nedokázal pokořit.

Kompletní výsledky jsou na 
www.vc-blanenska.com.

Závod v Černovicích.  Foto archivZávod v Černovicích.  Foto archiv



úterý 9. srpna 20113
V.I.P.

Soutěž o vstupenky na vystoupeníSoutěž o vstupenky na vystoupení
Lucie Bílé na boskovickém hraděLucie Bílé na boskovickém hradě

Na boskovickém hradě vystoupí ve středu 31. srpna zpěvačka Lucie Bílá s klavírním doprovodem 
Petra Maláska. Návštěvníci se mohou těšit na celou škálu jejích hitů jako Ave Maria, Láska je láska, 
Amor magor, Ulice, Trouba, eSeMeS, Miluji tě a řadu dalších. Ve spolupráci s pořadatelem koncertu 
jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky na tuto akci. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Stačí, když 
správně odpovíte na následující otázku, svoji odpověď společně s telefonním číslem pošlete nejpoz-
ději do soboty 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 budete vylosovaní.

Otázka: Jak se jmenoval první hit zpěvačky Lucie Bílé? 
Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete zajistit v předprodeji. Vstupenky 

jsou k dispozici v sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticketart a v kamenných prodejnách v Blansku, v Bos-
kovicích, v Kunštátě, v Letovicích a v Rájci-Jestřebí. (zbb)

Minifotoreportáž: Lažanská fošna, festiválek a Okrouhlecký tuplákMinifotoreportáž: Lažanská fošna, festiválek a Okrouhlecký tuplák

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 Michaela3 Michaela 5 Veronika5 Veronika

V sobotu 1. října vyvrcholí letošní ročník soutěže Miss Zrcadlo 2011. 
V následujících číslech Zrcadla vám účastnice soutěže představíme 
(dívka č. 2 So ie Dohnalová odstoupila ze soutěže z rodinných důvo-
dů). Vy budete mít možnost až do 13. září posílat hlasy svým favorit-
kám 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 letoš-
ním 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 
nejvíce 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 bydliště. Cena SMS je podle vašeho platného tarifu. Z každého 
čísla můžete denně poslat maximálně tři hlasy.

Recese. V neděli se konala tradiční Lažanská fošna. Tříčlenné týmy se nejprve vydaly na jízdu na kole přes místní koupaliště, poté se utkaly i v dalších disciplínách. Foto Pavel Šmerda * Zábava. Boskovice hos  ly další ročník 
Fes  válku bez bojů a válek. Na návštěvníky čekala řada kapel a doprovodný program. Foto Jana Chmelíčková * Soutěž. Příznivci pi   piva na čas si dali dostaveníčko na tradiční akci v Okrouhlé. Foto Jaroslav Oldřich

Zámek ve Valticích, okolí Dalešické přehrady, ale 
také Býčí Skála v Moravském krasu nebo Nový hrad 
u Adamova se letos v srpnu stanou svědky pohád-
kového příběhu. Právě tato místa si totiž vybral re-
žisér Eugen Sokolovský ml. pro natáčení pohádky 
Sněžný drak. 

„Příběh začíná pohádkově. V královském paláci 
se ukládá ke spánku malá princezna. Hodný rádce 
Hubert ji před spaním vypráví pohádku, která dívku 
zavede do bohatého království. Tomu vládne vlídný 
a spravedlivý král. Má jedinou dceru. Vyrůstala bez 
matky, a tak nikoho nepřekvapuje, že se princezna 
víc než tradičním „dámským“ činnostem věnuje jíz-
dě na koni a šermu. Král chce svoji dceru za každou 
cenu provdat. A nikdo vlastně neví, proč tak spěchá. 
Uspořádá proto velký ples. Na něm se o princeznu 
uchází řada princů, ale ten, pro kterého se princez-

na sama rozhodne, se jejímu otci z nepochopitel-
ných důvodů vůbec nezamlouvá... Posléze se dozví-
me, že za vším je dávná kletba, a také vládkyně říše 
čarodějnic a Sněžný drak,“ prozrazuje šéfdramaturg 
brněnského studia České televize Jaroslav Kravka. 
Princezna spolu se svým vyvoleným podstupují 
dlouhou, náročnou a nebezpečnou cestu, a překo-
návají řadu překážek, aby nakonec zjistili, že nad 
vším může zvítězit jen skutečná a pravá láska.

V pohádkovém příběhu, jehož natáčení se usku-
teční v první polovině srpna a v listopadu, se před-
staví v hlavní roli Petra Tenorová, kterou diváci 
znají jako princeznu z pohádky Kouzla králů, dále 
Alexandr Rašilov, Jitka Čvančarová, Arnošt Gold-
lam, Pavla Tomicová, Zuzana Slavíková, Jiří Pecha 

a další. Pohádku uvidí diváci České televize zřejmě 
v roce 2012.  (pš)

Na Novém hradě natočí pohádkuNa Novém hradě natočí pohádku
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Dvořáček: Počítáme s  m, že budeme posuzovat až třicet žádos  

MAS rozdělí osm milionů korun
C     B

Radim Hruška

Letovice - Až do konce srpna 
mohou obce, sdružení i podnikate-
lé podávat žádosti o dotaci v rámci 
právě vypsané výzvy Místní akční 
skupiny Partnerství venkova. Ve 
hře je celkem osm milionů ko-
run. Oproti loňskému roku došlo 
k úpravám hodnotících kritérií. 
Zvýhodněny tak budou menší pro-
jekty, malé obce a žadatelé, kteří 
ještě žádnou dotaci neobdrželi.

„Do poloviny září budeme pro-
vádět administrativní kontrolu 
projektů. Výběrová komise je poté 
zhodnotí a sedmadvacátého září 
zveřejníme výsledky. Po lhůtě na 
odvolání je zašleme ke konečné-
mu schválení do Brna na SZIF. 
Minulý týden už proběhla škole-
ní žadatelů, kde jsme se zaměřili 
na zpracování žádostí, seznámili 
jsme účastníky s výzvou a s tím, 
co znamenají výběrová kritéria. 
Tedy poskytli jsme rady, jak pro-
jekt napsat tak aby měl co největší 
šanci na úspěch. Pokud si někdo 
nebude vědět rady, jsme samozřej-
mě připraveni pomoci,“ uvedl ma-
nažer MAS Partnerství venkova 
Petr Dvořáček.

Podle něj je tradičně největší zá-

jem o druhou oblast zaměřenou na 
občanské vybavení a služby. Pení-
ze z ní putují například na opravy 
a výstavbu různých obecních bu-
dov jako jsou obecní úřady, školy, 
hasičské zbrojnice nebo kulturní 
domy. Druhá fi che podporuje také 
církevní stavby. Žádat v ní mo-
hou kromě obcí i různá sdružení. 
Oproti loňskému roku se změnila 
také oblast zaměřená na cestovní 
ruch. Nově jsme okruh upravili na 
ubytování a sport. Chceme podpo-
řit stávající kapacity, aby se mo-

dernizovaly. Je ale možné získat 
prostředky i na novou výstavbu,“ 
doplnil Dvořáček. Protože se jedná 
o podnikatelské projekty, činí pod-
pora jen čtyřicet procent. Naopak 
obce mohou získat až sedmdesát 
a neziskové organizace dokonce 
devadesát procent nákladů. 

„Z celkového počtu žadatelů 
mám docela obavu. V minulých 
výzvách se počet projektů pohy-
boval kolem dvaceti. Letos by-
chom se měli dostat určitě nad 
třicet žádostí. To, kolik z nich se 

podaří uspokojit, záleží na veli-
kosti projektů. Maximální dotace 
je 1,8 milionu korun, ale žadate-
lé se mohou přihlásit i s výrazně 
dražšími akcemi. Budeme bodově 
podporovat projekty, které žádají 
menší dotace, zvýhodňujeme také 
menší obce a takzvané prvožada-
tele. Dělali jsme i úpravu výběro-
vých kritérií. Nově se bude žádost 
předávat na CD, u nás se vytiskne 
a podepíše. Žádosti budeme přijí-
mat denně od osmi do čtrnácti ho-
din,“ popsal Dvořáček. 

Hejtman přijel na kontrolní 
den stavby nového pavilonu 
Blansko - Hejtman Michal Hašek navštívil Blansko. Na radnici jednal 

se starostou Lubomírem Toufarem o aktuálních problémech města a roz-
vojových prioritách města a regionu. 

Hejtman přislíbil pomoc Blansku v urychlení přípravy projektu sil-
ničního průtahu městem, který tvoří krajská komunikace II/374. Rovněž 
poděkoval za spolupráci městské nemocnici při tvorbě nové koncepce 
lůžkové péče v Jihomoravském kraji. Starostu také informoval o postupu 
výstavby Senior centra, krajské příspěvkové organizace.

Tam také směřovala další část hejtmanovy návštěvy Blanska. Michal 
Hašek se zúčastnil kontrolního dne přímo na stavbě nového pavilonu 
Senior centra. Pavilon zvýší kapacitu té části Senior centra, která po-
skytuje službu domova se zvláštním režimem pro seniory trpící syndro-
mem demence. Na stavební část třípodlažního objektu, situovaného na 
volné ploše v zahradě a spojeného zastřešeným krčkem se současným 
objektem Senior centra, vynaloží Jihomoravský kraj 42,2 milionů korun 
z úvěrového programu Evropské investiční banky. Jak hejtmana Haška 
informovala ředitelka zařízení Lenka Dražilová, nový třípodlažní pavi-
lon poskytne domovu dalších 40 lůžek ve dvou odděleních. Provoz no-
vého objektu bude zahájen na podzim příštího roku.  (pš)

Senátoři nasedli na kola a vydali se na cestu po republice
Pavel Šmerda

Černá Hora - Že si politiky 
představujete pouze v dobře pad-
noucím obleku? Omyl. Někteří 
sociálnědemokratičtí senátoři na 
sebe navlékli cyklistické dresy 
a v závěru července vyrazili na 
kolech na silnice. 

„Akce nese název Senátoři na 
kole kolem vlasti. Jedná se o nul-
tý ročník. Odstartovali jsme v pá-
tek ráno v Třinci, protože tamní 
hokejisté jsou mistři republiky, 
náš kolega Petr Gawlas odtud po-
chází a je jejich velkým fandou. 
Vyjeli jsme tedy přímo od stadi-
onu a vydali se do Černé Hory. 
Tam jsme dorazili po dvou stech 
kilometrech v odpoledních ho-
dinách. Druhý den ráno jsme se 
z Černé Hory vydali směrem na 
Prahu, konec cesty byl před bu-

Spolupráce bude pokračovat
Blansko - Delegace z francouzských partnerských obcí Bouloc, Vac-

quiers a Villeneuve lès Bouloc zavítala do Blanska. Na programu jedná-
ní, kterého se zúčastnili představitelé blanenské radnice a zástupci DDM 
a některých škol, bylo především navázání styků v oblasti školství, kul-
tury a mládeže. Jak řekl starosta Lubomír Toufar, při setkání byly nastí-
něny návrhy na výměnné pobyty studentů a odbornou praxi studentů ve 
fi rmách ve Francii.  (bh)

Havárie stromu v centru města
Blansko - Dominantou blanenského náměstí Svobody v jeho vstupní 

části od Rožmitálovy ulice je krásně vzrostlý červený buk - Fagus syl-
vatica. Byl vysazen v roce 1918 u příležitosti vzniku Československé 
republiky a stal se památným stromem Blanska. Za celých 93 let nezpů-
sobil díky péči odborníků žádný problém. Až do soboty 30. července, 
kdy se před devátou hodinou odlomila od kmene narušená silná a těžká 
větev, která svojí vahou ulomila i větev pod ní. Bylo velkým štěstím, že 
po parkové cestě, kam až padající větev zasahovala, nikdo nešel a na 
trávníku se nepohybovaly děti, jak se občas děje. Po zavolání na měst-
skou policii se do dvaceti minut dostavili hasiči, kteří ulomené větve 
rozřezali na díly a uvolnili průchod parkem. 

Podivné na všem je, že činnost, kterou v minulosti vykonávali pra-
covníci technických služeb, musí dělat hasiči. Jsou to dříči, ne-li otroci 
doby, kteří zasahují při povodních, polomech, vyprošťují zraněné z aut, 
likvidují vše, co se z havarovaných nákladních aut vysypalo, instalují 
ropné zábrany, dokonce sundávají i kočky a včelstva ze stromů, podílejí 
se na prevenci a kontrolách protipožárních zařízení, zúčastňují se soutěží 
a při tom ještě také hasí požáry, zachraňují majetek i lidské životy atd. 
Připomíná to z pohádek známé: „Ferda mravenec, práce všeho druhu“. 
A to ještě pánové v ministerských křeslech zvažují, zda jich není moc 
a neměli by na nich šetřit.

Při pohledu na ulomenou horní větev, která byla u kmene více než 
z třetiny narušená a zčernalá, napadá otázka, jak odpovědně a odborně 
probíhají kontroly stavu stromů na veřejných prostranstvích. Je opravdu 
štěstí, že se nic nikomu nestalo.  (šr)

Pokračování ze str. 1
Počítá se s fotbalovým utkáním 

žáčků či akrobacií modelů leta-
del,“ vypočítává Novotný. Připra-
veno je bohaté občerstvení s na-
bídkou místních produktů včetně 
grilovaných specialit, udírny či 
pštrosího guláše. 

