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Miss Zrcadlo
Sympatie 2011

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

Novinky
 v nemocnici

Pacienti budou 
komunikovat bezdrátově, 
přibude nová recepce.

 Více na str. 5

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500

První etapa nákladné rekonstrukce počítá s otevřeným přístupem ke Svitavě i úpravou zeleně

Letovické náměs  : Lidé se dostanou až k řece

Radim Hruška

Boskovice - Boskovičtí turis-
té uspořádají v sobotu 3. září již 
druhý ročník Pochodu po dálnič-
ním tělese R43. Hlavní motto akce 
zní: Přijďte podpořit řešení komu-
nikace R43. Při loňském prvním 
ročníku ho vyslyšelo celkem 216 
lidí. Ti také na místě podepsali 
petici, ve které vyjádřili svou ne-
spokojenost s liknavým přístupem 
kompetentních úřadů a vyzvali je 
k urychlenému řešení stavby rych-
lostní silnice.

„Jsem aktivní turista a v průbě-

Opilý mladík odvážel tři dívky

Průtah Kořencem má nový povrch

Řidiče čeká
objížďka

Skalice, Lhota Rapotina - 
Z důvodu prací na nadzemním 
elektrickém vedení ve Lhotě Ra-
potině bude ve dnech 23. a 24. 
srpna a 1., 2., 9. a 15. září v době 
od 7.30 do 16 hodin uzavřena sil-
nice mezi Skalicí nad Svitavou 
a Lhotou Rapotinou. Provoz au-
tobusů nebude omezen.  (pš)

Ve Vískách 
budou opět 

slavit dožínky
Vísky - Místní akční skupi-

na Partnerství venkova, Okresní 
agrární komora Blansko, Odby-
tové družstvo Obilspol Letovi-
ce, Agrocentrum Ohrada Vísky 
a Obec Vísky pořádají po zášti-
tou hejtmana Michala Haška již 
7. Dožínkovou slavnost. 

Uskuteční se za každého poča-
sí v neděli 28. srpna od 14 hodin 
v Agrocentru Ohrada Vísky. Pro-
gramem bude návštěvníky pro-
vázet Petra Polzerová z Českého 
rozhlasu Brno a hudební skupina 
Mix Boskovice.

Po předání dožínkových věnců 
se návštěvníkům představí folk-
lorní soubory Drahan a Drahánek 
z Blanska, mažoretky VO CO 
GOU Letovice a skupina Seife-
ros z Kuřimi s ukázkami výcviku 
dravců. V závěru bude slosována 
bohatá tombola, jejíž hlavní ce-
nou bude živé prase. Letos popr-
vé budou součástí dožínek také 
farmářské trhy regionálních pro-
duktů a výrobků.

Doprovodný program bude na-
víc zpestřen výstavou drobných 
domácích zvířat svazu chovate-
lů z Letovic, nafukovací tram-
polínou, skluzavkami pro děti 
a možností jízdy na koních. No-
vou atrakcí bude simulátor dojení 
krávy. Nemůže chybět ani bohaté 
občerstvení a první letošní bur-
čák.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Až donedávna praco-
vali v centru Letovic jen dělníci bu-
dující protipovodňová opatření na 
řece Svitavě. V posledních dnech 
se k nim přidali i pracovníci prová-
dějící úpravu středu města. Přípra-
va akce probíhá již tři roky a nyní 
se začala realizovat první etapa. 
Ta počítá mimo jiné s otevřeným 
přístupem k řece nebo úpravou ze-
leně. Další dvě etapy se týkají pro-
stranství před městským úřadem, 
respektive nepřehledné křižovatky 
u základní umělecké školy. 

„Práce mají skončit na podzim 
letošního roku, stejně tak jako pro-
tipovodňová opatření. Před zimou 
bychom měli mít na náměstí ukli-
zeno. První etapa počítá s velkými 
schody propojenými malým scho-
dištěm, které budou sloužit k od-
počinku a umožní sestup k řece 
Svitavě. Mimo to se bude také 
o několik metrů směrem k radnici 
posouvat silnice vedoucí k lékárně. 

Plánovaná je parková úprava mís-
ta, sázení stromů a nové chodníky. 
Podél řeky vznikne navíc stezka 
pro pěší, která spojí náměstí se zá-
meckým parkem. Lávka přes řeku 
pro pěší zůstane prozatím v nezmě-
něné podobě, protože není součástí 
projektu,“ vysvětlil letovický mís-
tostarosta Radek Procházka. 

Kdy přijde na řadu rekonstrukce 
další části náměstí, a která to bude, 
zatím není jasné. Všechno bude 
záležet na domluvě vedení města. 
Z hlediska fi nancí by měla levněji 
přijít úprava prostoru před radnicí, 
ale z pohledu důležitosti vyhrává 
řešení nepřehledné křižovatky. 

Pokud by se opravoval prostor 
před radnicí, dočkala by se regene-
race zeleň, na prostranství by měl 
vyrůst nový umělý vodní prvek 
a zvýšit se počet laviček. Součástí 
projektu je i omezení parkování. 
V souvislosti s tím už je připrave-
ný projekt záchytného parkoviště, 
které má vzniknout před hasičskou 
zbrojnicí a nabídne zhruba sedm-

Pochod podpoří výstavbu komunikace R43
hu let jsem prošel nebo projel na 
kole celou trasu od Troubska až 
po Moravskou Třebovou. Stopa 
budované silnice je v krajině na 
mnoha místech i po sedmdesáti le-
tech velice zřetelná. Náspy střídají 
zářezy, některé úseky již slouží 
dopravě. Například Troubsko - 
Bystrc nebo u Skalice nad Svita-
vou. V místech křižovatek nebo 
křížení toků jsou vybudované 
nádherné silniční stavby. Silniční 
most u Bačova ve tvaru dokonalé 
paraboly považuji za symbol celé 
stavby. Před čtyřmi roky jsem pak 
při projížďce jednoho úseku trasy 
přišel na nápad uspořádat turis-
tický pochod na podporu urych-
lení výstavby plánované silnice. 
Dal jsem na papír pár poznámek 
a postupně jsem pro něj získával 

další lidi z Klubu českých turistů 
i jiných institucí. Výsledkem byl 
loňský první ročník,“ přiblížil 
vznik akce hlavní pořadatel Jaro-
slav Oldřich.

Jak říká, pochod je atypický. 
Má dvě základní větve - severní 
a jižní. Obě se budou potkávat na 
výletišti v Mladkově. Účastníci 
budou absolvovat pěšky nebo na 
kole několik tras od 3 do 41 km. 
Start je plánován minimálně ve 
dvanácti městech a obcích v blíz-
kosti trasy. Nově pořadatelé zavá-
dí i individuální start v jakémkoli 
městě nebo obci v ČR s registrací 
až v cíli pochodu. Podle předpo-
kladů by se akce mohlo zúčastnit 
až tři sta lidí. 

„Plánujeme i doprovodný pro-
gram.  Pokračování na str. 4

Symbol. Viadukt u Bačova se stal symbolem celého pochodu. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Kořenec - Řidiči projíždějící 
Kořencem si mohou vychutná-
vat hladký povrch nové silnice. 
Krajská komunikace se dočkala 
kompletní rekonstrukce. Jak říká 
starosta obce Miroslav Zemánek, 
její stav byl po zimě neúnosný. 
Výjimkou nebyly praskliny, ne-
rovnosti a výtluky. 

„Snažili jsme se vznášet poža-
davky na opravu, protože silnice 
byla opravdu ve velmi špatném 
stavu. Rozhodnutí přišlo nečeka-
ně rychle, rekonstrukce nám tak 
přinesla i řadu starostí. Plány byly 
totiž původně vzdálenější. Museli 
jsme proto řešit otázku obrubníků. 
Zvažovali jsme jestli nechat pů-

vodní, ale zastupitelstvo rozhodlo, 
že je vyměníme i za cenu, že nás to 
fi nančně přibrzdí v dalších akcích, 
které máme naplánované,“ popsal 
starosta Zemánek. Kořenečtí tedy 
vyměnili téměř dva kilometry ob-
rubníků a část starých chodníků, 
především v centru obce. 

 Pokračování na str. 2

Blanensko a Boskovicko - Nad 
tím, s čím se setkávají policisté na 
silnicích, zůstává mnohdy rozum 
stát. Dokazuje to i případ, který se 
stal při policejní akci, která se usku-
tečnila v noci na sobotu 13. srpna. 

Hlídka zastavila jednadvaceti-
letého řidiče Škody Favorit pod 
vlivem alkoholu. Dechová zkouška 
u něj prokázala 1,45 promile. Mla-
dík přiznal, že před jízdou vypil 
pět štamprlí rumu a jedno dvanác-
tistupňové pivo. Ve vozidle přitom 

vezl další tři dívky, dvě nezletilé 
a jednu ve věku osmnáct let. Po-
licistům tvrdil, že se cítí naprosto 
v pořádku, jinak by do auta nesedl. 
Muž je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

 „Kromě něj policisté zjistili 
požití alkoholu před jízdou ještě 
u dalších dvou řidičů. Jiní dva ři-
diči zase seděli za volantem pod 
vlivem drog, respektive marihuany. 
Další závady policisté objevili při 

kontrolách technického stavu aut. 
Kvůli němu dostali tři řidiči po-
kuty,“ popsala blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

 Do akce, která byla zaměřena na 
odhalování pachatelů trestné čin-
nosti, na pátrání po hledaných a po-
hřešovaných osobách a vozidlech 
a na kontroly a postih řidičů, kteří 
požili před jízdou alkohol nebo 
drogy, se zapojilo více než dvacet 
policistů a jeden strážník městské 
policie.  (hrr)

desát stání. „Chceme tak částečně 
vymístit dopravu z náměstí, které 
má sloužit pro obyvatele města 
a návštěvníky. Nechceme dlouho-
době parkující auta, kterých je vět-
šina,“ uvedl Procházka.

Při řešení západní části náměstí 
se projekt vrací k původní variantě, 
která už v Letovicích fungovala. 
To znamená vybudovat klasickou 
křižovatku ve tvaru písmena T. 
Autobusy se budou redukovat před 
hudební školu. Navíc už na náměs-
tí nebude nádraží, na kterém auto-
busy stojí. Představa je taková, že 
v rámci IDS budou čekat u vlako-
vého nádraží a na náměstí přijedou 
jen na nezbytně nutnou dobu.