Co počasí? „Věříme, že nám 
bude přát. Je připravena i, jak se 
říká, mokrá varianta. Na starých 

kurtech bude stát velký stan s pů-
dorysem deset krát dvacet met-
rů, kde by se v případě deště vše 
odehrávalo. Ale věříme, že k této 
možnosti nedojde,“ přeje si sta-
rosta. V době, kdy bude probíhat 
kulturní program, mají Vavřinečtí 
připravenou speciální okružní jízdu 
do místních částí obce, tedy do Ve-
selice, Suchdola a Nových Dvorů, 
pendlovat tam bude mikrobus, kte-

rý bude zájemce po trase převážet. 
„Samozřejmě se počítá s návštěvou 
naší rozhledny, pod níž budou mít 
vystoupení historičtí šermíři,“ upo-
zorňuje Novotný.

Vavřinec brzy čeká návštěva dal-
ší hodnotitelské komise, obec se 
bude ucházet i o republikový titul 
Vesnice roku, který již z našeho 
okresu získali Olešničtí a Sloupští. 
„Víme, že dorazí poslední srpnový 

den. Výsledek bude oznámen 10. 
září v Luhačovicích. Naši šanci 
vidím v tom, že se hodně přihlíží 
k intenzitě místního života, na spol-
kovou a další činnost. Bylo nám 
řečeno, že právě díky tomu jsme 
uspěli v kraji, byli jsme od začátku 
považováni za favority,“ říká sta-
rosta, který je již nyní s úspěchem 
obce spokojen. „Bude-li ještě něco 
navíc, proč ne,“ usmívá se.  (bh)

Ve Vavřinci oslaví vítězství v krajské soutěži

Sloupská škola
přes prázdniny

prokoukne
Pokračování ze str. 2
Tyto moderní učební pomůcky 

budou žákům každodenně k dis-
pozici. 

„Opravy se dočkají i sprchy 
u bazénu. Po loňské kompletní 
výměně dna pokračujeme v po-
stupné rekonstrukci tohoto unikát-
ního technického díla, které žáci 
rádi využívají. Na školním hřišti 
vznikne nová nářaďovna,“ upřes-
nil Pavel Dočekal.

Vedení školy ale nemyslí jen na 
školáky. Rekonstrukce čeká i sbo-
rovnu. Do tohoto místa se nein-
vestovalo od otevření školy v roce 
1982. Vznikne tak reprezentativní 
prostor pro konference a setkávání 
s kolegy.

V pedagogickém sboru budou 
po prázdninách pracovat noví uči-
telé. Pokračovat bude spolupráce 
se školní psycholožkou, která je 
k dispozici dětem i rodičům, ang-
lickou konverzaci bude učit rodilý 
mluvčí Thomas Belton.  (ama)

Pavel Kohout zavítal na lysický zámekPavel Kohout zavítal na lysický zámek
Návštěva. Spisovatel 
Pavel Kohout společ-
ně se svojí manželkou 
Jelenou Mašínovou 
navš  vili Státní zá-
mek v Lysicích. „Pře-
dala jsem mu knihu 
o rakouské spisova-
telce Marii von Eb-
nech-Eschenbach, 
která na zámku žila. 
Poté si Pavel Kohout 
společně s manžel-
kou prohlédli náš zá-
mek i zahradu,“ řekla 
kastelánka Mar  na 
Medková-Rudolfová. 
Pavel Kohout navš  -
vil v závěru července 
jižní Moravu, v Diva-
dle Husa na provázku 
v Brně pak absolvoval 
autorské čtení svojí 
nejnovější knihy Můj 
život s Hitlerem, Stali-
nem a Havlem. (pš) 
 Foto Pavel Šmerda

dovou Senátu,“ řekl senátor Jozef 
Regec. 

Hlavním cílem akce bylo podle 
jeho slov zmapovat stav českých 
vozovek a podmínky pro cyklisty 
na vedlejších komunikacích. Se-
nátoři také sledovali míru ohledu-
plnosti řidičů motorových vozidel 
vůči svým kolegům, kteří Česko 
křižují na kolech. „Musím říct, že 
v některých částech Blanenska ne-
jsou silnice vůbec v dobrém stavu. 
Co se týká řidičů, zásadní problé-
my jsme neměli,“ doplnil Regec. 

Celkem se na trasu napříč re-
publikou vydalo šest sociálně-
demokratických senátorů, v po-
lovině trati v Černé Hoře zůstali 
čtyři. Peloton střídavě vedli kromě 
bývalého skvělého cyklisty a dnes 
předsedy Výboru pro zahraniční 
věci, obranu a bezpečnost Jozefa 
Regece i předseda senátorského 

klubu Petr Vícha a místopředseda 
Výboru pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí 
Petr Gawlas. Po cestě se přidali 
i další členové senátorského klubu 
ČSSD. 

„První den jsme zvládli za sedm 
hodin 200 km, což představuje 
velice slušný průměr přes 27 ki-
lometrů za hodinu. Kdy to bylo 
nejhorší? Drahany, ten kopec byl 
strašný. Samozřejmě i pro mě jako 
bývalého závodníka. V dřívějších 
dobách by mně to ani nepřišlo, ale 
s odstupem dvanácti let, co jsem 
ukončil aktivní kariéru, to bylo 
hodně náročné. Netušil jsem, že 
tady takový kopec ani máme,“ 
usmíval se Jozef Regec, který by 
z této akce rád už příští rok udě-
lal senátorsko-poslanecký závod. 
„Oslovíme všechny politické stra-
ny,“ dodal Regec.Odpočinek. Odpočinek. Jozef Regec (druhý zprava)Jozef Regec (druhý zprava) Foto archiv Foto archiv

Oblasti pro podání projektůOblasti pro podání projektů
Fiche č. 1 Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic: cílem této oblas   podpory je vytvoření přitažlivého území pro 

místní obyvatelstvo a vytvoření atrak  vního prostředí pro život, bydlení, práci, podnikání a volný čas. 
Fiche č. 2 Partnerství venkova - občanské vybavení a služby: je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb 

v obcích v oblas   veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činnos  , předškolní a mi-
moškolní péče o dě  , základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. 

Fiche č. 3 Partnerství venkova - podpora cestovního ruchu a diverzifi kace zemědělství: je určena na rozvoj ak  vit 
v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turis  ce), zejména 
na využi   potenciálu zemědělských farem v oblas   agroturis  ky. 

Fiche č. 4 Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků: je zaměřena na inves  ce do zemědělských sta-
veb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu, včetně nákupu nové stabilní i mobilní zemědělské techniky, 
strojního vybavení a zařízení. 

Fiche č. 6 Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova: je určena k podpoře vypracování 
studií nebo programů a na inves  ce spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využi  m kulturního dědictví 
venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, 
včetně historických parků, zahrad a alejí...

 2x foto Jiří Šrámek 2x foto Jiří Šrámek
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Vladimír Odehnal: I do budoucna chceme naše zařízení neustále vylepšovat a zkvalitňovat

Hotel Rudka je opravený a znovu v provozu

Před padesáti lety zahájilo provoz lysické koupaliště
Pavel Šmerda

Lysice - Před padesáti lety, 
přesně 2. července 1961, bylo 
slavnostně otevřeno koupaliště 
v Lysicích. O posledním červen-
covém víkendu si Lysičtí toto vý-
znamné výročí připomněli. 

O stavbě koupaliště se v Lysi-
cích uvažovalo dlouhou dobu. Vy-
tipována byla původně tři místa. 
U starého fotbalového hřiště, za 
hřbitovem a na louce u střelnice. 
Na veřejné schůzi v roce 1954 se 
zdálo, že zvítězí místo u střelni-
ce. Pak však došlo ke zrušení pily 
v Lysicích a bylo rozhodnuto, že 

Boskovice ožijí na tři dny španělskou kulturou, festivalem Ibérica

koupaliště se vybuduje na místě 
bývalého rybníka vedle pily. 

Stavba koupaliště začala v roce 
1960, píše se v místní kronice, kde 
je dále uvedeno, že po důklad-
ném zvážení a projednání bylo 
přikročeno k základním pracím, 
které měly z počátku dost nepří-
jemných okolností. Při hloubení 
stavbu velmi znesnadňovala silná 
vrstva bahna bývalého rybníka, 
na jehož místě nové koupaliště 
vznikalo.

Už v prvním roce stavby bylo 
provedeno vybetonování bazénu 
o rozměru dvacet krát padesát 
metrů. „Celá stavba koupaliště 

byla realizována v akci Z. Plány 
bazénu, bagrování, betonování 
a všechny odborné práce prová-
děla fi rma Pozemní stavby Brno. 
Bylo dost lidí v Lysicích, kteří 
dlouho nevěřili, že by se stavba 
koupaliště mohla stát skutečností. 
Mnoho jich však bylo, kteří plá-
nům věřili, věci přáli a v touze 
po brzkém dohotovení projektu 
přiložili ruce k dílu,“ uvádí kro-
nika a pokračuje. „Při hloubení 
bazénu bylo nutno zavážet zbylou 
část rybníka. Tuto práci si museli 
občané vykonat sami. Od jara po 
léto se pilně pracovalo. Nejrušně-
ji bývalo na staveništi v sobotu a 

v neděli a den po dni měnil bazén 
tvar. Před příchodem zimy byl 
bazén zhruba hotov. Aby čerstvý 
beton nebyl poškozen mrazy, na-
hrabali žáci stovky pytlů s listím, 
kterými pokryli dno bazénu. 

Koupaliště bylo dokončeno 
v roce 1962. Na jeho stavbě bylo 
odpracováno celkem 21 750 bri-
gádnických hodin. Protože neby-
lo možno získat všechny potřebné 
peníze ze státních přídělů, rozhodl 
se místní národní výbor uspořádat 
mezi lidmi sbírku. Ta vynesla 45 
tisíc korun. Celkové náklady na 
výstavbu koupaliště byly 453 ti-
síc korun.  Foto archiv Foto archiv

Boskovice - Festival španělské 
kultury Ibérica 2011 zavítá kromě 
Prahy a Brna také do Boskovic. 
Od 16. srpna představí umělce, ale 
nabídne také různé dílny a dopro-
vodné akce. Tématem letošního 
ročníku festivalu je kulturní bo-
hatství Iberského poloostrova, jež 
se rozvíjelo v průběhu několika 
století. V dramaturgické koncepci 
festivalu se tak objeví umělci ze 

starého fl amenkového rodu Vargas 
– Maya, stejně jako hudba španěl-
ského klasicismu či poezie a kine-
matografi e dvacátého století.

Hlavními hvězdami festivalu bu-
dou tanečníci Iván Vargas & Vero 
la India. Tito taneční mistři jsou 
představiteli autentického fl amen-
ka z legendární granadské čtvrti 
Sacromonte. Reprezentují fl amen-
co ničím nepřikrášlené, zemité 

a syrové, umocněné virtuózními 
výkony granadských hudebníků. 
V doprovodném festivalovém pro-
gramu je pro diváky připravena 
atraktivní nabídka různých aktivit: 
inaugurační festivalová fi esta, pře-
hlídka fi lmů španělské kinemato-
grafi e zahrnující díla legendárních 
režisérů Carlose Saury či Luise 
Buñuela, vernisáž fotografi í Jiřího 
Bendla Jaro v Andalusii a módní 

přehlídka fl amenkových kolekcí 
z dílny Lere Lere. 

Součástí festivalu budou již 
tradičně hudební a taneční tvůrčí 
dílny za účasti tuzemských i za-
hraničních lektorů. Nebude chybět 
ani teoretický seminář zaměřený 
na historii a vývoj fl amenka a jeho 
jednotlivých stylů. Milovníci fl a-
menkového tance, kytary, perkusí, 
kastanět, salsy i argentinského tan-

ga tak budou mít letos opět celých 
pět dní na to, aby jim přešly do krve 
i ty nejzapeklitější rytmy a taneční 
kreace. Novinkou letošního roční-
ku bude intenzivní kurz španělštiny 
pod vedením rodilých mluvčích. 

Za dobu svého trvání se stala 
Ibérica významnou kulturní akcí, 
která překročila rámec regionu 
a vytvořila unikátní prostor pro se-
tkávání španělských, českých a slo-

venských umělců. Festival se těší 
konstantně vzrůstající popularitě 
– na minulý ročník zavítal rekordní 
počet návštěvníků – úctyhodných 
tři a půl tisíce. Ibérica se stala vý-
znamnou kulturní akcí, která patří 
k největším festivalům svého druhu 
v celém středoevropském prostoru. 
Více informací na www.iberica.cz, 
kompletní program i na www.zrca-
dlo.net.  Radim Hruška

Lipůvka - Při běžné silniční kon-
trole zastavili policisté ve středu 
27. července třicetiletého muže, 
který v pravé poledne projížděl Li-
půvkou. Dechová zkouška dopadla 
pro řidiče dobře, ale test na přítom-

nost drog byl pozitivní na pervitin. 
Policisté dále zjistili, že muž má 
vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel, proto nepředložil řidičský 
průkaz. Na místě mu tak zakázali 
další jízdu.  (hrr)

Řidič si vzal pervitin

Pokračování ze str. 2 
Ještě není rozhodnuté, co v půd-

ní vestavbě vznikne, ale pravdě-
podobně to bude nějaká ubytovna 
nebo společenská místnost. Dá se 
říci, že z devadesáti procent je to 
nová budova. Původní byla v ha-
varijním stavu, mezitím jsme po-
řídili novou techniku, která se tam 
nemohla dostat. V současné době 
máme tři zásahová vozidla, takže 
bylo potřeba rozšířit i garáže a vy-
tvořit nové zázemí pro výjezdovou 
jednotku. Obec investovala i do 
modernizace vybavení hasičů. 

A plány do dalších let...

V příštím roce, pokud nám to 
dovolí fi nanční prostředky, je po-
třeba udělat projekt na zasíťování 
třinácti nových stavebních pozem-
ků, které máme rozparcelové, a při-
pravit je tak pro nové zájemce. To 
by se mohlo realizovat během dvou 
let. Také chceme dokončit hřbitov 
a postupně se věnovat chodníkům, 
které jsou ještě původní. Máme jich 
tady přes dva kilometry, opravovat 
je proto budeme po částech. Také 
bychom chtěli udělat nové parko-
viště u sokolovny, které by mělo 
sloužit návštěvníkům přilehlých 
obchodů, pekárny a restaurace. 

V Benešově opravili...
Blansko - Na Sportovním 

ostrově Ludvíka Daňka vzniká 
nová závodní dráha. Narozdíl od 
té, kterou provozuje již dlouho 
RC Autoklub Blansko pro mo-
dely silničních autíček, tato bude 

určena pro teréňáky. Vhodný 
pozemek dalo k dispozici město 
v prostorách mezi baseballovým 
hřištěm a pilou. 

„Dlouhá bude necelých dvě 
stě metrů,“ uvedl duchovní otec 

myšlenky a hlavní realizátor akce 
Pavel Pernica. Ten se momentálně 
zabývá úpravou terénu a tvorbou 
celého miniareálu, který bude dal-
ším zpestřením aktivit na sportov-
ním ostrově. (bh)

Nová dráha pro terénní autíčkaVýpustek láká 
na speciální 

prohlídky
Křtiny - Jeskyně Výpustek se 

stává stále vyhledávanějším cílem 
návštěvníků. Přispívají k tomu 
i netradiční akce. K těm nejnověj-
ším patří druhá část speciálních 
prohlídek s názvem Oživená his-
torie. Nejbližší prohlídky se usku-
teční 10. a 24. srpna, časy vstupů 
jsou od 17 hod. 

Prostory jeskyně se zajímavou 
akustikou lákají i hudebníky. Letos 
se tam uskutečnily dva koncerty 
spojené do projektu Zvuková jes-
kyně brněnského audiovizuálního 
tvůrce. Ten třetí se uskuteční 20. 
srpna. Experimentální elektronic-
ká hudba Jiřího Suchánka zazní 
z desetikanálového prostorového 
ozvučení a bude propojená s im-
provizací kytaristy Jakuba Juránka. 
Začátek koncertu je v 19 hodin. 
Rezervaci vstupenek si zajistěte na 
telefonu 516 439 111, e-mail: vy-
pustek.rezervace@caves.cz.  (ama)

Pavel Šmerda

Rudka u Kunštátu - Hotel na-
proti areálu Jeskyně Blanických 
rytířů v Rudce u Kunštátu je od 
1. srpna opět v provozu. O tom, 
jak probíhala rekonstrukce a na co 
se mohou návštěvníci těšit, jsem si 
povídal se spolumajitelem zaříze-
ní Vladimírem Odehnalem. 

Hotel byl několik let mimo pro-
voz. Jak jste se k němu dostali?

O koupi hotelu jsme začali uva-
žovat v první polovině loňského 
roku. Jeden z prvotních impulsů 
nám dal Roman Tandler, pro-
vozovatel informačního centra 
v Kunštátě, který mluvil o tom, 
že je v okolí nedostatek relativně 
kvalitní ubytovací kapacity. Za-
čali jsme se tedy bavit o možnosti 
řešit dlouhodobou situaci hotelu 
v Rudce, který byl pět nebo šest 
let zavřený. Nakonec se nám po 
asi tříměsíčních vyjednáváních 
podařilo hotel koupit a i za při-
spění MAS Boskovicko Plus začít 
s rekonstrukcí. 

Kdy jste s ní začali?
Přípravné práce, dá se říct zá-

chranného charakteru, začaly na 
přelomu roku, kdy jseme se pustili 
do rekonstrukce střechy. Pak jsme 
čekali na příznivé počasí a někdy 
v lednu jsme rozjeli činnosti uvnitř 
budovy. Měnily se krovy, podlahy, 
vzduchotechnika, veškeré sítě, od-
pady. Zůstaly prakticky jen holé 
zdi a obvodový plášť. Objekt po 

stránce stavební nebyl zase až tak 
ve špatném stavu, rozhodli jsme 
se ponechat i klasická okna, kte-
rá k němu patří. Uvidíme, co do 
budoucna. Abych řekl pravdu, 
v první fázi jsme chtěli opravovat 
jenom levou část objektu, ale na-
konec se ukázalo, že to není úplně 
tak jednoduché, protože spousta 
věcí je hodně provázaných. 

Měnilo se nějak výrazně dispo-
ziční uspořádání budovy? 

Dvě pětiny podlahové plochy re-
staurace byla dříve kuchyň. K zá-
sadním změnám docházelo také 
na schodišti a na pokojích. Nejvý-
raznější to bylo v části nad sálem, 
kde bylo původně osm pokojů bez 

sociálního zařízení, nyní jsou tam 
čtyři kompletně vybavené.

Rekonstrukce probíhá na něko-
lik etap. Můžete je více přiblížit?

Jak už jsem naznačil, spoustu 
věcí tu spolu souvisí, takže jsme 
vlastně propojili první etapu s dru-
hou. První se týkala levé části 
objektu, rekonstrukce restaurace, 
vstupu, terasy a prvního a druhého 
patra. Její součástí byla i úprava 
venkovní terasy, kde vzniká whirl-
pool pro čtyři až pět osob včetně 
minibaru, na terase plánujeme po-
řádat ochutnávky kvalitních odrů-
dových vín z jižní Moravy. Dá se 
využívat i pro oslavy a akce men-
ších skupin hostů. Druhá etapa, 

kterou jsme časově spojili s prv-
ní, zahrnuje i rekonstrukci sálu. 
Nechali jsme tam původní strop, 
chtěli jsme zachovat i dubové par-
kety, ale nepodařilo se, takže jsme 
museli položit nové, ale opět kla-
sické dubové vlysky. O pokojích 
nad sálem jsem již se zmiňoval.

A v další fázi?
Třetí etapa, kterou plánujeme, 

spočívá v úpravách kotelny. Dnes 
je na plyn a je tam umístěna vel-
ká vzduchotenická jednotka, do 
budoucna máme záměr změnit 
systém vytápění, přejít na tepelná 
čerpadla. Další etapa, která už je 
také projekčně připravená, zahr-
nuje vybudování miniwellness, 
kde by byl další whirpool, sauna, 
menší bazén a masážní místnost. 
Všechno je otázkou fi nancí. Zále-
ží, jak se bude vyvíjet ekonomika 
zařízení.

Můžete čtenářům prozradit, 
jaká je ubytovací kapacita vaše-
ho zařízení?

Dohromady je zde jedenáct po-
kojů, jednolůžkových i dvoulůž-
kových, celkem tedy 22 lůžek plus 
čtyři až šest přistýlek. Pokoje mají 
svá sociální zařízení, TV a přede-
vším výhledy do lesnatého okolí 
hotelu a do areálu Jeskyně blanic-
kých rytířů. 

Co restaurace. Na jakou kuchyň 
se bude specializovat? 

Motto, které jsme si dali do 
vínku a které se objeví i na na-

šich propagačních materiálech, je 
„Vzkříšení legendy“, což je zava-
zující i k nabídce restaurace. Část 
bude tvořit klasická česká a mo-
ravská kuchyně našich prababi-
ček, v nabídce tedy bude např. 
kachna, svíčková, ryby, část bude 
věnovaná modernější kuchyni 
směrem k našim evropským sou-
sedům (spíše jižním směrem), což 
je zase dáno zaměřením našich 
kuchařů. 

Bude možné u vás uspořádat 
i rodinné oslavy?

Toto místo bylo tradičně spoje-
no s rodinnými oslavami, svatbami 
a akcemi různých sdružení a spol-
ků, takže na tuto tradici chceme 
navázat. Plánujeme se obrátit i na 
fi rmy z regionu a nabídnout jim 

naše služby. Do jaké míry se poda-
ří tento záměr naplnit, je otázkou 
budoucího vývoje.

Jak to bude s parkováním?
Pro návštěvníky restaurace bude 

vyčleněno minimálně patnáct par-
kovacích míst, pro hosty hotelu ve 
spodní části pod hotelem dalších 
asi deset parkovacích míst.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, 
že naším záměrem je zážitková 
gastronomie. Tedy skloubení tra-
diční moravské kuchyně s podněty 
z rozličných míst Evropy a s vyni-
kajícími víny z jižní Moravy. Chce-
me obnovit tradici bývalého Hote-
lu Ševčík a později Hotelu Rudka, 
kam se vždy jezdilo za potěšením 
z výletu, ubytováním v krásné pří-
rodě a dobrou kuchyní. Foto Lenka Opluš  lová Foto Lenka Opluš  lová

 Foto Lenka Opluš  lová Foto Lenka Opluš  lová

Výročí. U příležitos   významného 
životního jubilea, 70 let, se koná ve 
skleníku ve Svitávce výstava foto-
grafi í a obrazů Radomíra Šmerala. 
„Nejprve jsem se věnoval malbě, ale 
když mi bylo řečeno, že nemám pa-
třičné vzdělání, tak jsem přešel na 
focení,“ říká Radomír Šmeral, který 
ve Svitávce představuje tři svoje 
cykly, portrét ženy, kvě  nová zá  ší 
a pohledy na Svitávku. „V minulos   
jsem vystavoval např. v Německu, 
v Kroměříži, ve Svitavách, v našem 
regionu pak v Blansku, v Rájci-Jes-
třebí nebo v Lysicích. Ve Svitávce se 
prezentuji už potře  , ale poprvé sa-
mostatně,“ dodal Radomír Šmeral. 
(pš) Foto Pavel Šmerda
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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

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích 
vyhlašuje výběrové řízení na místo 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Nástup do funkce: k 1. 9. 2011
Termín pro podání přihlášky: do 12. 8. 2011

Předpoklady: 
● vzdělání ÚSO s maturitou ekonomického směru, vysokoškolské

● znalost účetnictví v plném rozsahu
● zvláštní odborná způsobilost 

(do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
● praxe minimálně 3 roky v oboru (vítána ve veřejné správě)

● znalost práce na PC (word, excel, internet)
● dobré komunikační schopnosti

● bezúhonnost

Další důležité informace k pracovnímu místu naleznete na adrese 
http://www.letovice.net/

Přední evropský výrobce elektromotorů příjme:

DĚLNÍKY 
DO ELEKTROVÝROBY

(vsypávání vinutí, zapojení vinutí, 
svorkování, vyvažování)

Požadujeme: 
● vyučen v oboru elektro  -  výhodou

Nabízíme:
 ● Dobré platové ohodnocení 
  a zázemí stabilní zahraniční společnosti
 ● Profesní růst a možnost vzdělávání 
  zaměstnanců
 ● 5 týdnů dovolené
 ● Dotované závodní stravování

Baumüller Brno, s.r.o., 679 01 Skalice nad Svitavou 72
e-mail: personal@baumueller.cz

Vzbudili jsme Váš zájem? Pak nám, prosím, zašlete 
svůj životopis, uveďte možný termín Vašeho nástupu.

Z  

Drválovičtí hasiči oslavili stovku
Sto let trvání sboru si připomněli dobrovolní hasiči v Drválovicích. 

U této příležitosti připravili také bohatý doprovodný program. Nechybě-
la v něm výstava staré hasičské výzbroje a výstroje ani expozice historic-
kých strojů. Návštěvníci oslav mohli sledovat i ukázky požárních útoků. 
Odpoledne vyvrcholilo slavnostním pochodem na výletiště a taneční zá-
bavou.  Foto archiv SDH Drválovice

Rehabilitační pobyt vozíčkářů
Již desátým rokem pořádá okresní organizace svazu tělesně postiže-

ných Blansko rehabilitační pobyt pro vozíčkáře našeho okresu v bezba-
riérovém zařízení Zámeček v Hodoníně u Kunštátu. Letos v termínu od 
5. - 11. června za účasti 15 členů – vozíčkářů a průvodců. V pěkném 
prostředí prožili účastníci příjemné dny, získali odborné znalosti z ob-
lasti sociální a zdravotní politiky, seznámili se s bezbariérovostí staveb, 
standardy sociální péče, sociálním poradenstvím, poskytováním první 
pomoci, zdravou výživou, kompenzačními pomůckami a systémem osob-
ní asistence.