Všechna tato opatření mají za 
cíl snížit dopravu v centru Letovic 
a přilákat do něj více lidí. „Zkouší-
me, jestli úpravy oživí střed města. 
V současné době zahrádky fungují, 
ale mimo léto už je to horší. Věřím, 
že se po dokončení rekonstrukce 
náměstí podaří přilákat do centra 
více lidí,“ dodal místostarosta.Budoucí podoba přístupu k řece.  Foto vizualizaceBudoucí podoba přístupu k řece.  Foto vizualizace

Dnes s přílohou 
Kuřim a okolí

Rozhovor se starostou Kuřimi• 
Novinky ve Wellness centru Kuřim• 
Výběr zajímavých akcí• 

V terénu. Pátým závodem pokračoval v Kunštátě letošní republikový 
šampionát v Truck trialu. Závody nákladních vozidel v extrémním te-
rénu přilákaly o víkendu do tamní pískovny stovky návštěvníků.  (pš) 
 Foto Pavel Šmerda

●
●



úterý 23. srpna 2011 ZPRAVODAJSTVÍ2
Letošní počasí přidělalo provozovatelům koupališť vrásky na čele

Sezona bude letos ztrátová

Bohumil Hlaváček

Šošůvka - 
Největší inves-
tiční akce v ději-
nách Šošůvky je 
v plném proudu. 
Silnice jsou roz-
bagrované, stej-
ně jako chod-
níky. Na jednom místě se skončí, 
pokračuje se o kus dál. V obci se 
buduje nová kanalizace. Ta vyústí 
do čistírny odpadních vod, kterou 
bude mít obec společnou se sou-
sedním Sloupem u jejich Hřebe-
náče. Starosta Stanislav Šindelka 
je ve funkci teprve od podzimních 

voleb a hned má pomyslně „na 
krku“ tak obrovskou akci. 

Občané se asi už těší na oka-
mžik, kdy se začnou cesty zapra-
vovat…

Samozřejmě, já také. Ale chvil-
ku si ještě musíme počkat. Hotovo 
by mělo být zhruba za rok. Zatím 
vše běží podle plánu, nepodléhá-
me žádné panice.

Asi jim vadí nepořádek, že?
To je normální, jako všude. Ně-

kteří samozřejmě nadávají, někteří 
to tolerují a jsou i takoví, kteří se na 
novou kanalizaci těší. Vesměs ale 
chápou, že se tato akce musela udě-

lat. Do krasového podzemí nemůže 
téct nepořádek. Žádné demonstrace 
se u nás nekonají. (úsměv)

Na co si lidé stěžují nejvíc?
Určitě na hrozný stav cesty na 

Příhoně, která nás spojuje se Slou-
pem. Konečnou úpravu ale zatím 
nelze udělat, čeká se na jednu pří-
pojku. Nemůžeme si dovolit cestu 
zabalit a pak ji znovu rozbagrovat 
těžkou mechanikou. 

Je to asi pro vás velká fi nanční 
zátěž…

Šindelka: Nejvíce si lidé stěžují na cestu na Příhoně

K

Pavel Šmerda
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Tento způsob léta, zdá se mi po-
někud nešťastným. Tento výrok 
z fi lmu Rozmarné léto je letos 
o prázdninách slyšet velmi často. 
A to nejen mezi milovníky sluníč-
ka a vodních radovánek, ale i od 
provozovatelů a majitelů akva-
parků a koupališť. 

„Nebojím se použít slovo tragé-
die,“ říká Radek Snopek, ředitel 
společnosti Služby Blansko, která 
provozuje tamní akvapark. Pod-
le jeho slov je v provozu pátým 
rokem a v průměru chodí kolem 
48 tisíc lidí za sezonu. „To před-
stavuje roční tržbu 2,6 milionu 
korun. „V současné době máme 
na příjmech asi 730 tisíc korun 
a počítáme tak se ztrátou 1,5 mi-
lionu. To je pro naši společnost 
zásadní. V rozpočtu, který každý 
rok předkládáme na město, počí-
táme s určitými tržbami a snižu-
jeme je o patnáct procent. Přesto 
i oproti rezervě jsme o 1,5 milionu 
v mínusu,“ doplnil Snopek s tím, 
že do minulého týdne evidovali 
pouze 18 tisíc návštěvníků. 

„Počasí je zkrátka takové, jaké 
je. S tím nic neuděláme. Každo-
pádně dorovnávat tuhle ztrátu 
budeme jen velmi těžko. Máme 
momentálně pětadvacet středisek, 
což stabilizuje společnost, ale je 
tady spousta nových provozů, 
které jsou pro nás velkou nezná-
mou. Místo spoření jsme mysleli 

K

Žena přišla 
o sedmdesát 

tisíc korun 
Adamovsko - Nákup přes inter-

net se nevyplatil ženě z Adamov-
ska. Ta si objednala oděvy z druhé 
ruky a prodejci po dohodě zaslala 
na jeho bankovní účet požadova-
ných sedmdesát tisíc korun. Vše 
se událo v polovině července, žena 
podle dohody měla zboží dostat do 
dvou týdnů. To se ale nestalo ani 
do poloviny srpna a prodejce nere-
aguje ani na její výzvy na vrácení 
peněz. Případ tedy žena ohlásila 
na policii, která věc vyšetřuje pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu podvodu.  (hrr)

Havárie: Čtyři
zranění

Boskovice - Vážná dopravní ne-
hoda se stala v neděli 14. srpna po 
půl páté odpoledne na silnici mezi 
Knínicemi a Boskovicemi. Třia-
dvacetiletý řidič jedoucí směrem 
do Boskovic tam podle prvotních 
informací nezvládl řízení osobní-
ho auta značky Ford a havaroval 
do stromu. Ve vozidle byli těžce 
zraněni dva spolujezdci, z nichž 
jednoho ve věku čtyřiadvaceti let 
musel transportovat do nemocnice 
vrtulník. Další spolujezdec a ři-
dič byli zraněni lehce. Dechová 
zkouška vyloučila, že by řidič jel 
opilý. Po dobu šetření nehody byla 
silnice neprůjezdná.  (hrr)

Mladík boural
u Krhova

Krhov - Nedání přednosti v jíz-
dě se stalo ve středu 10. srpna pří-
činou dopravní nehody na silnici 
I/43 u Krhova. Devatenáctiletý 
řidič Škody Felicia tam projížděl 
křižovatkou od Lysic směrem ke 
Krhovu a nedal přednost po hlavní 
silnici jedoucímu osobnímu autu 
značky Mazda. Při střetu byl řidič 
škody, který měl řidičský průkaz 
teprve rok, těžce zraněn, do nemoc-
nice jej proto musel přepravit vrtul-
ník. Druhý řidič byl zraněn lehce. 
Dechové zkoušky nepotvrdily, že 
by řidiči před jízdou požili alkohol. 
Škoda na autech byla vyčíslena na 
více než 200 tisíc korun.  (hrr)

Padělal průkaz,
hrozí mu trest
Blanensko - Policisté šetří za-

jímavý případ. Jedná se o muže 
z Blanenska, který se letos v dub-
nu dostavil na sociální odbor se žá-
dostí o nové posouzení své žádosti 
o poskytnutí mimořádných výhod 
pro těžce zdravotně postižené. 
Když předkládal k žádosti svůj ob-
čanský průkaz, úřednice si všimla, 
že u sebe má průkazku ZTP, zalo-
ženou v dokladech. Požádala tedy 
muže o její předložení a zjistila, 
že muž originál dokladu sice vlo-
ni odevzdal na úřadě tak, jak měl, 
ale nadále používá jeho padělek. 
Kopie byla bez ochranných prvků 
a byla na ní prodloužená platnost. 
Ta původní totiž končila v roce 
2010, na průkazce ji měl muž uve-
denou až do roku 2012. Mohl tak 
nadále využívat výhody určené 
pro invalidní občany.

 „Muž je nyní podezřelý z trest-
ného činu padělání a pozměnění 
veřejné listiny, za což mu hro-
zí trest odnětí svobody až na tři 
roky. Tento případ by měl být 
zamyšlením pro všechny ty, kteří 
si myslí, že získají různé výhody 
podobným podvodem a nikdo na 
to nepřijde. Už proto, že pak mo-
hou mít problémy nejen s policií, 
ale mohou stanout také před sou-
dem a skončit ve vězení,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Důvěřivý senior 
přišel o peníze
Letovice - Čtyřiaosmdesátiletý 

důchodce z Letovic se stal v úterý 
9. srpna dopoledne obětí krádeže, 
při níž přišel o osmdesát tisíc ko-
run. V době, kdy krmil na zahradě 
králíky, za ním totiž přišla žena, 
která jej požádala o plechový sud 
s tím, že ho odveze do sběrných 
surovin. Muž ji chtěl vyhovět 
a sud odvalil k bráně. 

Než to ale stačil udělat, žena bez 
rozloučení odešla. Senior proto 
pojal podezření, jestli se nejedná 
o něco nekalého a šel se podívat 
do domu. Jeho předtucha se bohu-
žel naplnila, zmizela mu fi nanční 
hotovost ve výši 80 tisíc korun. 
Podle svědků následně bylo zjiště-
no, že pachatelka na místě nebyla 
sama, ale měla s sebou ještě další 
tři mladší ženy.