Každý den probíhala rehabilitační cvičení, masáže, rekondiční vy-
cházky. Uspořádaly se výlety do okolí, taneční zábava, společenské hry, 
posezení u táboráku, sportovní soutěže. Velice se líbily výlety na zámek 
do Lysic, do dílny modrotisku a muzea motocyklů v Olešnici a návštěva 
mlýna v Býkovicích. 

Vozíčkáři navázali nové přátelské vztahy, prožili pěkné chvíle v dob-
rém kolektivu a zlepšil se jim zdravotní a psychický stav tak důležitý 
pro jejich další nelehký život. O jejich spokojenosti svědčí i závěrečná 
hodnotící zpráva zvolené samosprávy. Pro jejich další život je důležité 
podobné pobyty i nadále pořádat. 

Nebojte se ostatní vozíčkáři a rozšiřte naše řady. Uvidíte, že bude-
te spokojení a zapomenete na svoje zdravotní problémy, začleníte se do 
dobrého kolektivu, pobavíte se, navážete nová přátelství, oprostíte se od 
stereotypního života doma a život se pro Vás stane bohatším a radostněj-
ším.   Jiří Štěp, vedoucí rehabilitačního pobytu OO STP Blansko

Letní jazykový kurz v Olešnici
Základní škola Olešnice zorganizovala ve spolupráci s občanským 

sdružením Bambas příměstský interaktivní jazykový tábor. Tento projekt 
byl již druhý rok hrazen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeného na zvyšová-
ní kvality výuky cizích jazyků a práce na PC. Cílem projektu je zdoko-
nalování znalostí a dovedností v oblasti cizího jazyka díky komunikaci 
s rodilými mluvčími. Jazykového tábora se zúčastnilo čtyřicet žáků naší 
školy od čtvrté do sedmé třídy, kteří si i o prázdninách chtěli rozšiřovat 
své vzdělání.

Příměstský tábor organizovaly učitelky Leona Horáčková a Magda 
Synková ml. ve spolupráci s týmem šesti instruktorek, což byly bývalé 
žákyně školy. Občanské sdružení Bambas na základě mnoholeté spolu-
práce zabezpečilo účast dobrovolníků – studentů z různých koutů světa. 
Letos se naše děti mohly seznámit se studenty z Francie, Španělska, 
Srbska a Taiwanu. Společně s našimi instruktorkami se dobrovolníci 
skvěle postarali o program celého tábora. Komunikačním jazykem byla 
angličtina. 

Denní plán byl dělen na výukovou část, kdy děti pracovaly s moder-

ními učebnicemi, pracovními listy, moderní technikou (např. PC, inter-
aktivní tabule) a na část, kdy zábavnou formou zejména prostřednictvím 
her získané znalosti procvičovaly. Činnosti probíhaly v prostorách školy, 
především v jazykové laboratoři s interaktivní tabulí, v počítačové učeb-
ně, v tělocvičně i na školním hřišti. Jako loni byla do programu tábora 
zařazena návštěva olešnického muzea strašidel, modrotisku a historické-
ho muzea na půdě radnice. Poučný byl také jednodenní výlet na zámek 
a na hrad v Boskovicích. Tradicí se stalo závěrečné sportovní klání ve 
Svitávce, kde naši žáci stejně jako loni poměřili síly s tamějšími žáky 
obdobného jazykového tábora nejenom ve znalostech angličtiny, ale také 
v pohybových dovednostech. Na úplný závěr si dobrovolníci připravili 
krátké prezentace, ve kterých seznámili ostatní s nejzajímavějšími infor-
macemi o svých zemích.

Dva týdny utekly jako voda. Žáci, vedoucí i instruktorky byli unavení, 
ale spokojení, protože se pocvičili v angličtině, ale odcházeli i s novými 
zážitky, dojmy, navázali nová přátelství a zažili spoustu legrace.

 Za vedoucí a instruktorky Leona Horáčková

Dětský tábor v Paměticích
Naše obec je hodně mladá. Průměrný věk občanů je 36,88 roků. Však 

si také naši představitelé mladé generace považují. Minulý týden proto 
zorganizoval Kulturní výbor neobvyklý dětský tábor. Nebylo to u moře, 
ani v žádném známém sportovním či společenském středisku, ale pří-
mo v kulturním domě. Osmnáct dětí tam na několik dnů a nocí našlo 
dočasný domov. Byla tato nevídaná podívaná, když děti spontánně na 
návsi cvičily ranní rozcvičku podle předcvičování vedoucího, malovaly 
na chodníku, hrály hry, jako jsou piráti, šipkovaná, stavěly vory na vodu 
a dělaly plno dalších činností, kde za určitý úkol či hru dostávaly stopy 
a tímto vysvobozovaly princeznu Jitřenku z hradu. Ty nejmenší mohly na 
noc domů k mamince, ostatním se spaní v kulturním domě moc líbilo. 
Všem chutnala strava od kuchařky paní L. Fagulcové.

Organizátoři, jmenovitě Jindřiška Konečná, Tereza Širůčková, Lucie 
Růžičková, Petra Pospíšilová a Tomáš Odehnal, dokázali vytvořit pro 
děti mnoho nezapomenutelných zážitků, na které budou dlouho vzpomí-
nat. Patří jim za to upřímný dík.  František Staněk

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Již od začátku roku 2011 provozuje naše okresní organizace svazu 

tělesně postižených Blansko v Čapkově ulici č. 6 v Blansku půjčovnu 
kompenzačních pomůcek.

Vlastníme elektrický a mechanický vozík, skútr, chodítka, polohovací 
postele. Nyní jsme zakoupili univerzální nemocniční stolek s oboustran-
ným použitím – levá a pravá sekce. Půjčovnu provozujeme pro zdravotně 
postižené a to nejen pro naše členy, ale i ostatní zdravotně postižené. 
V případě Vašeho zájmu je nutné předem se dohodnout s našim pracov-
níkem Antonínem Blézlem – mobil 724 074 073.  OO STP Blansko

V rámci projektu Šance bez 
bariér nabízí blanenská poboč-
ka Ligy vozíčkářů pomoc a pod-
poru lidem se zdravotním po-
stižením při hledání a udržení 
si zaměstnání.

Základní formou naší spolu-
práce s klienty jsou individuální 
konzultace a poradenství, na ně 
pak navazují i skupinové aktivi-
ty. Jednou z nich je kurz S počí-
tačem do práce, určený úplným 
začátečníkům, který vám chce-
me aktuálně nabídnout. 

Díky inancování projektu 
z prostředků ESF prostřednic-
tvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR je tento 
kurz, stejně jako ostatní aktivity 
projektu, poskytován zdarma. 
Účastníci projektu, kteří s námi 
spolupracují formou individu-
álních konzultací, mají navíc při 
účasti na aktivitách spojených 
s naším projektem nárok na 
příspěvek na dopravu.

Aktuálně otevíráme nový 
běh kurzu S počítačem do prá-
ce, a to v termínu 12. 9. - 2. 11. 
2011. Budeme se scházet dva-
krát týdně – vždy v pondělí a ve 
středu odpoledne na SOŠ a SOU 
Blansko, Bezručova 33. 

Naučíte se zde pracovat v pro-
gramech Word, Excel a s In-
ternetem. V průběhu kurzu si 
sestavíte profesní životopis, 
založíte si e-mailovou schrán-
ku a seznámíte se s možnostmi 
vyhledávání nabídek práce na 
Internetu, na něž můžete rea-
govat zasláním motivačního do-
pisu e-mailem. I tuto dovednost 
získáte.

Od ledna letošního roku, kdy 
byl projekt Šance bez bariér za-
hájen, máme již v souhrnu všech 
poboček (Blansko, Hodonín 
a Žďár nad Sázavou) zkušenost 
z šesti ukončených běhů tohoto 
kurzu. Můžeme říci, že doved-
nosti, které jsou jeho obsahem, 
se podařilo zvládnout i lidem, 
kteří na počátku třeba ani nevě-
děli, jak počítač zapnout.

Maximální počet účastníků je 
osm a kurz zatím není plně ob-
sazen. 

V případě zájmu tedy mů-
žete kontaktovat pracovní 
konzultantku projektu: Hana 
Kvapilová, Blansko, 9. květ-
na 3, tel. 721 352 318, e-mail 
hana.kvapilova@ligavozic.cz. 
Další informace nejen o projek-
tu Šance bez bariér získáte na 
www.ligavozic.cz. 

Počítačový kurz pro osoby 
se zdravotním postižením



MKZ R -J   0
IE Z     1

Poločas: 0:0. Rájec-Jestřebí: Němeček – Hrůza, Macík, Keller, Palkani-
nec – Skácel (75. Geschvantner), Opletal, Holý, Sedlák (60. Kovář) – Ost-
rý, Macháček. Trenér Jiří Záleský.

FK APOS B   3
TJ S  B    2

Poločas: 2:0. Branky: Sehnal, Zouhar, Doležel. Blansko: Juran - Bube-
níček, Klimeš, Kolář, Šíp - Sedláček (71. Janíček), Šplíchal, Zouhar (85. 
Hájek), Beneš (64. Šenk) - Sehnal, Doležel. Trenér Michal Kugler.

S  N    1
FC B    1

Poločas: 1:1. Branka: Fojt L. Boskovice: Švéda - Adamec, Martínek, Ho-
rák Jakub (72. Fojt J.), Müller - Vykoukal, Horák Jan, Ošlejšek - Preč, Fojt 
L. (75. Vorlický) – Václavek. Trenér Jiří Vorlický.

RAFK R    1
SK O  R   0 

Poločas: 0:0. Ráječko: Rettegy - Bartoš, Maška, Karásek, Koutný - Jarů-
šek, Kupský, Sehnal J., Štrajt - Starý, Neděla (89. Tajnai). Trenér Lubomír 
Zapletal. 

D  : Podivín – Ivančice 3:2 (3:0). Vracov - Rousínov 
4:1 (0:0). M. Krumlov – Kyjov 2:0 (1:0). Zbýšov – Kuřim 2:3 (0:1).
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KUPONY A PRAVIDLA 
NA STRANĚ 8

Fotbaloví fanoušci znovu zamířili do ochozů stadionů. Odstartoval nový ročník krajského přeboru

Tři body pro Blansko, premiérový gól dal Sehnal
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Čty-
ři týmy z našeho okresu se ocitly 
na startu krajského přeboru, diváci 
se mají na co těšit. Premiéra vyšla 
bodově na sto procent ale jen jed-
nomu z nich. Omlazený blanenský 
tým dokázal na pro něj netradič-
ním hřišti na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka porazit tak trochu 
povinně Bzenec, mladé pušky 
v záložní řadě a Juran na brankové 
čáře se ze zodpovědným úkolem 
dokázaly vypořádat. Na bod do-
sáhli Boskovičtí v Novosedlech, 
nejtěsnějším poměrem padla rá-
ječkovská Olympia v Rajhradě 
a doma smolně i Rájec-Jestřebí se 
Znojmem. 

Poslední jmenovaný klub 
v uplynulém týdnu prožil nehez-
kou krizi. „V úterý se rájecký 
výbor rozcházel s tím, že muži 
vůbec nezačnou soutěž. Ve čtvrtek 
jsme dospěli k dohodě, že ano. Za 
činnost budu zodpovědný já a po-
starám se i o fi nance,“ prozradil 
trenér Jiří Záleský. Toto závažné 
rozhodnutí přispělo k tomu, že se 
celek nakonec na hřišti přece je-
nom objevil. A sahal i po bodech. 
Domácí měli mírně navrch, šance, 
ve kterých se ocitli, ale zůstaly 
nevyužity. Po půlhodině hry při-
šel trest. Jinak jistý Macík vyrobil 
minelu a znojemský útočník sólo-
vý nájezd na Němečka proměnil. 
Ráječtí se poté ocitli v několika 
tutovkách, Holý a Kovář, novic, 
který přinesl do hry oživení, ale 
netrefi li ani prázdnou branku. 
Znojemským spadly tři body tak 
trochu samy do klína.

Blanenský kouč Michal Kugler 

neslevil ze svého kurzu, který na-
značil v přípravě. I v prvním mis-
trovském utkání dal šanci vyšlým 
dorostencům, hned tři tvořili páteř 
zálohy, přičemž ani čtvrtý muž 
v ní Beneš nepatří zrovna ke star-
ší generaci. Fanoušci byli zvědaví 
na Martina Sehnala, který se po 
krátké jedovnické mezihře vrátil 
do klubu, ve kterém nejvíce zářil. 
A byl to právě on, který se jako 
první zapsal do podzimní střelec-
ké listiny. Už v 9. minutě mu po-
strčil míč Doležel a pro útočníka 
jeho kvalit nebylo problém jej 

poslat do Pelíškovy sítě. Krátce 
nato dal i druhý gól, pro ofsajd ale 
nebyl uznán. Po půlhodině hry se 
premiérové trefy dočkal Zouhar, 
který mířil přesně zpoza hranice 
vápna. Rozhodnout mohl Bube-
níček, odpískanou penaltu mu ale 
krátce před půlí bzenecký brankář 
kryl. Sehnalova technická střela 
pak ještě skončila na tyči.