„Žádáme proto svědky, kteří 
viděli v Letovicích pohybovat se 
osobní auto stříbrné barvy, nezjiš-
těného typu ani registrační znač-
ky, v němž byly čtyři ženy, aby 
se ozvali na linku 158 a pomohli 
tak ve vyšetřování případu,“ upo-
zornila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Těžil dříví,
ale načerno

Holštejn - Škodu za téměř tři-
cet tisíc korun způsobil muž, kte-
rý těžil bez povolení dřevo v oko-
lí Holštejna. Od poloviny čer-
vence do začátku srpna pokácel 
a odvezl celkem třiadvacet smrků 
a dvanáct borovic v jedné lokalitě 
a třiadvacet smrků a dvaapadesát 
buků v druhé. Nyní je pachatel 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Kradl ocel 
ze skladu

Lysice - Sklad hutního materiá-
lu na opuštěném místě v blízkosti 
Lysic si vyhlédl zatím neznámý 
zloděj. V noci na úterý 9. srpna 
přestříhal plot kolem skladu a od-
vezl si dvě tuny ocelových profi lů 
různých typů a v různých rozmě-
rech. Majiteli tak vznikla škoda za 
téměř deset tisíc korun.  (hrr)

Se sprejem 
maloval na vlak

Letovice - Vagón vlaku si 
s malířským plátnem zřejmě 
spletl vandal, který řádil v Leto-
vicích. V sobotu 6. srpna odpo-
ledne postříkal plochu o velikosti 
větší než sedm metrů čtverečných 
a způsobil tak škodu za asi pět ti-
síc korun.  (hrr)

Průtah Kořencem 
má nový povrch

spíš na investice. Máme napláno-
vané, co na kterých sportovištích 
chceme dělat, ale abychom tam 
odebírali peníze a dávali je do 
akvaparku, to je problém. Cel-
kově sezonu vyhodnotíme až na 
konci srpna, ale je to pro nás dost 
špatné. Zastavili jsme veškeré 
modernizace, opravy, vydal jsem 
ofi ciální nařízení, že musíme še-
třit, na druhé straně provozy to 
nesmí pocítit,“ dodal Snopek.

Velmi špatnou sezonu na kou-
pališti prožívají také v Letovi-

cích. I když tamní místostarosta 
Radek Procházka neměl přesná 
čísla k dispozici, hodnotil letošní 
návštěvnost slovem tristní. „Urči-
tě se jedná o nejhorší sezonu za 
několik posledních let. Každý rok 
v červenci pršelo, ale většinou 
také svítilo sluníčko. V letošním 
roce bylo zatím koupacích dnů 
velmi málo. Minulý týden bylo 
sice poměrně teplo, masivní ná-
vštěva plovárny se ale nekonala. 
Spíš si přišlo zaplavat jen pár 
nadšenců, protože voda se nesta-

čila důkladně prohřát,“ přiblížil 
Radek Procházka. 

Letovice koupaliště každo-
ročně dotují z rozpočtu města. 
O provozování se starají Tech-
nické služby, kterým z městské 
pokladny přiteče každoročně jen 
na provoz příspěvek čtvrt milio-
nu korun. Další peníze pak jdou 
do potřebných oprav a vylepšení. 
V letošním roce se ale lidé žád-
ných větších novinek nedočkali. 
Proběhla jen běžná údržba a ná-
těry některých ploch. 

Vavřinec - Sedmnáctý ročník 
soutěže Vesnice roku vyhrál v rám-
ci Jihomoravského kraje Vavřinec 
z Moravského krasu a získal tak 
Zlatou stuhu. Tu převzali předsta-
vitelé obce na slavnosti, která se 
uskutečnila 20. srpna ve Vavřinci.

„Letos se v rámci kraje do sou-
těže přihlásilo devatenáct obcí. 
Účastníci jsou rok od roku vyrov-
nanější. Bylo těžké rozhodovat 
o defi nitivním vítězi. Obec Vavři-
nec si vedla po všech stránkách 
nejlépe. Důležitou roli sehrála 
skutečnost, že obnova venkova je 
tu chápána v komplexním měřítku 
a má široký záběr. Například čin-
nost jednotlivých spolků a organi-
zací, jejichž výsledky jsou na prv-
ní pohled viditelné,“ řekl starosta 
obce Lužice u Hodonína Jaroslav 

Vavřinečtí převzali o víkendu Zlatou stuhu
Kreml, který byl letos předsedou 
hodnotitelské komise v soutěži 
Vesnice roku Jihomoravského 
kraje. „Druhá zajímavá věc je, že 
Vavřinec, to jsou v podstatě čtyři 
samostatné části a my jsme ne-
viděli nějakou evidentní rivalitu, 
která by atmosféru obce narušova-
la, spíše naopak,“ dodal Kreml.

Loni získal Vavřinec Modrou 
stuhu za společenský život. „Už 
tenkrát jsem řekl, že tato obec bude 
v roce 2011 horkým favoritem na 
vítěze. Jsem rád, že se moje pro-
rocká slova vyplnila,“ řekl mimo 
jiné starosta Olešnice a předseda 
Jihomoravské organizace Spolku 
obnovy venkova Zdeněk Peša, 
kterého těší, že okres Blansko 
je místem, kde se mají obce čím 
pochlubit.  Pokračování na str. 5

Z dotace opraví sakrální stavby
Vavřinec - Drobné sakrální stavby na katastru obce se chystají opra-

vit ve Vavřinci. „Budou to boží muka a nějaké kříže,“ prozradil staros-
ta Miloslav Novotný. Hlavní zásluhu vidí v činnosti místního občana 
Rostislava Burgeta, který se jim dlouhodobě věnuje. „Dostali jsme na 
to dotaci asi sto šedesát tisíc z ministerstva pro místní rozvoj, zbytek 
do částky čtvrt milionu dodáme z vlastních zdrojů,“ vypočetl starosta 
Novotný. (bh)

Umělci budou mít lepší šatny 
Blansko - V Dělnickém domě v Blansku probíhá rekonstrukce šaten 

pro účinkující. „Konkrétně se jedná o sanaci omítek, vymalování, nové 
rozvody elektřiny, osvětlení, umístění umyvadla a sprchy. Tedy o vy-
tvoření důstojného zázemí pro vystupující. V rámci zakázky probíhá 
také sanace omítek poničených zatékáním vody a oprava jeviště,“ řekl 
místostarosta Blanska Jiří Crha.  (pš)

Vítězové. Představitelé obce Vavřinec převzali zlatou stuhu za prven-
ství v soutěži Vesnice roku. Foto Marta Antonínová

Pokračování ze str. 1
Výhledově je chtějí opravit 

všechny. „Nemáme příliš mnoho 
obyvatel, proto v některých částech 
obce uděláme chodník jen na jedné 
straně,“ doplnil starosta. 

I když tato investiční akce po-
někud zbrzdila další budování, 
v obci už chystají jiné projekty. 
V letošním roce se Kořeneckým 
podařilo získat dotaci na rekon-
strukci požární nádrže, která je ve 
špatném stavu a hyzdí obec. 

„Musí se tam hlavně vyřešit 
přítok vody, který v podstatě není. 
Přes léto tak nádrž zahnívá. Reali-
zace přijde na řadu v příštím roce. 
Celá akce bude stát zhruba 700 ti-
síc korun. Vana se bude pokrývat 
nepropustnou hmotou, odstraníme 
staré oplocení, upravíme zeleň 
a vybudujeme cvičnou louku pro 
mladé hasiče. Snad se nám poda-
ří docílit i toho, že se tam budou 
moci děti v létě vykoupat,“ dodal 
Zemánek.  (hrr) 

Pochopitelně. Budeme na hod-
ně dlouho zadlužení, do nějakých 
velkých akcí se jen tak nepustíme. 
Úvěr je mnohamilionový, neseme 
větší podíl než Sloup, kde se ne-
muselo tolik kopat.

O čem bude Šošůvka přemýšlet 
až budou silnice a chodníky jako 
nové?

No tak trochu záleží na tom, co 
jsem řekl před chvílí. Uvidíme, 
co si budeme moci dovolit. Máme 
v plánu dokončení inženýrských 
sítí pro rodinné domky. Mým vel-
kým snem je vybudování menšího 
sportovního areálu v prostorách 
rekultivovaného bývalého lomu. 

Stavba. Budování kanalizace 
v Šošůvce.  Foto Pavel Novák

Akvapark. Běžný pohled na letní areál v Blansku v posledních týdnech.  Foto Pavel Šmerda



Přilákat více dětí a rodičů k učení má za cíl 
nový vzdělávací projekt. „Jsme tým rodičů, kteří 
se rozhodli nabídnout chytrou 
a zábavnou internetovou plat-
formu vzdělávání jako doplněk 
ke klasickému učení,“ říká jeden 
z iniciátorů Tomáš Kocourek 
s tím, že veškeré podrobné infor-
mace se zájemci dozví na speci-
álních internetových stránkách 
www.skolakocourkov.cz. 

„V červenci a v srpnu jsme pro 
druháčky připravili projekt inter-
netové prázdninové Školy v Ko-
courkově. S pomocí IT specialistů 

a odborníka (učitel pro první stupeň) jsme použili 
program, ve kterém dětem každý den dáváme cvi-

čení z matematiky, češtiny a ang-
ličtiny. Na začátku školního roku 
nabídneme program pro všechny 
holky a kluky z celé republiky, 
kteří nastoupí do druhých a tře-
tích tříd,“ nastínil nejbližší plány 
Kocourek. 

Pokud vás nebo někoho z va-
šich blízkých tento projekt zau-
jal, napište si o více informací na 
e-mail: info@skolakocourkov.cz 
nebo se podívejte na výše uvede-
né internetové stránky.  (PR)
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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.

V Moravském krasu vzniká nová pohádka Sněžný drakV Moravském krasu vzniká nová pohádka Sněžný drak
Marta Antonínová

Na kraji propasti stojí princ 
s princeznou. Mají před sebou 
těžký úkol. Na důkaz své lásky 
musí skočit do hlubiny, přímo do 
říše čarodějnic. Právě při natá-
čení této scény z nově připravo-
vané pohádky Sněžný drak jsme 
zastihli koncem minulého týdne 
ilmový štáb a herce vysoko nad 

Býčí skálou. 
„Je to jedna z technicky neob-

tíženějších scén. Terén je těžko 
přístupný, a tak jsme sem na-
horu na skálu museli vytahat 
všechno zařízení, tedy koleje, je-
řáb, kameru. I herci si užili svoje, 
a tak není divu, že je v některých 

situacích museli nahradit i kas-
kadéři,“ prozradil nám pomocný 
režisér Viktor Walter.

Štáb měl v ten den za sebou 
třináctý den natáčení, převážně 
v zámku ve Valticích, na Dalešic-
ké přehradě i v oboře v Morav-
ském Krumlově. Ale i uvnitř Býčí 
skály, kde se nacházela říše čaro-
dějnic. Další ilmařskou štací byl 
i nedaleký Nový hrad u Adamo-
va. A tak je zřejmé, že v pohádce 
bude k vidění kus Moravy. Není 
divu, vždyť ji pro Českou televizi 
chystá brněnské studio. „Krás-
ných interiérů i exteriérů máme 
kolem Brna na dosah ruky moc. 
Stačí si jen vybrat. Na některá 
místa se budeme vracet ještě 

v listopadu i v zimě,“ upřesnil 
Viktor Walter. 

Sněžný drak, to je příběh 
prince a princezny a velké lás-
ky. Spravedlivý král, hodný 
rádce Hubert, dávná kletba, 
čarodějnice... „Princezna Laura 
je netradiční princezna, taková 
akční. Není to načančaná dívka 
s krásnými šaty, ty spíše nemá 
ráda. Takové věci jako jízda na 
koni, šermování, to jsem dělala 
před kamerou poprvé. A do-
konce jsem se i topila. K realitě 
to nemělo daleko, protože můj 
kostým vážil skoro čtyřicet kilo 
a když šaty nasákly vodou, tak 
to stálo za to,“ svěřila se před-
stavitelka hlavní role Petra 

Tenorová, která je v současné 
době v angažmá pardubického 
divadla. Vidět jste ji mohli napří-
klad v televizní pohádce Kouzla 
králů nebo v seriálu Cukrárna. 
„Natáčení mne moc baví. Tady 
v Moravském krasu je opravdu 
krásně. A počasí nám přeje. Jen 
včera v podzemí Býčí skály byla 
trochu zima,“ dodala herečka.

Pod názvem Sněžný drak bude 
mít příběh, v němž si zahraje 
celá řada známých herců, premi-
éru o příštích Vánocích v České 
televizi. Pohádku podle scénáře 
Jana Gardnera režíruje Eugen 
Sokolovský mladší, za kamerou 
stojí David Ployhar a doplní jí 
hudba Miloše Štědroně.

Pohádka. Dva princové ucházející se o ruku princezny. Mar  n Myšička 
(vlevo) a Petr Lněnička.  Foto Marta Antonínová

Rodiče vymysleli chytrouRodiče vymysleli chytrou
a zábavnou formu vzdělánía zábavnou formu vzdělání

Fes  val. Letovické koupaliště hos  lo 
v sobotu již dvanáctý ročník fes  valu 
3+1. Jeho součás   byla například vý-
stava Klubu moravských fotografů, 
koncert nebo prezentace činnos   ne-
ziskových organizací. Hlavní část pro-
gramu se odehrávala v sobotu. Do-
poledne patřilo Letní škole, při níž se 
mohli zástupci veřejné správy i nezis-
kového sektoru a podnikatelé setkat 
se spoluautorkou nového Občanského 
zákoníku Lenkou Deverovou. Nezapo-
mnělo se ani na dě  , které  si mohly 
vyzkoušet například pletení košíků, 
origami, paličkovanou krajku nebo si 
vytvořit náramek přátelství a další. 
Den korunovalo vystoupení kapel jako 
Tře   zuby, Druhá tráva nebo Abraxas. 
(hrr)  Foto Radim Hruška



V zámku byla výstava květin a plodůV zámku byla výstava květin a plodů
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Mladí myslivci byli úspěšní v národním kole Zlaté srnčí trofeje

Za deset let mají 16 pohárů
O  ...

Pavel Šmerda

Lysice – Republikové fi nále 
soutěže Zlatá srnčí trofej letos 
ovládli zástupci Kroužku mysli-
vosti a ochrany přírody Lysice-Dr-
novice. Z Bystřice pod Lopeníkem 
totiž přivezli hned čtyři z celkové-
ho počtu šesti pohárů. 

„První místo v mladší katego-
rii obsadil Jakub Pavelka, druhá 
skončila Andrea Zábojová a třetí 
Michaela Ryzí. Ve starší kategorii 
získala Michaela Hlavoňová třetí 
místo. Je to mimořádný úspěch. 
A jestli se dá ještě vylepšit? To 
víte, že ano,“ pousmál se vedou-
cí kroužku Arnošt Šmétka. Zají-
mavostí je, že svůj první pohár 
Lysičtí z národního kola soutěže 
přivezli přesně před deseti lety. 
„Tehdy zásluhou Renaty Chloup-
kové. Od té doby jsme získali 
tři zlaté, devět stříbrných a čtyři 
bronzové,“ pochlubil se Šmétka 
nevídaným úspěchem. 

Republikové fi nále Zlaté srnčí 
trofeje bylo stejně jako v minulos-
ti rozděleno na dva čtrnáctidenní 
turnusy. Prvního se zúčastnili zá-
stupci mladší kategorie (2. - 5. tří-

Jiřího Crhu, 
místostarostu Blanska

Hotel Dukla jde do dražby. Jak se k tomu 
postaví město?

Že budova hotelu Dukla na náměstí Republiky 
nepatří zrovna k pýchám města, je bezpochyby ná-
zor, který sdílí drtivá většina občanů. Je to však velmi složitý problém. 
V půli září jde do dražby, která rozhodne o jejím dalším majiteli a osudu. 
Je třeba intenzivně přemýšlet o tom, jakou roli v tom může sehrát město. 
Taková příležitost se nemusí opakovat. Já osobně mám strach, aby Duklu 
někdo nekoupil a neudělal z ní ubytovnu páté kategorie. Mně osobně by 
se líbilo, aby tam hotel vůbec nebyl. A o tom, jak náměstí bude vypadat, 
rozhodovalo především město. Je to historická chvíle. Měli bychom udě-
lat určitě nějaké kroky, aby tomu tak bylo. Uvidíme. (bh)

Čtyři cestovatelé zamířili do rumunských hor
Bohumil Hlaváček

J ít si lehnout na pláž k moři 
partu čtyř nadšenců nebaví. 
Již několik let se vydávají 

o prázdninách na toulky po často 
panenské evropské přírodě. Vla-
dimír Čípek, Pavel Nečas a Stani-
slav Kuchař jsou ze Sloupu, čtvr-
tým mušketýrem k nim je učitel 
z letovické základní školy Zdeněk 
Štesl. Poté, co v minulých letech 
prochodili kraj Nikoly Šuhaje na 
Zakarpatské Ukrajině, namířili 
svoje kroky letos do rumunských 
hor. Konkrétně krasové oblasti 
v Karpatech, která leží hned po-
blíž maďarských hranic v pohoří 
Bihor.

Dobrodruzi se vydali na cestu 
stylově starou škodovkou stodva-
cítkou, v retro stylu, v kufru se 

V Olešnici bude 10. září
už popáté bleší trh

Olešnice - Všechno se dá prodat, jen je třeba najít kupce. Takovým 
heslem se řídí pořadatelé 5. Blešího trhu v Olešnici. Ten se odehraje 
v sobotu 10. září od 14 do 17 hodin na zahradě tamního kulturního 
domu. K dostání budou mimo jiné staré pohlednice, známky, zeměděl-
ské potřeby a stroje, nábytek, kuchyňské náčiní, fotoaparáty, obrazy, 
porcelán, příbory, gramofony, mince, karty, výšivky, knihy, časopisy, 
plnicí pera, uniformy, vánoční ozdoby, fotografi e, proutěné koše, ná-
lepky nebo modlitební knížky. Najdou se ale i nové nebo nepoužívané 
věci. 

Podle pořadatelů mohou po domluvě s rodiči prodávat hračky nebo 
je směňovat za jiné věci i děti. Prodejci zaplatí vstupné 50 korun - měli 
by si přinést podložky na zboží - a nakupující 10 korun.  (hrr)

Křtiny - Více než sedmdesát 
pomníků, památníků, studánek 
a dalších objektů tvoří Lesnický 
Slavín v Masarykově lese Škol-
ního lesního podniku se sídlem ve 
Křtinách, který je součástí brněn-
ské Mendelovy univerzity. První 
objekty tohoto unikátního souboru 
začaly vznikat už před téměř de-
vadesáti lety, a tak není divu, že 
mnohé procházely a procházejí 
opravou.

„Už potřetí jsme v letošním roce 
podali žádost o dotaci z Programu 
rozvoje venkova na obnovu dal-
ší skupiny památníků a studánek 
Lesnického Slavína. První dotace 
se týkala pěti studánek a pěti sta-
rých lichtenštejnských památní-
ků. Loni jsme získali prostředky 
na opravu pětadvaceti objektů, 
šlo především o obnovu nápisů 
a maleb. Letos jsme do projektu 
zařadili dvanáct studánek a pa-

mátníků,“ řekl Jiří Šilhánek, ve-
doucí oddělení přípravy projektů 
ŠLP Křtiny.

Téměř tři sta tisíc korun z více 
než milionové dotace si vyžádá 
oprava jednoho z největších a ur-
čitě nejznámějších turistických cílů 
v Moravském krasu – Máchova 
památníku. Čeká ho očištění od 
mechů a lišejníků, vyspravení po-
praskaných ploch, doplnění opa-
daného a vydroleného zdiva, ale 

také impregnace dřevěného slou-
pu a očištění železné konstrukce. 
K nejnáročnějším pracím bude 
patřit sgrafi t v mramoru a betonu 
a především oprava písma. 

Opravy se dočká také jeden 
z nejstarších pomníků Slavína, 
věnovaný R. Czadovi, ležící v le-
sích nedaleko Vranova. Vznikl už 
v roce 1929 a je hodně pozname-
nán působením mechů. Bude očiš-
těn a nápis přesekán.  (ama)

Máchův památník se dočká rozsáhlé opravy

Rozhledna slaví
desáté výročí
Vavřinec-Veselice - Už deset 

let se mohou turisté a milovníci 
Moravského krasu kochat vyhlíd-
kou z ochozu rozhledny na Pod-
vrší. Někteří tam přijíždějí v rámci 
svých výletů, jiní chodí každoročně 
na tradiční akce, k nimž například 
patří velikonoční jarmarky nebo 
oblíbená silvestrovská setkání.