Po změně stran Blansko znatelně 
polevilo a 51. minutě ho potrestal 
brankou hostující Kasala. Domácí 
to probralo z letargie a začali se 
znovu dostávat do šancí. Pojistka 

přišla až v 80. minutě, kdy skóro-
val hlavou Doležel po Kolářově 
centru. Hosté ještě v samém závěru 
korigovali Linhartem. „Na to, že 
jsme hráli se čtyřmi borci, kteří ješ-
tě nedávno nastupovali za dorost, 
to nebylo špatné. Výhra mohla být 
výraznější, škoda neproměněných 
příležitostí,“ uvedl trenér Michal 
Kugler.

Boskovický trenér Jiří Vorlický 
řešil před utkáním v Novosedlech 
nečekaný problém. S absencí Ša-
faříka a Horáka počítal, jednání 
s Olešnicí ještě neskončilo, že ne-

bude ale moci pro problém s re-
gistračním průkazem nastoupit 
Janíček, ho zaskočilo. V útočné 
vozbě ho musel narychlo nahradit 
Václavek. První branku zazna-
menali hosté. Lukáš Fojt se v 60. 
minutě po Ošlejškově střele dostal 
k vyraženému míči a neomylně 
skóroval. Záhy bylo ale srovnáno, 
když se z brejku trefi l Ligas. Zby-
tek utkání kralovali oba gólmani, 
kteří již změnu stavu nepřipustili. 
„Před utkáním bych byl spokojen 
s bodem. Nemám důvod něco mě-
nit, soupeř byl kvalitní, nevím, kdo 

zde bude vyhrávat,“ ocenil úroveň 
protivníka. 

Trenér Olympie Ráječko Lubo-
mír Zapletal spokojený nebyl. Ani 
tak proto, že jediný gól jeho tým in-
kasoval až v nastaveném čase, ale 
spíše kvůli tomu, že hráči nesplnili 
pokyny. „Prohráli jsme po zásluze, 
zavinili jsme si to sami. Doufám, 
že se z toho kluci poučí,“ láteřil. 
Rozhodnutí přišlo v poslední minu-
tě nastavení. Po dlouhém autu míč 
Rettegy vyrazil, aby po následném 
centru na zadní tyč přišla dorážka 
rajhradského hráče.

Návrat kanonýra. Mar  n Sehnal je zpátky v plné formě. Právě střílí první branku Blanska v utkání pro   
Bzenci. Foto Josef Mikulášek

Kunčina Ves - Další závody má 
za sebou sportovní střelec Robin 
Daněk. „Letošní rok je tak trochu 
jako na houpačce. Na Grand Prix 
Plzně jsem „dal“ jenom 113 a vů-
bec mně to nešlo, naopak v Brně 
jsem nastřílel 119. Skončil jsem 
tam osmý, když mně chyběl pouze 
jeden holub na fi nále. Tam už jsem 
ale věděl, že co se týká nominace 
na evropský a světový šampionát, 
jsem bez šance,“ posteskl si Da-
něk, kterého zklamal především 
nominační postup.

„Na obě mistrovství měli jet 
Kostelecký, Lipták a Hojný, já 

měl být náhradník. Nakonec se ale 
veškerá nominační kritéria smetla 
ze stolu, reprezentační trenér si 
vzal právo veta a jako třetího určil 
Gacha, který přitom vůbec neměl 
splněný limit. Byla to fraška, ale 
nedá se nic dělat, musím šlapat 
dál. Střelba je pro mě životně dů-
ležitá a chci ukázat, že na to mám. 
Nejhorší je, že trenér musí obhájit 
naše platy. Máme vždy smlouvy 
na rok a určují se podle výsledků 
na evropském a světovém šampi-
onátu,“ vysvětlil Daněk. 

Střelec z Kunčiny Vsi se nedáv-
no představil ná závodech NQS 

v Mariboru, které byly součástí 
Světového poháru. „Bylo tam ob-
rovské vedro. Do závodu jsem šel 
s tím, že si to užiju a zastřílím si 
se světovou špičkou. Začal jsem 
dvěma chybami, ale pak jsem se 
rozstřílel a podařilo se mi zkaže-
ný závod zachránit,“ posal Robin 
Daněk, který se už připravuje na 
republikový šampionát na domácí 
střelnici v Hradci Králové, který 
se koná o tomto víkendu. „Letos 
už jsem tam dva závody vyhrál, 
tak se pokusím i potřetí,“ dodal 
střelec, který nedávno oslavil tři-
cáté narozeniny.  (pš)

Daněk se nevešel do nominace
Březová u Sokolova, Saint 

Miguel De Campmajor - Pra-
videlní blanenští účastníci mis-
trovství světa v biketrialu se letos 
vrací domů nečekaně bez medai-
lí, dokonce celá česká výprava 
dovezla pouze jednu bronzovou. 
V kategorii Senior se o ni po-
staral přerovský závodník Adam 
Procházka.  

V kategorii Minime se nějaké 
zacinkání kovu čekalo od Ondře-
je Šenka. V březovském závodě 
k němu měl blízko, chyba na jed-
né sekci ho však odsunula až na 
osmou příčku. Také senior Martin 

Kakáč měl vysoké ambice, bohu-
žel chyboval tam, kde ostatní ne 
a bylo z toho šesté místo. V Elite 
několikanásobný mistr světa Vác-
lav Kolář doplatil na jednu sekci, 
jejíž nezdolání znamenalo páté 
místo.

Závod ve Španělsku měl velice 
netradiční průběh. Již před příjez-
dem všech soutěžících vydatně 
pršelo, a to spolu ještě s jednou 
bouřkou před nedělním závodem 
z tratí udělalo téměř nesjízdné 
terény. 

Mladší kategorie v sobotu sou-
peřily ještě s bahnem a vodou 

v potocích, kde pořadatelé připra-
vili kontrolní úseky. Ondřej Šenk 
si s těmito terény nedokázal po-
radit a výsledkem byla opět osmá 
příčka. 

Nedělní závod byl ve zname-
ní ukrajování bodů z celkového 
maximálního množství 100 (10 
sekcí na dvě kola). Vašek Kolář 
nakonec dojel na sedmém místě, 
celkově byl šestý. Martin Kakáč 
v seniorech bojoval a snažil se 
urvat bodíky, kde se dalo, stači-
lo to však pouze také na sedmé 
místo, dohromady v seriálu pak 
osmé.  (rk, bh)

Biketrialisté přijeli bez medailí

Závody. Již tradičně v polovině prázdnin se v Baldovci sešli lezci, aby 
opět po roce změřili své síly při závodech na rychlost – BaldCup 2011. 
Letos tyto závody byly obohaceny o mistrovství České republiky v le-
zení na rychlost dospělých. Závodilo se na 20 m dlouhých cestách, 
které stavěl Ondřej Nevělík.  Foto Jakub Kaňa

Pavel Šmerda

Benešov - První srpnový týden 
byl pro jezdce stáje Moravec Be-
nešov ve znamení bojů hned na 
dvou frontách. Ve slovenských 
Dohňanech se i za účasti Radima 
Kováře a Nikoly Hlubinkové ko-
nalo Mistrovství Evropy v cross 

country horských kol, ve středo-
české Příbrami se jelo Mistrovství 
České republiky mládeže v silnič-
ní cyklistice, kde startovali Mar-
kéta Parolková, Tereza Tlamková, 
Adam Sekanina a Patrik Kolář.

V Dohňanech dojela Nikola 
Hlubinková na výborném devátém 
místě v závodě juniorek. Nebýt de-

Cyklisté sbírali na republice cenné kovy
fektu ve druhém ze čtyř okruhů, kde 
fi gurovala na páté pozici kousek od 
čtvrtého místa, mohl pro ni závod 
dopadnout ještě lépe. „I když se 
Nikola po defektu propadla až na 
třináctou příčku, zabojovala a doje-
la skupinu dvou Italek, se kterými 
soupeřila o sedmou až devátou po-
zici. Bohužel ke konci začaly Ni-
kolu chytat křeče, i tak skončila na 
vynikajícím devátém místě,“ uvedl 
oddílový trenér Martin Bezdíček. 

Radim Kovář se držel taktiky 
a celý závod na pět kol si hlídal 
první desítku. „V nájezdu do po-
sledního kola fi guroval dokonce 
na devátém místě, ale bohužel na 
těžkém okruhu ho v posledním 
kole postihly křeče a bolesti zad 
a propadl se na jedenáctou pozici. 
I to je vynikající výsledek. Stále si 
stojím za tím, že Radim i Nikola 
patří do první světové pětky,“ do-
plnil Bezdíček. Oba závodníci to 
mohou potvrdit už o víkendu, kdy 
je čeká v sobotu od 12 hod. další 
podnik Světového poháru, který se 
jede v Novém Městě na Moravě.

Na mistrovství republiky mláde-
že v silniční cyklistice v Příbrami 
se Moravci dočkali i medailového 

zisku. Vynikajících výsledků dosá-
hl Adam Sekanina, když v časovce 
jednotlivců získal mistrovský titul. 
„Adam již dříve dokázal, že časov-
ky umí. V dalším závodě, kde byl 
členem družstva Favoritu Brno, 
získal v časovce družstev třetí mís-
to. Jen v závodě jednotlivců dojel 
na 25. místě. O lepší umístění ho 
připravila, podle mě, příliš lehká 
trať,“ zamyslel se Bezdíček.

Dalšího cenného výsledku do-
sáhly Markéta Parolková s Terezou 
Tlamkovou v časovce dvojic, když 
překvapily samy sebe a všechny 
okolo a skončily na druhém místě. 
„Na trati nebyl žádný extrémní ko-
pec, ale střídaly se výjezdy, sjezdy 
a delší roviny. Jelo se nám celkem 
dobře, ale na první místo jsme 
neměly. Holky byly o třídu lepší. 
Každopádně jsme obě moc spoko-
jené, ve stříbro jsme před závodem 
ani nedoufaly. Až když jsme míjely 
své soupeřky na trati, tak jsme si ří-
kaly, že by to mohlo vyjít,“ svěřila 
se Markéta Parolková, pro kterou 
to byla po dvou bronzech z loňské-
ho šampionátu v Benešově už třetí 
významná medaile. 

 Pokračování na str. 8Zleva M. Parolková, A. Sekanina a T. Tlamková. Foto Mar  n BezdíčekZleva M. Parolková, A. Sekanina a T. Tlamková. Foto Mar  n Bezdíček
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Bořitovští získali nové posily, chtějí se udržet v I.A třídě

Fotbalové soutěže začínají
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
dlouhé době bude mít náš okres 
zastoupení ve všech třídách kraj-
ských fotbalových soutěží. Kro-
mě čtyř týmů v krajském přeboru 
bude premiérově zkoušet svoje 
štěstí Bořitov v I.A třídě, kam se 
probojoval po nevídaném jarním 
fi niši. O soutěž níž budou hrát po 
pádu blanenské rezervy a Olešni-
ce do okresního přeboru letos jen 
tři zástupci našeho regionu. I ten 
bude odstartován o nastávajícím 
víkendu, jeho favorita nebude 
snadné odhadnout. 

Bořitov nazbrojil. V brance by 
se měl v pozici jedničky objevovat 
nadějný boskovický Bušina, poté 
co se Lukáš Richtr rozhodl ochut-
nat rakouský fotbalový chlebíček. 
Z Blanska na hostování přicházejí 
Bezděk a Jelínek, z brněnské Spar-
ty univerzálové Šeliga a Feifer. Po 
dlouhé pauze zaviněné vleklým 

zraněním se do kádru vrací Mi-
chal Havlík. „Po roční přestávce 
bude u mužstva působit jako asis-
tent trenéra Sýse Stanislav Blažek. 
Jaké šance si dáváme? Těžko říct. 
Soutěž neznáme, budeme v ní ale 
určitě chtít hrát důstojnou roli,“ je 
odhodlaný manažer Alois Ťoupek. 
Černá Hora si v I.B třídě nedě-

lá příliš vysoké cíle. „Zůstáváme 
raději pomyslně na zemi, nechce-
me se ale znovu bít o záchranu,“ 
připouští sekretář Květoslav Ko-
pecký. Hostování neprodloužil 
blanenský Libor Němec, který 
zamířil za výdělkem do Rakouska, 
další zkušení borci Mazal a Flígl 
ale pokračují. Otazník je zatím 
nad zraněným Ondřejem Čepou. 
Mužstvo povede i nadále Jaroslav 
Málek.

Kouče nemění ani v Kunštátě. 
Petr Loukota by byl rád, aby jeho 
svěřenci hráli ve vyšších patrech 
tabulky, výkony z přípravy ho 
k tomu opravňují. Kádr zůstal, 

tým vyhrál i minulý týden překva-
pivě přátelské utkání v Boskovi-
cích, kde jeho hra zaujala i Jiřího 
Vorlického. „Líbili se mi,“ smekl 
pomyslný klobouk. Jak se Kun-
štátským povede v úvodu nové 
sezony, naznačí hned první utkání, 
které sehrají v neděli na lipovec-
kém hřišti.