„Naše obec provozuje už tře-
tím rokem v místní části Veselice 
nedaleko rozhledny i turistické 
informační centrum. Je sezonní 
a každoročně je v provozu od za-
čátku května do konce října. Na 
letošní rok jsme pro návštěvníky 
centra a rozhledny připravili pexe-
so Rozhledny Jihomoravského kra-
je a k mání jsou i další tři pexesa 
s motivem rozhleden v České re-
publice,“ řekl Vavřinecký staros-
ta Miloš Novotný s tím, že vedle 
dalších propagačních materiálů, 
map či turistických známek je pod 
rozhlednou k mání i nový stolní ka-
lendář Rozhledny Čech a Moravy 
na rok 2012. V kalendáři je vyobra-
zena i rozhledna Podvrší, od jejího 
otevření pro veřejnost začátkem 
srpna uplynulo deset roků.  (ama)

Výstava. Léto budiž pochváleno byl název výstavy kvě  nových aranžmá, která se konala na zámku v Lysicích. 
„Návštěvníci obdivovali především vazby z letních kvě  n, nechyběly gladioly, mečíky, slunečnice či chryzanté-
my, ale také letní plody,“ řekl vedoucí zámeckého zahradnictví Tomáš Bárta.  Foto Pavel Šmerda

třemi rezervami a velkým vakem 
na střeše. „Kras je zde velice po-
dobný tomu našemu. Na první tůře 
Pavel se Staňou naznali, že si při-
padají jako v Pustém žlebě u Koň-
ských spádů kousek od Macochy. 
Tak podobné scenérie tam byly. 
Jen trochu divočejší a bez turistů, 
často tam člověk nepotká živáč-
ka,“ popisuje rumunskou přírodu 
Čípek. I propasti byly k vidění. 
„Tři Macochy vedle sebe, možná 
jen nebyly až tak hluboké,“ uka-
zuje na fotografi ích Nečas. 

Cesta na vlastní základnu trvala 
jedenáct hodin. Místo, které vyti-
poval vedoucí výpravy Nečas, se 
všem zalíbilo tak, že na něm zůstali 
po celou dobu. „Místo plánovaných 
stanů jsme nakonec uléhali do zají-
mavě řešené chatky, která měla tvar 
sudu se stříškou,“ popsal Nečas. 

Strava byla slušná, jedli jsme hned 
v sousední restauraci. „Na ploši-
ně byly i sezonní maringotky, kde 
bydlely babky, které nám nabízely 
takové speciální langoše či domácí 
ovocná vína. Každý den jsme šli 
ochutnat k jiné. Placky byly plněné 
borůvkami, brynzou, vším mož-
ným. Byly moc dobré,“ pokyvuje 
hlavou sloupský učitel.

Tůry rumunským krasem cesto-
vatele nadchly. Propátrali i mnoho 
jeskyní, které jsou volně přístupné 
na vlastní nebezpečí. Bez elekřiny, 
jen s čelovými lampami. Příští rok 
mají v plánu v bádání po Rumun-
sku pokračovat. „V létě bychom 
rádi zamířili do Transylvánie, do 
Drakulova kraje,“ těší se Nečas 
s Čípkem. Ve stejné sehrané partě. 
„Už teď se na to začínáme chys-
tat,“ říkají.

Na vrcholu. Zdeněk Štesl, Stanislav Kuchař, Pavel Nečas a Vladimír Čípek 
v rumunském krasu. Foto samospoušť Pavel Nečas

V Blansku budou
do listopadu

hubit hlodavce
Blansko - Jak informuje odbor 

komunální údržby, v období od 
září do listopadu bude v Blansku 
prováděna ohnisková deratizace. 
Provede ji fi rma SENTRAC spol. 
s r. o. Boskovice na základě plá-
nu. Odbor v současnosti nadále 
shromažďuje informace od ob-
čanů o výskytu hlodavců. Jejich 
požadavky a případné aktuální 
problémy budou řešeny kdykoliv 
v průběhu roku. Pověřené osoby 
žádají občany, aby zejména zvýše-
nou péčí o hygienu města a zlep-
šením zacházení s potravinovými 
odpady podpořili výsledný efekt 
celé deratizace, a fi rmy pracující 
s potravinovými výrobky, aby se 
připojily k této akci vlastní dera-
tizací svých areálů. (bh)

da), druhého pak jejich starší ko-
legové (6. - 9. třída). „V národním 
kole jsem byl podruhé. Loni jsem 
skončil třetí,“ svěřil se vítěz mlad-
ší kategorie Jakub Pavelka s tím, 
že soutěž se tradičně skládala z te-
oretické a praktické části. „V testu 
byly otázky ze zoologie, botaniky 
i kynologie, na stezce jsme pozná-

vali rostliny, ale také čelisti a leb-
ky. Docela obtížné byly obrázky 
psů,“ doplnil Jakub. Andrea Zá-
bojová byla mezi nejlepšími mla-
dými znalci přírody a myslivosti 
počtvrté. „Už jsem si dovezla 
bronzový pohár, nyní mám stříbr-
ný. Nejtěžší pro mě bývaly vždyc-
ky testy, ale letos jsem je zvládala 

dobře. I stezku,“ uvedla Andrea. 
Čtvrtou účast si připsala také tře-
tí v mladší kategorii Michaela 
Ryzí. „Musím souhlasit s Kubou, 
nejtěžší byly letos obrázky psů, 
těžko se to poznávalo,“ zamyslela 
se. Posedmé se do národního kola 
soutěže probojovala bronzová ze 
starší kategorie Michaela Hlavo-
ňová. „Získala jsem už svůj třetí 
pohár. V minulosti jsem byla dva-
krát druhá. Letos jsem toho hod-
ně zkazila, zmatkovala jsem. Byl 
na mě trochu tlak a neustála jsem 
ho,“ řekla Michala. 

Podle Arnošta Šmétky má úspěš-
ný Kroužek myslivosti a ochrany 
přírody Lysice-Drnovice momen-
tálně 70 členů. „Musíme k nám 
dělat „přijímací zkoušky“, protože 
je o něj stále velký zájem. Např. 
předloni jsme měli skoro stovku 
adeptů, ale bereme maximálně 
sedmdesát, více bychom nebyli 
schopni zvládnout,“ uvedl s tím, 
že členy kroužku mají rozdělené 
podle věku a místa. „Pomáhá mně 
i Naďa Novotná, která má na sta-
rosti nejmladší děti a vede i sku-
pinu v Drnovicích. Sám bych to 
nezvládl,“ dodal Arnošt Šmétka.

Soutěžící. Úspěšní členové lysicko-drnovického kroužku. 
 Foto Pavel Šmerda

C     

Boskovičtí se i letos rozloučí 
s prázdninami happeningem
Boskovice - Již posedmé se budou Boskovičtí loučit s prázdnina-

mi v letním kině. Letošní ročník Boskovického happeningu odstartuje 
v sobotu 27. srpna v 15 hodin. Podle pořadatelů je hlavním cílem akce 
prezentovat místní kulturu a nabídnout nejen mladým lidem uvolněné 
sobotní odpoledne v areálu letního kina. 

„Happening je už tradiční akce, která nemá žádné striktní ideály 
a není nijak žánrově omezena. Každý rok se daří „vytáhnout“ ze zku-
šebny nějakou místní kapelu či DJe, letos to budou Bad Penny a Devo-
ted To You. Právě práce s mladými je to, proč akci realizujeme a proč 
nám přijde cenná. V době, kdy ve městě absentuje klub, ve kterém by 
se mohli mladí tvůrci prezentovat, tak vytváříme prostor a možnost 
předvést místní umění veřejnosti,“ uvedl vedoucí boskovického kina 
Radek Pernica. Jak doplnil, v případě velmi nepříznivého počasí se 
akce nekoná.

Kromě koncertu kapel bude připravena také výstava fotografi í bo-
skovické umělecké skupiny KAKAO CIRKUS. Proběhne již tradiční 
turnaj ve stolním fotbálku a na místě bude k dispozici také streetartová 
plocha. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, které se mohou těšit na 
skákací hrad nebo malování křídami. Aktuální informace naleznou zá-
jemci na webových stránkách www.kinoboskovice.cz.  (hrr)

Pochod už podruhé podpoří 
výstavbu komunikace R43

Pokračování ze str. 1 
V cíli bude připravena hudební produkce, soutěže pro děti, skákací 

hrad, představení partnerů akce, stánek historiků výstavby dálnice v le-
tech II. světové války, připomenutí tragédií na silnici I/43 a další. Na 
přípravě se podílí mnoho organizací, které spojuje myšlenka podpory 
výstavby nové komunikace R43,“ přidal Oldřich. 

Organizátoři plánují akci každoročně opakovat a chtějí vytvořit tra-
dici. Zároveň si ale přejí, aby byla co nejkratší. Poslední pochod chtějí 
uspořádat na budovaném novém dálničním tělesu. „Pochod je pořádán 
na podporu urychlení výstavby komunikace R43, jejíž realizace se stále 
odkládá. V regionu od Brna po Moravskou Třebovou působí řada pod-
niků, organizací, svazků obcí a spolků, které si uvědomují nezbytnost 
vybudování moderní silnice v tomto prostoru. My na tuto skutečnost 
chceme upozornit i jinou formou, předpokládáme, že akce bude mít také 
značný mediální dopad,“ doplnil Jaroslav Oldřich.
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Pacienti boskovické interny budou moci komunikovat bezdrátově, chystá se i nová recepce

Nemocnice připravuje zajímavé novinky

Velká cena Blanenska fi nišuje, v ženách kraluje Sycho  n

Vavřinečtí převzali o víkendu Zlatou stuhu

Radim Hruška

Boskovice - Boskovická ne-
mocnice se drží moderních tren-
dů. Jako první v regionu zavádí 
na interním oddělení bezdrátový 
systém, který umožní pacientům 
komunikovat se zdravotním per-
sonálem. V případě potřeby bude 
mnohem snazší přivolání zdra-
votní sestry, ty budou mít navíc 
lepší přehled o pohybu hospitali-
zovaných. 

„Připravili jsme novinku v sig-
nalizačním systému pacient – se-
stra, který budeme zanedlouho 
používat jako první nemocnice 
v regionu. Staré zařízení jsme zru-
šili a nahradili ho novým bezdrá-
tovým. Každý pacient bude mít na 
ruce vysílač o velikosti hodinek, 
kterým si může přivolat pomoc. 
Další prvky nového systému mo-
hou například upozornit sestru na 
to, že klient bez jejího vědomí 
opouští oddělení. Zařízení chceme 
do budoucna rozšiřovat tak, aby 
bylo možné například i okamžité 
zobrazení aktuální polohy člově-

ka,“ popsal ředitel boskovické ne-
mocnice Rostislav Verner.

Podle jeho slov chystaná novin-
ka umožní sestře okamžitě zjistit, 
kdo ji volá, případně z jakého 
místa. Pokud se například nemoc-
nému udělá nevolno na toaletě, 
pomocí náramku dá signál sestře, 
která okamžitě zjistí jeho polohu 
a zajistí pomoc. 

Zatímco bezdrátový systém se 
teprve připravuje, jinou novin-
ku mohou zájemci začít využívat 
ihned. Boskovická nemocnice 
totiž začala komunikovat přes 
nejpopulárnější sociální síť Face-
book. V České republice je počet 
přihlášených uživatelů Facebooku 
přes tři miliony. Podle nedávného 
průzkumu kontrolují čtyři z pěti 
Čechů tuto sociální síť minimál-
ně jednou denně. „Původně jsme 
byli k této komunikaci skeptičtí, 
ale ukázalo se, že pacientům tento 
způsob vyhovuje. Vytvořili jsme 
proto nemocnici profi l, který bude 
pravidelně aktualizován. Přibyl tak 
další komunikační kanál,“ přiblížil 
žhavou novinku Rostislav Verner.

Ve školách se pracuje
Blansko - Prázdniny jsou časem, kdy ve školách probíhá stavební 

ruch, provádějí se nejrůznější úpravy. Ani blanenské základní a mateřské 
školy nejsou výjimkou. „V Základní škole TGM v Rodkovského ulici 
jsme pořídili nový nábytek, opravili střechu a provedli výměnu hlavní-
ho vodovodu. V Základní škole ve Dvorské ulici jsme rovněž nakoupili 
nábytek a opravili schodiště k tělocvičně. Investovalo se i do školy v Er-
benově a Salmově ulici. U tří škol dochází k výměně oken,“ vyjmenoval 
jen část akcí místostarosta Blanska Jiří Crha. 

Pozadu nezůstávají ani mateřské školy. V Divišově ulici, ve Dvorské, 
v Rodkovského a v mateřince v Dolní Lhotě se vyměňují okna příp. dve-
ře, téměř všude se provádějí drobnější úpravy. Navíc ve školkách v Dolní 
Lhotě a v Rodkovského ulici probíhá instalace nových herních prvků na 
hřišti.  (pš)

V kraji řádí falešný exekutor
Brno - Policisté vyzývají občany, aby nereagovali na výzvy smyšlené-

ho soudního exekutora JUDr. Marka Holečka. V případě doručení nemají 
v žádném případě platit uvedenou částku a věc neprodleně oznámit na nej-
bližší oddělení Policie ČR. Celý případ už řeší Útvar odhalování korupce 
a fi nanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Věc je pro-
šetřována pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.  (hrr)

 Foto Iva Šebková Foto Iva Šebková

Jedovnice - Prázdniny nejsou 
jen obdobím pohody a odpočinku. 
Letní měsíce totiž přináší také ne-
ustále se opakující krádeže věcí ze 
stanů nebo obytných automobilů 
a karavanů v autokempech. Vý-
jimkou nejsou ani krádeže z nedo-
statečně zajištěných rekreačních 
chatek. 

Policisté se proto v rámci pre-
ventivní akce rozhodli navštívit 
jednotlivé kempy v blanenském 
okrese, v nichž přímo na místě 
upozorňovali jejich dočasné oby-
vatele, jakým způsobem si mají 
dávat pozor na věci. Každý tak 
dostal od policistů letáček se zá-
kladními radami, letáčky policisté 
nechali turistům také v recepcích 
zařízení. Kromě informací, jak 
si zabezpečit věci při ubytování 
v autokempu, lidé na lístku našli 
také rady, jak se bezpečně chovat 
na koupalištích a při jízdě na kole.

O tom, že je akce potřebná, se 
policisté přesvědčili během prv-
ních letních měsíců hned několi-
krát. Jen do autokempu v Jedovni-
cích vyjížděli v červnu a červenci 

k devíti oznámeným krádežím. 
Pachatelé při nich většinou vyu-
žili nedostatečného zajištění věcí 
ze strany jejich majitelů. Předmě-
ty tak zloději brali například přes 

otevřená okna karavanů, ze stanů 
nebo z verand rekreačních cha-
tek. Mezi okradenými byli i tací, 
jež nechali doklady a cennosti na 
břehu v době, kdy šli svlažit tělo 
do rybníka.

 „Největší škoda se při jednom 
z případů vyšplhala na téměř 20 
tisíc korun. Zloděj využil toho, že 
čtyři obyvatelky rekreační chatky 
nechaly v noci objekt neuzamče-
ný. Neznámý pachatel si tak z něj 
vzal sportovní tašku, v níž byly 
osobní doklady, doklady k vozi-
dlu, peníze, fotoaparát, deštník, 
MP3 přehrávač, fl ash disk, parfém 
a další věci. Škodu za téměř 17 
tisíc korun pak způsobil zloděj tu-
ristům z Finska, kteří také nechali 
neuzamčenou chatku a přišli tak 
o MP3 přehrávač, mobilní telefon, 
fotoaparát a další věci,“ vypočíta-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  Radim Hruška

Policisté varovali lidi v kempech, aby si 
dávali mnohem větší pozor na svoje věci

Předali pe  ci. V pátek 12. srpna předal starosta Boskovic a předseda 
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Jaroslav Dohná-
lek a starosta města Moravská Třebová a místopředseda Svazku obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Miloš Izák v budově Minis-
terstva dopravy ČR do rukou ministra dopravy Pavla Dobeše Pe  ci za 
urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43 s celkem 9 177 
podpisy. Nová komunikace má v budoucnu nahradit současnou silnici 
první třídy, po které denně projedou  síce aut. Pe  ci vyvolalo nedáv-
né oznámení Ministerstva dopravy, že se stavbou R43 počítá nejdřív 
za čtrnáct let. (hrr)  Foto Jaroslav Parma

Nová podoba vstupní čás   boskovické nemocnice.  Foto vizualizaceNová podoba vstupní čás   boskovické nemocnice.  Foto vizualizace

Buduje se také nová recepce. 
Obsluha v ní bude poskytovat 
informace o aktuálním dění v ne-
mocnici a provozu. Nahradí tak 
dosavadní informační středisko, 
jehož podoba a vybavení již neod-
povídá potřebám moderního zdra-
votnického zařízení. V budoucnu 
nemocnice chystá propojení re-
cepce s elektronickým objedná-
vacím systémem pacientů, čímž 
její obsluze mimo jiné umožní 
i okamžité zjištění aktuální čekací 
doby v příslušné ordinaci, vytíže-
nost konkrétního lékaře nebo nej-
vhodnější termín příští návštěvy 
pacienta.

Zkušební provoz by měl být 
spuštěn od začátku září. Recepce 
bude otevřena každý den od 7 do 
15.30 hodin. U recepce bude také 
velký informační LCD panel, kde 
budou zobrazeny aktuální informa-
ce týkající se provozu nemocnice. 
„Velmi často si pacienti potřebují 
okopírovat lékařské zprávy a další 
důležité materiály. Kopírovací ser-
vis bude proto také součástí nové 
recepce,“ doplnil Verner.

Pokračování ze str. 2
Výletiště na okraji Vavřince za-

plnili nejen místní, kteří si přišli 
vychutnat slavnostní okamžiky. 
Byla tam i řada hostů zastupují-
cích další obce zapojené do le-
tošního ročníku soutěže, kteří ve 
Vavřinci převzali stuhy, diplomy 
a ocenění. Za společenský život, 

za činnost mládeže, za péči o ze-
leň a životní prostředí aj. Zaujali 
například vítězové speciální nepo-
vinné kategorie – Jihomoravský 
krajáč, který je udělován za typic-
ký místní tradiční pokrm. Soutěž 
vyhráli Tvrdoničtí a jejich křenová 
omáčka s uzeným masem. Tu sice 
ve Vavřinci neměli, zato přivezli 

ochutnat své víno a svatební kolá-
če. Kuchařky z Chvalovic získaly 
druhé místo za pokrm nazvaný 
Pětadvacet, který zájemci mohli 
ve slané i sladké variantě vyzkou-
šet a sledovat na místě i jeho pří-
pravu. 

Program nejen na vavřineckém 
výletišti pokračoval celou sobotu. 

Hosté si mohli prohlédnout jed-
notlivé části obce, na pódiích se 
vystřídala řada hudebních soubo-
rů, nechyběli ani šermíři. 

V prvním zářijovém týdnu vyra-
zí do terénu celostátní komise sou-
těže a navštíví nejúspěšnější obce 
každého kraje. Už 10. září bude 
znám celkový vítěz.  (ama)

Kino premiéru filmu nezískalo, přesto slaví
Boskovice - Boskovické kino 

Panorama bojovalo na internetu 
o premiéru fi lmu Alois Nebel. 
I když se ji získat nepodařilo, 
vybojovalo kino mezi šedesát-
kou soutěžících cenné třetí místo. 
Jedno první místo ale Boskovičtí 

přeci jen ukořistili. Vyhráli totiž 
dovednostní disciplínu Vrchařská 
prémie, když během čtyřiadvaceti 
hodin nasbírali nejvíc hlasů z celé 
republiky. 

„Jsou to pro nás skvělé výsled-
ky, které potvrzují naši dlouhodo-

bou praxi, že kolem kina je dnes 
třeba budovat diváckou subkultu-
ru napříč věkovými skupinami. 
Překonat kino jako odcizenou in-
stituci, a povzbudit v lidech pocit, 
že právě městské - kamenné kino 
je jejich a je tu pro ně,“ uvedl 

vedoucí kina Radek Pernica. Jak 
dodal, jen díky takovým projek-
tům, jako byl tento, máme mož-
nost tyto vize realizovat a navíc 
ještě výrazně pomoci fi lmu, který 
si to jistě zaslouží. A to jsou dobré 
zprávy.  (hrr)

Aleš Havelka

Němčice, Ostrov u Macochy - 
Do poslední třetiny se přehoupla 
VC Blanenska v požárním útoku 
soutěží v Němčicích. O body se 
přijelo poprat 34 mužských a 17 
ženských týmů.