Soupeři, hráči zpod Kojálu, se 
do soutěže vrátili po roční pauze. 
Okresní přebor vyhráli zaslou-
ženě, když se o prvenství přeta-
hovali s Jedovnicemi a v závěru 
s mužstvem jara ze Sloupu. I zde 
se na postu trenéra nic nemění, 
tým vede dál František Vrba. Ten 
si slibuje hodně od posílení útočné 
vozby Michalem Zouharem z Ru-
dice, jehož otec patří k legendám 
lipoveckého fotbalu. Z Jedovnic 
se vrátil Ondřej Kunc. 

A jak bude letos vypadat okres-
ní přebor? Napoví až první kola, 
těžko něco odhadovat předem. 
Silná budou asi béčka Boskovic 

a Blanska. Ve druhém případě 
určitě pomůže příchod zkušené-
ho trenéra Radka Sedláčka z Je-
dovnic. Tam se tvoří nové muž-
stvo kolem kouče Tomáše Šenka 
a těžko se odhaduje, jak si povede 
poté, co je opustilo hned několik 
opor v čele se střelci Jandou a Se-
hnalem. Je pravděpodobné, že 
na špici se bude opět pohybovat 
Sloup, který má mimořádně kva-
litního brankáře v osobě Radima 
Poláka a matadoři ze zkušenostmi 
z vyšších soutěží Kleveta, Škva-
renina, Nečas, Mikulášek a Jarů-
šek budou nadále tvrdit muziku. 
Podceňovat nelze Drnovice nebo 
Letovice. Černým koněm může 
být i Šošůvka, kde se na trenérské 
lavičce objevil Jiří Obalil, nejlepší 
fanoušci na okrese poženou vpřed 
Vysočany, nováčkovský elán zase 
Skalici. Překvapit mohou i další, 
žádný vyložený outsider, jakým 
byl v uplynulé sezoně Vavřinec, se 
pravděpodobně nerýsuje.

Skalice nad Svitavou - Velmi 
úspěšnou sezonu mají za sebou 
fotbalisté Sokola Skalice nad 
Svitavou. Zaslouženě vyhráli III. 
třídu a radují se po čtyřech letech 
z návratu do okresního přeboru. 
A tým mužů navázal v jarní čás-
ti sezony 2010/11 na pro sebe 
překvapivě úspěšně odehranou 
podzimní část, kterou vyhrál s ná-
skokem tří bodů před dvěma nej-
většími favority v boji o postup do 
okresního přeboru, týmy z Lipův-
ky a Kotvrdovic. Do jarních bojů 
se mužstvo posílilo o odchovance 
a kanonýra Josefa Meluzína z Ko-
řence a o obránce Františka Stejs-
kala z Boskovic. Oba se ihned stali 
důležitými hráči úspěšného týmu. 

Postup si mužstvo zajistilo již 
tři kola před koncem vítězstvím 
ve Vískách 4:2. V jarní části Ska-
lice kralovala ještě výrazněji než 

Skalice se vrací do okresního přeboru

na podzim a svůj náskok navýšila 
v čele tabulky na konečných 11 
bodů. Na jaře mužstvo prohrálo 

jen úvodní domácí zápas s Vi-
lémovicemi 0:2. Poté již rozjela 
svou jedenáctizápasovou sérii bez 

porážky, ve které ztratila body jen 
třemi domácími remízami. V rám-
ci této série zajížděla i na hřiště 
svých dvou konkurentů v boji 
o postup, ale oba zápasy zvládla na 
výbornou a zvítězila 2:0 v Lipův-
ce a 5:0 v Kotvrdovicích. Zvláště 
tento zápas patřil k nejlepšímu, co 
Skalice předvedla. 

Za zmínku stojí i unikátní ven-
kovní bilance, ve které Skalice 
ve 13 zápasech neztratila ani bod 
a získala tak na hřištích soupeřů 
plný počet 39 bodů. Vynikajícím 
způsobem zvládl tým svůj posled-
ní venkovní zápas v Letovicích 
s Vranovou, ve kterém zvítězil 
neuvěřitelným a rekordním skó-
re 15:3. Mužstvo mělo ve svém 
středu i nejlepšího střelce soutě-
že Honzu Marka, který vstřelil 
v odehraných 26 kolech úctyhod-
ných 27 branek. (zs, bh)

Los I.B třídy
2. kolo (14. 8., 16.30): Svratka – Vev. 

Bítýška, Kohoutovice – Ochoz, FKD – Tiš-
nov, Lipovec – Kunštát, Bohdalice – Černá 
Hora, Medlánky – Rousínov, Ivanovice – 
Švábenice. 

3. kolo (21. 8., 16.30): Švábenice – 
Svratka, Rousínov – Ivanovice, Černá Hora 
– Medlánky, Kunštát – Bohdalice, Tišnov 
– Lipovec, Ochoz – FKD, Vev. Bítýška – 
Kohoutovice.

4. kolo (28. 8., 16.30): Svratka – Ko-
houtovice, FKD – Vev. Bítýška, Lipovec 
– Ochoz, Bohdalice – Tišnov, Medlánky – 
Kunštát, Ivanovice – Černá Hora, Švábeni-
ce – Rousínov. 

5. kolo (4. 9., 16.30): Rousínov – Svrat-
ka, Černá Hora – Švábenice, Kunštát – Iva-
novice, Tišnov – Medlánky, Ochoz – Boh-
dalice, Vev. Bítýška – Lipovec,  Kohouto-
vice – FKD. 

6. kolo (11. 9., 16.00): Svratka – FKD, 
Lipovec – Kohoutovice, Bohdalice – Vev. 
Bítýška, Medlánky – Ochoz, Ivanovice – 
Tišnov, Švábenice – Kunštát, Rousínov – 
Černá Hora.  

7. kolo (18. 9., 16.00): Černá Hora – 
Svratka, Kunštát – Rousínov, Tišnov – Švá-
benice, Ochoz – Ivanovice, Vev. Bítýška – 
Medlánky, Kohoutovice – Bohdalice, FKD 
– Lipovec. 

8. kolo (25. 9., 16.00): Svratka – Lipo-
vec, Bohdalice – FKD, Medlánky – Kohou-
tovice, Ivanovice – Vev. Bítýška, Švábenice 

– Ochoz, Rousínov – Tišnov, Černá Hora 
– Kunštát. 

9. kolo (2. 10., 15.30): Kunštát – Svrat-
ka, Tišnov – Černá Hora, Ochoz – Rousí-
nov, Vev. Bítýška – Švábenice, Kohoutovi-
ce – Ivanovice, FKD – Medlánky, Lipovec 
– Bohdalice. 

10. kolo (9. 10., 15.00): Svratka – Boh-
dalice, Medlánky – Lipovec, Ivanovice – 
FKD, Švábenice – Kohoutovice, Rousínov 
– Vev. Bítýška, Černá Hora – Ochoz, Kun-
štát – Tišnov.

11. kolo (16. 10., 15.00): Tišnov – Svratka, 
Ochoz – Kunštát, Vev. Bítýška – Černá Hora, 
Kohoutovice – Rousínov, FKD – Švábenice, 
Lipovec – Ivanovice, Bohdalice – Medlánky. 

12. kolo (23. 10., 14.30): Svratka – Me-
dlánky, Ivanovice – Bohdalice, Švábenice 

– Lipovec, Rousínov – FKD, Černá Hora 
– Kohoutovice, Kunštát – Vev. Bítýška, Tiš-
nov – Ochoz. 

13. kolo (30. 10., 14.00): Ochoz – Svrat-
ka, Vev. Bítýška – Tišnov, Kohoutovice 
– Kunštát, FKD – Černá Hora, Lipovec – 
Rousínov, Bohdalice – Švábenice, Medlán-
ky – Ivanovice. 

1. kolo (6. 11., 14.00): Ivanovice – 
Svratka, Švábenice – Medlánky, Rousínov 
– Bohdalice, Černá Hora – Lipovec, Kun-
štát – FKD, Tišnov – Kohoutovice, Ochoz 
– Vev. Bítýška. 

15. kolo (13. 11., 13.30): Vev. Bítýška 
– Svratka, Ochoz – Kohoutovice, Tišnov 
– FKD, Kunštát – Lipovec, Černá Hora – 
Bohdalice, Rousínov – Medlánky, Švábeni-
ce – Ivanovice.

Los II. třída
1. kolo (14. 8., 16.30): Kořenec – Je-

dovnice, Olešnice – Olomučany, Blansko 
B – Rudice, Sloup – Letovice, Skalice – Šo-
šůvka, Doubravice – Vysočany, Boskovice 
B – Drnovice. 

2. kolo (21. 8., 16.30): Jedovnice – Dr-
novice, Vysočany – Boskovice B, Rudice 
– Sloup, Šošůvka – Doubravice, Letovice – 
Skalice, Olomučany – Blansko B, Kořenec 
– Olešnice.

3. kolo (28. 8., 16.30): Olešnice – Jedov-
nice, Blansko B – Kořenec, Sloup – Olomu-
čany, Skalice – Rudice, Doubravice – Le-
tovice, Boskovice B – Šošůvka, Drnovice 
– Vysočany. 

4. kolo (4. 9., 16.30): Jedovnice – Vyso-
čany, Šošůvka – Drnovice, Letovice – Bo-
skovice B, Rudice – Doubravice, Olomu-
čany – Skalice, Kořenec – Sloup, Olešnice 
– Blansko B.

5. kolo (11. 9., 16.00): Blansko B – Je-
dovnice, Sloup – Olešnice, Skalice – Koře-
nec, Doubravice – Olomučany, Boskovice 
B – Rudice, Drnovice – Letovice, Vysočany 
– Šošůvka. 

6. kolo (18. 9., 16.00): Jedovnice – Šo-
šůvka, Letovice – Vysočany, Rudice – Dr-
novice, Olomučany – Boskovice B, Ko-
řenec – Doubravice, Olešnice – Skalice, 
Blansko B – Sloup.

7. kolo (25. 9., 16.00): Sloup – Jedov-
nice, Skalice – Blansko B, Doubravice 
– Olešnice, Boskovice B – Kořenec, Dr-

novice – Olomučany, Vysočany – Rudice, 
Šošůvka – Letovice.

8. kolo (2. 10., 15.30): Jedovnice – Le-
tovice, Rudice – Šošůvka, Olomučany – 
Vysočany, Kořenec – Drnovice, Olešnice 
– Boskovice B, Blansko B – Doubravice, 
Sloup – Skalice.

9. kolo (9. 10., 15.00): Skalice – Jedovnice, 
Doubravice – Sloup, Boskovice B – Blansko 
B, Drnovice – Olešnice, Vysočany – Kořenec, 
Šošůvka – Olomučany, Letovice – Rudice.

10. kolo (16.10., 15.00): Jedovnice – 
Rudice, Olomučany – Letovice, Kořenec – 
Šošůvka, Olešnice – Vysočany, Blansko B 
– Drnovice, Sloup – Boskovice B, Skalice 
– Doubravice.

11. kolo (23.10., 14.30): Doubravice – 
Jedovnice, Boskovice B – Skalice, Drnovi-

ce – Sloup. Vysočany – Blansko B, Šošůvka 
– Olešnice, Letovice – Kořenec, Rudice – 
Olomučany.

12. kolo (30.10., 14.00): Jedovnice – 
Olomučany, Kořenec – Rudice, Olešnice 
– Letovice, Blansko B – Šošůvka, Sloup – 
Vysočany, Skalice – Drnovice, Doubravice 
– Boskovice B.

13. kolo (6. 11., 14.00): Boskovice B – 
Jedovnice, Drnovice – Doubravice, Vysoča-
ny – Skalice, Šošůvka – Sloup, Letovice – 
Blansko B, Rudice – Olešnice, Olomučany 
– Kořenec.

14. kolo (13. 11., 13.30): Jedovnice – 
Kořenec, Olomučany – Olešnice, Rudice 
– Blansko B, Letovice – Sloup, Šošůvka – 
Skalice, Vysočany – Doubravice, Drnovice 
– Boskovice B.

Pokračování ze str. 7
V časovce jednotlivců obsadi-

la šesté, v závodě jednotlivců pak 
jedenácté místo. Tereza Tlamková 
dojela časovku na sedmém místě 
a do závodu jednotlivců ze zdra-
votních důvodů nenastoupila.

„Patrik Kolář skončil v žácích 
v časovce na patnáctém místě, 
v časovce dvojic s brněnským 

Gruntem obsadili sedmou pozici, 
v závodě jednotlivců se umístil 
dvanáctý. Mistrovství mládeže 
musíme hodnotit v superlativech, 
jelikož tam naše výprava odjížděla 
oslabena o Radima a Nikolu. I bez 
nich ukázala, že patříme mezi 
špičku i v silniční cyklistice. Všem 
zúčastněným patří jen pochvala,“ 
dodal Bezdíček.