Trať byla náročná. O tom se 
přesvědčilo hned osm mužských 
týmů, které soutěž nedokončily. 
Překvapení bezpochyby bylo bron-
zové umístění mužů z Chrastavce 
(SY) s časem 18,25 s. K útoku za 
obhajobou loňského titulu zaveleli 
muži z Horního Poříčí. Tentokrát 
na své konto připsali body za dru-
hé místo s časem 18,04 s. Fantas-
tickou sérii výsledků předvádějí 

muži z Hlubokého (TR). Díky času 
17,79 s počtvrté v řadě stanuli na 
stupních vítězů - tentokrát na tom 
nejvyšším.

V ženské kategorii pro sebe bronz 
ukořistily ženy ze Žernovníku s ča-
sem 18,38 s. Parádní formu opět 
potvrdily závodnice ze Šošůvky, 
které s časem 18,30 s obsadily stří-
brnou příčku. Husarský kousek se 
povedl ženám ze Sychotína. Díky 
času 17,79 s zvítězily v Němčicích 
potřetí v řadě a tak získaly putovní 
pohár do trvalého vlastnictví. 

O týden později se bojovalo 
v Ostrově. Soutěž byla netradiční 
tím, že mužská část soutěže probí-
hala v noci za umělého osvětlení. 
Ženy si svoji část odbyly ve dne. 

V ženské kategorii je letošní 
seriál velmi vyrovnaný. Ve vedení 
seriál nadále zůstávají ženy ze Sy-
chotína, které v sobotní soutěži ob-
sadily čtvrtou příčku. Pro bronz si 
do Ostrova přijely ženy z Němčic 
za čas 18,95 s. Stříbrný pohár pro 
sebe ukořistil tým z Olší (BO) za 
čas 18,35 s. Nejpřesnější sestřiky 
předvedly ženy ze Sebranic. Získa-
ly nejen ocenění za nejrychleji sra-
žený terč, ale hlavně plný bodový 
přísun do tabulky za čas 18,32 s. 

Kategorie mužů probíhala za 
umělého osvětlení. Noční podmín-
ky a trať s mírným převýšení vysta-
vila stop pro celkem 14 týmů. Mezi 
neúspěšné patřil i vedoucí tým 
seriálu ze Sychotína, který se tak 

propadl na celkovou třetí příčku. 
Netradiční podmínky sedí mužům 
z Černovic. Z Ostrova si odvez-
li bronzový pohár za čas 18,95 s. 
Stříbrnou příčku pro sebe ukořistili 
muži z Benetic za čas 18,17 s. Kvů-
li zranění jednoho člena týmu ne-
vyšly plány v Extralize ČR mužům 
ze Žernovníku, a tak se soustředí 
na boje o Kryštof Cup. V Ostrově 
snahu korunovali nejlepším časem 
18,04 s. V průběžném pořadí vedou 
se stejným bodovým součtem hasi-
či z Horního Poříčí a Hlubokého 
(159 bodů) před třetím Sychotínem 
(157 bodů).

V neděli 28. 8. soutěžící čeká 
další asfaltová trať u obchodního 
centra ve Velkých Opatovicích.Na startu. Foto archivNa startu. Foto archiv
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Čtvrté setkání harmonikářů
Dne 31. července se konalo ve farním dvoře v Lysicích čtvrté setkání 

harmonikářů pod názvem Veselá harmonika. Akci pořádala Hospodář-
ská a vzdělávací besídka a Jednota Orel.  Foto Jaromír Fiala

Obec Bořitov
PRODÁVÁ 

ZA NEJVYŠŠÍ NABÍDKU KUPNÍ CENY

NEMOVITOST - budovu občanské vybavenosti bez č.p., 
na parcele č. 475 v k.ú. Bořitov,

 výměry 84 m2 (bývalá knihovna).

Uvedená nemovitost se nachází v zastavěném území 
obce Bořitov na ulici Sokolská. 

Na pozemku nejsou trvalé porosty.

Bližší informace poskytnou zájemcům 
na telefonním čísle 516 437 189, 
Ing. Břetislav Tesař, p. Jiří Kovář

Kryštof cup v Paměticích
První srpnová neděle bývá v Paměticích v posledních letech vyhra-

zena hasičům. Pořádají další díl soutěže v hasičském sportu, která le-

tos kvůli novému sponzorovi nese 
název Kryštof cup - Velká cena 
Blanenska 2011.

Akce se letos zúčastnilo 35 
družstev mužů a 17 družstev žen z 
okresů Blansko, Prostějov, Žďár, 
Třebíč, Svitavy a Brno-venkov. 
Počasí je letos značně nepřízni-
vé. Při soutěži mužů nepršelo. 
Nevím, zda se sv. Petr zlobil na 
ženy, ale při jejich klání pršelo 
skoro nepřetržitě. Diváci se ukry-
li pod veliké stany, ale soutěžící 
ženy musely moknout. Při vyso-
kém počtu družstev nemohla být 
soutěž přerušena. Ženy ale přesto 
dosahovaly velmi dobrých časů - 
o umístění někdy rozhodovaly jen 
desetiny vteřin.

Mezi muži se na prvním místě 
umístilo družstvo z Horního Poří-
čí (BK), druzí byli hasiči z Hlubo-
kého (TR) a třetí příčku obsadilo 
družstvo z Bílovic (PV). V kate-
gorii žen byly první Sebranice 
(BK), druhá děvčata z Lipové 
(PV) a třetí místo patří hasičkám 
z Černovic (BK).

Letos byla akce obohacena 
o jednu novinku. Na internetu se 
totiž vysílal živý přenos na webo-
vých stránkách www.hasici150.tv. 
Zájemci mohli celé dění sledovat 
i doma v obýváku. Na interneto-
vých stránkách je také možné se na 
toto klání podívat již ze záznamu.  

Pořadatelé připravili výborné 
zázemí pro soutěžící i pro diváky, 
bohaté občerstvení a s pomocí asi 
čtyř desítek sponzorů i hodnotné 
ceny pro soutěžící. Jako obvykle 
jsme byli pohotově informování 
o výsledcích a o všem, co se ko-
lem této rozsáhlé akce točí. Oba 
starostové – obce i hasičů, vysoce 
ocenili vzornou reprezentaci ha-
sičů, obětavé pořadatele i hojnou 
účast diváků.  František Staněk,

 a Tomáš Odehnal

Zimní stadion obsadili milovníci koček, krytý bazén má novou vzduchotechnikuZimní stadion obsadili milovníci koček, krytý bazén má novou vzduchotechniku
Kočky. V sobotu 13. srpna si dali na zimním stadionu v Boskovicích 
dostaveníčko milovníci koček. Konala se tam to  ž 1. národní výstava. 
Celkem dorazilo přes osmdesát vystavovatelů, kteří přivezli více než 
140 koček. (hrr)  Foto Radim Hruška 

Oprava. Kryté lázně v Blansku prošly v průběhu června a července 
rozsáhlou rekonstrukcí. „Nákladem 6,7 milionu korun se v hlavní ba-
zénové hale a v prostorách šaten pro veřejnost vybudovala komplet-
ně nová vzduchotechnika. Tedy technologie, která zajišťuje výměnu 
i ohřev vzduchu. V minulos   jsme výměnou oken a zateplením zame-
zili úniku tepla, ale to přineslo špatnou cirkulaci vzduchu. Nová vzdu-
chotechnika tento „problém“ odstraňuje. Dále došlo na opravu pod-
hledu a střechy a zateplovaly se š  ty,“ řekl ředitel společnos   Služby 
Blansko Radek Snopek s  m, že ho velmi těší, že se celá akce podařilo 
prosadit do rozpočtu města na letošní rok. „Do budoucna plánujeme 
rekonstrukci kotelny, skokanského můstku a dna bazénu,“ doplnil jeho 
slova místostarosta Blanska Jiří Crha. (pš)  Foto Pavel Šmerda

Zásluhou restaurátora Petra Skály se stroj času ve Vanovicích rozběhl po několika desítkách let

Hodiny v evangelickém kostele opět ožily
Radim Hruška

Vanovice - Když začal farář 
Pavel Freitinger před osmi lety 
působit ve sboru Českobratrské 
církve evangelické ve Vanovi-
cích, hodiny na tamním kostele 
nešly. Nešly ani desítky let před-
tím. Čas začaly znovu odměřovat 
až v loňském roce. Nyní přišla 
řada na oslavu a bilancování. 

„Když jsem přišel do Vanovic, 
tak hodiny stály. Bylo to zjevné 
už z pohledu na vnější ciferník, 
protože byl velmi zkorodovaný. 
Bylo vidět, že zub času už na něm 
několik desítek let hlodá. Stejně 
tak hodinový stroj. Byl sice na 
svém místě, ale neúplný, některé 
části chyběly, závaží byla v kou-
tě ve věži... Byl to stav od konce 
druhé světové války nebo konce 
padesátých let, kdy už hodiny ne-
byly v provozu. Většinový názor 
byl tehdy takový, že na kostele 
nejsou hodiny tak důležité. V po-
sledních letech se proto generálně 
zrekonstruovala střecha a další 
věci, aby se kostel udržoval a za-
choval ve slušném stavu,“ popsal 
Pavel Freitinger. 

Na opravě hodin má z velké 
míry zásluhu náhoda. Respektive 
návštěva restaurátora Petra Skály 
ze středních Čech. Podíval se na 

hodiny, jak moc by bylo složité 
je znovu zprovoznit a neviděl to 
jako nějaký zásadní problém. Než 
se ve Vanovicích pustili do opra-
vy, zkoumali také minulost stroje 
času v kostele. Byli ale odkázá-
ni jen na dobrou paměť místních 
starousedlíků, protože v archivu 
nenašli žádné zmínky o hodinách. 
Dokonce se ani nepodařilo dohle-

dat období, kdy přestaly jít. Zjis-
tili jen to, že v šedesátých letech 
se někdo laicky pokoušel hodiny 
opravit. Ale nepodařilo se to, zů-
stalo jen u snahy, od té doby už 
žádné pokusy nebyly.