Cyklisté sbírali na 
republice cenné kovy

P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – K , KP 1 0 2

2 R  – Z , KP 1 0 2

3 Z  – B , KP 1 0 2

4 N  – R -J , KP 1 0 2

5 B  – Š , I.A 1 0 2

6 B  – Č  H , I.B 1 0 2

7 S  – Š , OP 1 0 2

8 S  – L , OP 1 0 2

9 B  B – R , OP 1 0 2

10 B  B – D , OP 1 0 2

11 O  – O , OP 1 0 2

12 D  – V , OP 1 0 2

13 K  – J , OP 1 0 2

14 L  – K , I.B 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – N , KP 1 0 2

2 K  – R , KP 1 0 2

3 L  B – B , I.A 1 0 2

4 Č  H  – M , I.B 1 0 2

5 K  – B , I.B 1 0 2

6 T  – L , I.B 1 0 2

7 R  – S , OP 1 0 2

8 L  – S , OP 1 0 2

9 Š  – D , OP 1 0 2

10 V  – B  B, OP 1 0 2

11 J  – D , OP 1 0 2

12 O  – B  B, OP 1 0 2

13 K  – O , OP 1 0 2

14 R -J  – B , KP 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

Fotbalový podzim startuje i v našem regionu a s ním i naše oblíbená 
tipovací soutěž. Sázející začínají, jak se říká, s čistým štítem, od nuly. 
Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkušené i začína-
jící připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou.

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 0 - re-

míza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu -1 bod.
2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 

v tomto případě bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, naopak 
riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, jejich 
počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle 
vašeho libovolného výběru, jehož číslo zakroužkujete, označit jakoby 
žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě úspěchu 
nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek, bonus za 
jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že náš čtrnáctideník vychází v úterý, celková tabulka bude vy-
cházet se zpožděním, informace pro nedočkavce budou umístěny na 
www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek od partnera sou-
těže, celkově nejlepší se mohou těšit na ceny hodnotnější. 

Kontakt: 776 198 192 nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.

Půlmaraton bude 4. září
Blansko - Půlmaraton Moravským krasem se 

v Blansku koná v neděli 4. září. Pořadatelé se ale už 
nyní rozhodli, že vzhledem k velkému zájmu běžců 
omezí kapacitu závodníků.

„Počet přihlášek je letos čtyřnásobný než v před-
chozích letech. Proto chceme vyzkoušet zátěž tratě 
tak, aby bylo vše stoprocentně zvládnuto a běžcům 
byl nabídnut maximálně možný komfort při průběhu 
trati, u registrace, občerstvovací stanice a zázemí na 
náměstí,“ vysvětlil za pořadatele Tomáš Mokrý.

Registraci je možné provést v informačních kan-
celářích v Blansku a v Boskovicích nebo on-line na 
www.sportujsnami.cz. Registrace na půlmaraton-
skou trať bude ukončena po naplnění stanoveného 
počtu 450 běžců, na městské běhy končí 22. srpna. 
Vzhledem k menšímu zájmu nebudou kapacitně 
omezeny.  (pš)

Okresní fotbalový pohár 
má za sebou první kolo
Blanensko a Boskovicko - Týden před zahájením 

mistrovských soutěží odehrály přihlášené týmy první 
kolo Okresního poháru FAČR. Druhé kolo se hraje ve 
středu 28. září, další v jarní části soutěžního ročníku 
2011/2012.

Výsledky 1. kola: Lažánky – Rudice 1:8 (1:4), 
Klimeš – Sehnal L. 4, Pernica, Kocman, Čechman, 
Konečný, ČK: Janík (L). Kotvrdovice – Jedovnice 
0:3 (0:3), nehl. Ostrov –Vavřinec 3:2 (1:2), nehl. Vi-
lémovice – Šošůvka 3:2 (1:1), Stupka, Školař, Don-
neberger – Zouhar R., Kuchař. Benešov – Doubravice 
3:2 (1:0), Abrahám M. 2, Laštůvka J. – Daněk M., 
Hubený. Lysice – Skalice odl. Svitávka – Letovice 
2:4 (1:4), Hruška 2 – Tesař, Hlaváček, Chmelíček, 
vlastní. Olešnice volný los.  (bh)

Los Bořitova 
v I.A třídě

 14. 8. 14.15 Bořitov – Šaratice 
 20. 8. 14.30 Líšeň B – Bořitov 
 28. 8. 14.15 Bořitov – Slovan 
   4. 9. 16.30 Čebín – Bořitov 
 11. 9. 13.45 Bořitov – Jevišovice 
 18. 9. 16.00 Hrušovany – Bořitov 
 24. 9. 16.00 Mikulov – Bořitov 
   2. 10. 13.15 Bořitov – Dobšice 
   9. 10. 15.00 Miroslav – Bořitov 
 16. 10.12.45 Bořitov – Slavkov 
 22. 10. 14.30 Vojkovice – Bořitov 
 30. 10. 11.45 Bořitov – Šlapanice 
   5. 11. 14.00 Bosonohy – Bořitov 
 12. 11. 13.30 Šaratice – Bořitov 



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. Koprová omáčka, vejce, vařený brambor 59,-, 2. Kuřecí flamendr, hranolky 69,-, 3. Smažený vepřový řízek plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 75,-, 4. Obědový salát s kuřecím masem, 
ananasem a brusinkami 79,-
1. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík 69,-, 2. Kuřecí nudličky s fazolkami a slaninou, sázené vejce, opékaný brambor 75,-, 3. Přírodní řízek na lesních houbách, hranolky, 
zelenina 79,- , 4. Těstovinový salát s kuřecím masem 79,-

1. Smažený plněný sýr šunkou, opékaný brambor, tatarka 69,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 3. Kuřecí kung-pao, hranolky 69,- , 4. Zeleninový salát s tuňákem a vejcem 79,-

1.Těstoviny s kuřecím masem, nivou, špenátem a smetanou 69,-, 2. Kuřecí zapečené šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 3. Smažená játra, bramborový salát 75,-, 4. Obědový salát se smaženými 
kuřecími kousky 79,-
1. Vepřové výpečky, vařený brambor, okurek, tatarka 69,-, 2. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 69,-, 3. Pečené koleno, hořčice, chléb 109,-, 4. Obědový salát se šunkovými a kuřecími 
nudličkami 79,-

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 8. 8. do pátku 12. 8., 59 až 109  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

9 úterý 9. srpna 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.cz

P  P  
Nikola Šindelářová

777 008 399, 
sindelarova@zrcadlo.net

Ř  :Ř  :
radkovainzerce@zrcadlo.net

. .. .

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.

Renovace koupelnových van 
s akrylátovou vložkou. 

 Telefon: 608 462 346

Pronajmu pěkný atypický byt 2+kk 
v Blansku za 8 500 Kč vč. inkasa sol-
ventnímu zájemci. Tel.: 607 117 564.

Koupím staré pohlednice do r. 

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

  

  

www.studiumbk.cz

KOJENECKÉ ZBOŽÍ
Tomkovo nám. 6, Brno-Husovice 
Tel.: 545 213 481-82, 548 525 932

Otevítací doba: Po - Pá 9-19hod, So-Ne 9-15.hod.

AUTOSEDAČKY KIDDY 
A RÖMER

HLEDÁME KAMELOTY
pro prodej našich novin na letní měsíce.

Máte zájem?
Kontaktujte: tel.: 737 177 367, 

e-mail: redakce.zrcadlo@centrum.cz

1950, dále vyznamená-
ní, řády, i socialist. Tel.: 
608 420 808.

Prodám dětské 3/4 
kolo Fort-Acid, modré, 
jako nové. Cena doho-
dou. Tel.: 737 430 621.

Prodám elektonic-
kou prsní odsávačku 

zn MEDELA cena 1 800 Kč prsní ruční 
odsávačka cena 400 Kč, nosička na dítě 
zn. Chicco, barva modrá, 0-9 kg cena 
350 Kč kočar 3-kombinace, barva šedo-
oranžová, pláštěnka, síťka proti hmyzu, 
nánožník, otočná rukojeť, plně funkční, 
po dvou dětech, cena 1 000Kč, Dětská 

autosedačka, barva modrá, cena 300 Kč, 
Dětský skateboard ke kočáru, nosnost 
20 kg, cena 400 Kč. Dohoda moožná, 
tel.: 605 873 156, 720 238 082.

Prodám byt 2+1 ve středu Blan-
ska v osobním vlastnictví. Tel.: 
606 760 194.

Odkoupím větší množství kvalitní 
hlíny. Tel.: 737 227 019.

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

Hledám ženu pro trvalý partner-
ský vztah, založení rodiny, vytvoření 
domova, cestování, poznávání, 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 šuplí-
ky a dětskou autosedačku po jednom 
dítěti /0-13 kg/. Cena dohodou. Tel.: 
721 305 595.

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

Pronajmu zařízený byt 3+1 v Je-
dovnicích. Tel.: 777 174 648.

Koupím 15 q pšenice nebo tritika-
le. 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,parkování 
u chaty. Tel.: 723 830 686.

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

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

Prodám přenosnou výheň. Tel.: 
721 273 786.

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

Prodám stavební míchačku, obsah 
3 kolečka. Tel.: 773 275 035.

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 Boskovicích 
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 Je-
dovnicích. 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 výpro-
deji a dále stůl pracovní-kancelářský 
80x160 cm jako nový za 1/2 cenu, od-
stín hruška, konferenční židle, skříňku. 
Cena dohodou. Tel.: 608 889 821.

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

Odvezu jakékoli množství zachova-
lých střešních tašek 2falcových, nejlé-
pe Bohunice. Tel. 773 275 035.

Vykoupím pozemky typu: pole, 
louky, remízky. Platba ihned - v hoto-
vosti. 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.

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy
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STŘEDNÍSTŘEDNÍ TĚŽKÉTĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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Vodník Čeřínek si prohlíží koupající se milovníky léta a povídá:Vodník Čeřínek si prohlíží koupající se milovníky léta a povídá:
„Bravo, je (tajenka).“„Bravo, je (tajenka).“ Velká letní 

fotogra ická soutěž
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krásné prázdniny a dovolenou přeje kolektiv 
redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Test 
k vodě

1) Ve volné přírodě žijí v Evropě opi-
ce jen

a) na Gibraltaru
b) na Maltě
c) na Krétě

2) Mogadišo je hlavním městem
a) Tanzánie
b) Somálska
c) Madagaskaru

3) Mark Spitz byl americký
a) sportovec
b) spisovatel
c) kosmonaut

4) Hlavní roli v jedenáctioscarovém 
imu Ben Hur hrál

a) Kirk Douglas

b) John Wayne
c) Charlton Heston

5) Prvosenka jarní je totéž co
a) sedmikráska
b) petrklíč
c) pampeliška

6) Anvar Sadat byl bývalý
a) izraelský premiér
b) libyjský diktátor
c) egyptský prezident

7) Irbis je
a) kočkovitá šelma
b) skalnička
c) pták

8) Česká republika prohrála ve iná-
le fotbalového ME 1996 v Anglii

a) s Francií
b) s Itálií
c) s Německem

9) Křesťanské poutní místo Lurdy se 
nachází

a) v Rakousku
b) ve Švýcarsku
c) ve Francii

10) Vědec Niels Bohr byl
a) dánský fyzik
b) německý chemik
c) švýcarský přírodovědec

11) Autorem románu Mladý muž a 
bílá velryba je

a) Jiří Švejda
b) Stanislav Rudolf
c) Vladimír Páral

12) V roce 1920 se konaly letní olym-
pijské hry

a) v Londýně
b) v Antverpách
c) v Paříži

13) Hlavní ženskou roli ve velko il-
mu Titanic hrála

a) Keira Kneightly
b) Kate Winslet
c) Angelina Jolie

14) Windhoek je hlavním městem
a) Namibie
b) Botswany
c) Zambie

15) Které z uvedených zvířat se živí 
výhradně listy blahovičníku

a) panda
b) koala
c) lenochod

16) Kdo je autorem jezdecké sochy 
Jana Žižky před Národním památní-
kem v Praze

a) Bohumil Ka ka
b) Josef Václav Myslbek
c) Ladislav Šaloun

17) Kdo drží světový rekord v běhu 
na 400 m mužů

a) Usain Bolt
b) Michael Johnson
c) Jeremy Wariner

18) Půdorys budovy Pentagonu má 
tvar 

a) pětiúhelníku
b) pěticípé hvězdy
c) šestiúhelníku

19) Bulharsko je členským státem
a) jen NATO
b) jen Evropské unie
c) NATO i Evropské unie

20) Marie Terezie měla
a) devět dětí
b) jedenáct dětí
c) třináct dětí

21) Známý hokejista Jaromír Jágr se 
narodil v roce

a) 1971
b) 1972
c) 1973

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

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

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

NOTOVÝ 
ZÁPIS

VYHYNULÝ 
NÁJEZDNÍK USEDATI ROVNĚŽ OLGA 

(DOM.) TAJENKA OPASEK 
(SLOV.) JAS TENISOVÝ 

ÚDER
LIDSKÝ 

JEDINEC
TYKVOVITÁ 
ROSTLINA

KOLMÁ 
PŘIHRÁVKA

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

CHOBOTNA-
TEC

KLEKÁNÍ

DRAVÝ 
PTÁK

VYSOKÁ 
KARTA

BODAVÝ 
HMYZ

NÁTĚR

DVĚ 
MUŽSKÁ 
JMÉNA

SMĚRY

VÝTAŽEK
Z BYLIN

ORLÍ 
MLÁDĚ

ZAJISTÉ
SOUBOR 
PŘEDNÁ-

ŠEK

OLOMOUC-
KÝ PODNIK

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

PEJSEK

EDÉM
PATLANINY

PLANÁ 
NÚBIJSKÁ 
BAVLNA
EPOPEJ

PRIMÁTI
ELEMENT 

CHŮZE
ŠLÁGRY

CHEM. ZN. 
EUROPIA
OBILNINA

TURECKÝ 
PĚVEC

DRUH 
OBALU

CELNÍ KÓD 
LESOTHA

POMOC 
(ANGL.)
OTEC

OČISTIT 
VODOU

USAZENINA

VLASTNIT 
METRÁK 
VČELÍHO 

PRODUKTU

TRNOVNÍKY

ŘECKÝ BŮH 
VÁLKY

MUŽSKÉ 
JMÉNO

CHEM. ZN. 
YTTERBIA
DISKUZE

ASIJSKÝ 
JELEN

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

OPLÁCH-
NUTÁ

2X SNÍŽENÝ 
TÓN

PŘEDLOŽKA

PAKOST-
NICE
FÁZE 

MĚSÍCE

VYHYNULÝ 
PŠTROS

TENTO DEN
ŽVÁSTY

ZÁPOR
VYCHOVA-

TELKA
MRAVOUK BIOGRAF

CHEM. ZN. 
AMERICIA

HAD
ORIENTÁLNÍ 
HOSTINEC

PLOD 
VAVŘÍNU

PŘEDLOŽKA

HBITĚ 
NAJÍTI 

ODSTÍN

ÚTOK SYN 
JUDŮV

CHEM. ZN. 
NITRIDU 
TITANU

VELKÁ 
POLE

ČESKÝ 
MALÍŘ

JAK 
(SLOV.)
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 9. srpnaúterý 9. srpna
AKCEAKCE

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Malování mandaly. 

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Cigán.
Boskovice - letní ve 21 hod. Králova řeč.
Jedovnice v 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Lysice - letní ve 20.45 hod. X-men: První třída.

středa 10. srpnastředa 10. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Kpt. Jaroše 19 ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská poradna. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek od 17 hod.: Oživená historie, speciální prohlídky, 
rezervace na tel. čísle 516 439 111 a e-mailu: vypustek.rezervace@caves.cz.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Králova řeč.

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

čtvrtek 11. srpnačtvrtek 11. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Boskovice - Mateřské centrum v 9 hod.: Indiánské hrátky. 
Letovice - Klášter Milosrdných bratří v 18 hod.: Prohlídka historické lékárny. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Princ a chuďas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Lidice.

Jedovnice v 19.30 hod. Zkus mě rozesmát.
Lysice - letní ve 20.45 hod. Kung Fu Panda 2.

pátek 12. srpnapátek 12. srpna
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Zámek v 17 hod.: Princ Bajaja, představení Divadýlka Kuba 
v rámci Boskovického pohádkového hřebínku. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Princ a chuďas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Lidice.
Lysice - letní ve 20.45 hod. WesternStory.
Velké Opatovice v 17 hod. Rio.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Fotbalové hřiště od 16 hod.: FestFest, hrají 2,5 Promile, 
Herkules, Homoguru, David Kraus, Kulturní úderka, Hoochie Coochie Band, 
La Patchanka. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cvykr. 
Olešnice - Ski-areál ve 21 hod.: Disko trisko na ski, venkovní letní párty. 
Sebranice - Výle  ště ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje Prorock. 
Vavřinec - Výle  ště ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje Akcent. 

sobota 13. srpnasobota 13. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Zimní stadion v 9.30 hod.: Národní výstava ušlech  lých koček. 
Kře  n - Areál Pod lipami v 15 hod.: Dětský den. 
Kř  ny - Arboretum v 10 hod.: Letní den v Arboretu Kř  ny - les dětem. 
Letovice - Chrám sv. Prokopa v 18 hod.: Mariánská pobožnost se mší svatou. 
Lysice - Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Rozmarné zámecké léto, noční kostýmo-
vané prohlídky, nutná rezervace na tel. čísle 516 472 235. 
Spešov - Koupaliště v 21 hod.: Hasičská soutěž, hudba Smíšené zboží. 
Sudice - Le  ště v 10 hod.: Show Malá Haná, ukázka modelů letadel, vrtul-
níků a balonů.
Úsobrno - Hřiště TJ v 9 hod.: Pochod na Duranu, turis  cký výšlap. 
Vanovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Slavnostní večer u příležitos   re-
staurování kostelních hodin, který bude spojený s besedou s restaurátorem 
Petrem Skálou, dvorním hodinářem pražského orloje. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Princ a chuďas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 2 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Lidice.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Fotbalové hřiště od 10 hod.: FestFest, hrají Mad Line, 
Dítě, Undertables, Model Bazaar, Profesor Leopard, Joe Cocker Band, David 
Koller & Band, Milo, Krucipüsk, Megaphone.

ZÁBAVAZÁBAVA
Adamov - Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Tře   zuby. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Trní. 
Brťov-Jeneč - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC rock. 
Drválovice - Sad svobody ve 20 hod.: Hasičský výlet, hraje Krounex. 

Nýrov - Výle  ště v 16 hod.: Pouťová zábava, hraje Živel. 
Sebranice - Výle  ště ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje Arcus. 
Vavřinec - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Voděrady - Hřiště ve 21 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje Demo-
nium. 

neděle 14. srpna neděle 14. srpna 
AKCEAKCE

Blansko - Myslivna v 8 hod.: Pouť do Sloupa. 
Pamě  ce - Na návsi v 15 hod.: Dětské odpoledne, hry, opékané makrely. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Princ a chuďas.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 2.
Boskovice - letní ve 21 hod. Lidice.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Malá decho-
vá hudba Benešovská 12. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Promenádní sezona, hrají Tře   zuby. 
Olešnice - Evangelický kostel ve 14 hod.: Varhanní koncert, Dagmar Lapáč-
ková zahraje varhanní barokní skladby od skladatelů: Zacha, Georga Böhma 
a Johanna Sebas  ana Bacha.
Vanovice - Evangelický kostel ve 14 hod.: Evangelium barokních varhan, 
účinkuje Dagmar Lapáčková. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie Ve Věži ve 14 hod.: Příběhy malého Huba a jiné obrazy, 
vernisáž výstavy. 

pondělí 15. srpnapondělí 15. srpna
KINAKINA

Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zrození planety opic.

úterý 16. srpna úterý 16. srpna 
AKCEAKCE

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Kurz slušného chování. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zrození planety opic.
Boskovice - letní ve 21 hod. WesternStory.
Jedovnice v 19.30 hod. Pirá   z Karibiku.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Medvídek Pú.

středa 17. srpnastředa 17. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Šikulky, výtvarné tvoření s cvičením pro 
rodiče s dětmi od 1,5 roku s Jitkou Svobodovou.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Zrozeny, aby trpěly.
Boskovice - letní ve 21 hod. WesternStory.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Paul.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nádvoří zámku v 19 hod.: Jana Štefl íčková, koncert v rámci cyklu 
Muzika pro Karolínku. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových 
aranžmá. 

čtvrtek 18. srpnačtvrtek 18. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Mateřské centrum v 10 hod.: Pohádková cesta na Otylku. 
Boskovice - Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Zámecká noc, noční kostýmované 
prohlídky, rezervace na tel. 516 452 241 nebo na info@zamekboskovice.cz.

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Čtenářský kroužek. 
Letovice - Klášter Milosrdných bratří v 18 hod.: Prohlídka historické 
lékárny. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ženy sobě.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. V peřině.
Jedovnice v 19.30 hod. Máme mezi Marťany.
Lysice - letní ve 20.30 hod. V peřině.

KONCERTKONCERT
Letovice - ZUŠ v 18 hod.: Face of tha Bass, jazzový koncert v rámci fes  valu 
3+1.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových 
aranžmá. 

pátek 19. srpna pátek 19. srpna 
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Zámek v 17 hod.: Skřítek Skříňáček, představení Divadla Šus 
v rámci Boskovického pohádkového hřebínku. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ženy sobě.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Legenda o čase.

Boskovice - letní ve 21 hod. V peřině.
Lysice - letní ve 20.30 hod. V peřině.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Voda pro slony.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - MKS v 19 hod.: Vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů. 
Lysice - Zámek od 9 hod.: Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových 
aranžmá. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Espuelas. 
Drnovice - Hřiště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Caryon. 
Hodonín u Kunštátu - Výle  ště ve 21 hod.: Předpouťová taneční zábava, 
hraje Demonium. 
Meziříčko - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence rock. 
Rudka u Kunštátu - Výle  ště ve 21 hod.: Benátská noc, hlavní host Kamil 
Střihavka. 
Vísky - Agrocentrum Ohrada v 19 hod.: Hudební večer s grilovačkou. 

sobota 20. srpnasobota 20. srpna
AKCEAKCE

Cetkovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Den historie s Kelty. 
Letovice - Areál koupaliště od 10 hod.: Fes  val 3+1, kompletní program na 
www.zrcadlo.net. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kostýmované prohlídky s hudbou, tan-
cem a šermem. 
Velké Opatovice - Hřiště v zámeckém parku ve 14 hod.: Dětský den - za-
končení prázdnin, bohatý program, ukázky z výcviku mladých hasičů, v 18 
hod.: Diskotéka. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ženy sobě.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Barbar Conan 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. V peřině.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Harry Po  er a relikvie smr   - část 1.

KONCERTKONCERT
Býkovice - Hradiště ve 20 hod.: Buty. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových 
aranžmá. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Tře   zuby. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Proč ne 
Band. 
Malá Lhota - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 
Míchov - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC Rock. 

neděle 21. srpnaneděle 21. srpna
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Kostýmované prohlídky s hudbou, tan-
cem a šermem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ženy sobě.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Barbar Conan 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. V peřině.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechová 
hudba Olšověnka. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Promenádní sezona, hraje Maloha-
nácká muzika.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových 
aranžmá. 

pondělí 22. srpnapondělí 22. srpna
KINAKINA

Blansko v 17.30 a 20 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Melancholia.

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 Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - 
Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: Karel 
Absolon - fotografi e z evropských krasů (do 31. 10.) * Lysice - Zámek: Loutky 
na zámku, Zámecké divadlo v Lysicích, Marie Ebner Eschenbach, žena, spi-
sovatelka a drama  čka (stálé výstavy), Pavel Smékal, fotografi e (do 17. 9.), 
Socha na zámku (do 30. 8.), Libor Kocanda, obrazy (do 28. 8.) * Rájec-Jes-
třebí - Zámek: Femme Fatale (do 30. 9.) * Boskovice - Zámek: Výstava erbů 
šlech  ckých rodů zemí Koruny české (do 30. 9.) * Kunštát - Zámek: Rod 
říšský hrabat Coudenhove - Honrichsů na Kunštátě (do 31. 10.) * Letovice 
- Galerie Domino: Jiří Hloušek, obrazy (do 26. 7.) * Benešov - Restaurace 
Morava: Hana Indrová, Jitka Korčáková, Josef Janík, Soňa Pachlová, Vero-
nika Motěšická, obrazy (do 31. 8.) * 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 Macek, obrazy (do 26. 8.) * Kunštát - Informační centrum: Vladi-
mír Křepelka, oleje, grafi ka, plas  ka (do 30. 8.) * Svitávka - Skleník: Radomír 
Šmeral, fotografi e (do 14. 8.).



úterý 9. srpna 2011 SERVIS12

Vstupné 20 Kč, 
děti do 130 cm vstup ZDRAMA.

PROGRAM PODIUM:
10.00–11.00 kapela Kaštánci
11.00–11.30 oficiální zahájení, Fit klub Blansko - aerobik,  

 zumba
11.30–12.30 pohádka divadla Koráb - Bajaja
12.30–14.00 kapela Velvet
14.00–15.00 dynamická ukázka zásahu hasičů - v areálu
15.00–16.00 pohádka divadla Koráb 
  - Pohádka pro tři prasátka
16.00–17.45 kapela Lentilky, 
  houslistka Ilona Stryová
17.45–18.00 vystoupení Fit klub Blansko - aerobik, 
  zumba

PROGRAM V AREÁLU:
 ukázka hasičské techniky HZS Blansko
 ukázka zdravotnické záchranné služby
 ukázka Policie ČR a Městské policie Blansko
 Klub vojenství Blansko
 pohádková stanoviště s disciplínami 

 a odměnou po splnění
 malování na obličej
 výroba šperků
 balonkový klaun
 dětský koutek pro nejmenší
 pečení pro děti
 koutek dětské logopedické poradny
 skákací hrad

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

www.nemobk.cz

Akce se koná za každého počasí v sobotu dne 10. září 2011 
od 10.00 do 18.00 hodin v areálu Nemocnice Blansko.

Nemocnice Blansko pod záštitou Města Blanska pořádá

DEN PRO DĚTI

Partneři akce:

mediální partner

Den pro d ti Leták A5.indd   1 8.8.2011   9:07:22
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