„Ze začátku jsme ještě nevě-
děli, zda se do opravy pustíme. 
Petr Skála ale sám udělal projekt, 
ve kterém popsal, co by opra-

va znamenala a kolik by stála. 
Měli jsme asi tak dva roky na to 
se rozhodnout, jestli se do akce 
pustíme. Cena rekonstrukce byla 
360 tisíc korun. Nakonec jsme se 
rozhodli do opravy jít. Byli jsme 
překvapení, když jsme zveřejnili 
záměr, že peníze nebyly problé-
mem. Velmi vstřícně se k naší žá-
dosti postavil Jihomoravský kraj, 
který věnoval polovinu potřebné 
částky. Iniciativu projevila i obec 
Vanovice, která poskytla 50 tisíc 
korun. Velmi aktivně se pak při-
dali místní lidé, členové sboru, 
ale také lidé bez víry, kteří dopl-
nili téměř 150 tisíc korun. Bylo 
vidět, že jim záleží na tom, aby 
hodiny šly. Pokud je v provozu 
kostel a aktivní sbor, tak je to i ur-
čité znamení navenek, že všechno 
funguje,“ upřesnil Freitinger.

Samotná oprava trvala rok. Re-
staurátor nejprve demontoval ci-
ferníky, jak venkovní, tak vnitřní. 
Při druhé návštěvě si odvezl celý 
hodinový stroj, včetně věcí, kte-
ré byly roztroušené v jeho okolí. 
Ve své dílně pak na nich praco-
val. Zhruba po roce všechno zase 
přivezl a přímo na místě složil. 
Venkovní ciferník je nový, vnitř-
ní byl opraven. Podle slov restau-
rátora se s tak těžkým litinovým 
strojem (asi 320 kilogramu) zatím 

nesetkal. Přímo v kostele zrekon-
struoval bicí systém, který se ne-
zachoval, takže ho musel vytvořit 
nový.

Hodiny se ale dočkaly i několi-
ka vylepšení. V minulosti fungo-
valy tak, že se každý den musela 
ručně vytáhnout kamenná závaží, 
která pak poháněla hodinový stroj. 
Nyní je instalován automatický 
kostelník, který je vytahuje sám 
pomocí motorů dvakrát během 
dne. Navíc obsahují elektronický 
systém, který pomocí radiového 

signálu dvakrát denně upravuje 
přesný čas a umí také přesunovat 
stroj z letního na zimní a naopak. 

„Všechno funguje automatic-
ky, takže se k němu nemusí vů-
bec chodit, což je pro nás výhoda. 
Lidé opravu přijali pozitivně. Je 
vidět, že se s hodinami identifi -
kují, sledují, jestli jdou nebo zda 
se objevila nějaká závada. Živě 
reagují a záleží jim na tom, aby 
hodiny fungovaly, což je napro-
sto správně,“ doplnil farář Pavel 
Freitinger.

Pohled na hodiny zvenku.  Foto Radim HruškaPohled na hodiny zvenku.  Foto Radim Hruška

Pavel Frei  nger u hodinového stroje.  Foto Radim HruškaPavel Frei  nger u hodinového stroje.  Foto Radim Hruška
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STŘEDNÍSTŘEDNÍ TĚŽKÉTĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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„A to vám, paní Kropáčková, nevadí, že váš manžel zahynul při nehodě spolu se svou milenkou?“ „A to vám, paní Kropáčková, nevadí, že váš manžel zahynul při nehodě spolu se svou milenkou?“ 
„Nevadí a budu navíc velkorysá. Mohou je pohřbít v jedné rakvi, ať si (tajenka).“„Nevadí a budu navíc velkorysá. Mohou je pohřbít v jedné rakvi, ať si (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) Sportovec Valerij Borzov byl so-
větský

a) hokejista
b) výškař
c) sprinter

2) Generál Umberto Nobile velel vý-
pravě vzducholodi Italia

a) na severní pól
b) na jižní pól
c) do Himalájí

3) Velociraptor byl
a) dinosaurus
b) vymřelý lenochod
c) prapták

4) Jan Jakub Ryba napsal slavnou vá-
noční mši

a) Hej bratře
b) Hej otče
c) Hej mistře

5) Brazílie je mistrem světa ve fotba-
le

a) třikrát
b) čtyřikrát
c) pětkrát

6) Sarajevo je hlavním městem
a) Makedonie
b) Bosny a Hercegoviny
c) Černé Hory

7) Rozkaz ke svržení bomb na Hiro-
šimu a Nagasaki dal americký prezi-
dent

a) Roosevelt
b) Truman
c) Eisenhower

8) Canis lupus je latinsky
a) vlk
b) liška
c) jezevec 

9) Hřiby křemenáče najdeme nejčas-
těji

a) pod osikou
b) pod vrbou
c) pod modřínem

10) Kunami se platí
a) ve Slovinsku
b) v Chorvatsku
c) v Bulharsku

11) Disciplínou moderního pětiboje 
není

a) šerm
b) plavání
c) jízda na kole

12) Nadmořská výška vrcholku Ješ-
tědu je

a) 1012 m
b) 1112 m
c) 1212 m

13) Základem francouzského národ-
ního jídla ratatouille je

a) sýr

b) králičí maso
c) zelenina 

14) Napoleon Bonaparte zemřel 
a) v 52 letech
b) v 55 letech
c) v 58 letech

15) Hobart je hlavní a největší město
a) Tasmánie
b) Nového Zélandu
c) Tahiti

16) The Beatles se rozešli v roce
a) 1969
b) 1970
c) 1971

17) Píseň Love Hurts je největším hi-
tem skupiny

a) Black Sabbath
b) Judas Priest
c) Nazareth

18) Legendární český fotbalový 
brankář Ivo Viktor oslaví příští rok 

a) 65 let
b) 70 let
c) 75 let

19) Největším vývozcem rýže na svě-
tě je

a) Vietnam
b) Čína
c) Thajsko

20) Morčata pochází
a) z Jižní Ameriky
b) z Afriky
c) z Asie

21) Leoš Janáček nenapsal operu
a) Věc Makropulos
b) Káťa Kabanová
c) Řecké pašije 

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

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

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

PŘE VODNÍ 
ŽIVOČICH OBUŠEK NEODBOR-

NÍK
ŽENSKÝ 

HLAS TAJENKA DESKA KOPIE 
KRESBY PRIMÁTI

POCHÁZE-
JÍCÍ 

Z LESA

NASYCENÝ 
UHLOVODÍK

SRKNUTÍ POSLEDNÍ 
(ANGL.) BICYKLY

PRÁŠEK
FRANCOV-

KA
BOR

VÝZVA
VYSOKÉ 
KARTY

OMOTAT 
PYLON

VODNÍ 
PTÁK

PUKAVÝ 
PLOD

MODERNÍ

PŘEDLOŽ-
KA

METRÁK

PSICE
SNÍŽENÝ 

TÓN
CHYBA

NICKA
PŘÍSTAVNÍ 

HRÁZE

KOV
POTRAVINA

SOUPEŘ
MÉ

SIBIŘSKÝ 
VELETOK

SPZ OKR. 
MĚLNÍK

CÍL

NÁDOBA 
U STUDNY

NEOBLE-
ČENÉ

DOVED-
NOST

LÁSKA 
(ANGL.)
ŠUMIVÉ 

VÍNO

MILENKA
ZÁVIT

NEZRALÝ 
PLOD

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

MUŽSKÉ 
JMÉNO

CITOSL. PO-
VZDECHU

KAPRADINA

NÁDOBA

ZKR. KLU-
BU ATLETŮ
PNEUMA-

TIKY

ŠUM
SPZ OKR. 
PŘEROV

Q (FON.)
ZKR. LOGA-

RITMU

KOCOUR
VĚTEV

LAHODNÝ 
POKRM

POPĚVEK
BOXERSKÉ 

ÚDERY

ROSTLINÁ 
DOSNA

MUŽSKÉ 
JMÉNO

SIBIŘSKÝ 
VELETOK

PLOUTVO-
NOŽEC

PŘEDLOŽKA

VULKÁN
LEPIDLO

DVĚ 
JEDNOTKY 

VÁHY

NASYCENÝ 
UHLOVODÍK

OPOTŘEBO-
VAT JÍZDOU SOUHLAS

LUDMILA 
(DOM.)

KOHOUTKY 
U SUDŮ ČERT



úterý 23. srpna 2011 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 23. srpnaúterý 23. srpna
AKCEAKCE

Den otevřených dveří na hřišti
Stalo se již tradicí, že organizace BESIP pořádá v průběhu prázdnin na bla-
nenském dopravním hřiš   dny otevřených dveří. Letošní druhý se uskuteční 
23. srpna se začátkem ve 12 hodin. Až do osmnác   hodin si tam mohou 
dě   vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu, dále teore  cké zna-
los   z pravidel a nacvičit si základy první pomoci pod dohledem členů ČČK 
Blansko. Zájemci musí být starší šes   let, mít vlastní kolo, ochrannou přílbu 
a musí je doprovázet osoba starší 18 roků. (bh)

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Zdobení kvě  náčů. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové.
Boskovice v 19.30 hod. Green Lantern 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Voda pro slony.
Jedovnice v 19.30 hod. Rio.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Transformers 3.

středa 24. srpnastředa 24. srpna
AKCEAKCE

Oživené prohlídky jeskyně Výpustek
Ve spolupráci s ochotnickým sdružením Křový pořádá Správa jeskyní Morav-
ského krasu ve středu 24. srpna v jeskyni Výpustek oživené prohlídky. Na zá-
kladě zkušenos   z minulého roku doporučují organizátoři včasnou rezervaci 
předem na telefonním čísle 516 439 111 nebo e-mailu vypustek.rezervace@
caves.cz. Na celou akci pla   klasické vstupné podle ceníku. Časy jednotlivých 
vstupů jsou v 17, 17.45, 18.30, 19.15 a 20 hod. (bh)

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

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové.
Boskovice v 19.30 hod. Green Lantern 3D.
Boskovice - letní ve 21 hod. Voda pro slony.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - 2. část.

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

čtvrtek 25. srpnačtvrtek 25. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické lékár-
ny a farního kostela sv. Prokopa.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Auta 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Boskovice - letní ve 21 hod. Rio.
Jedovnice v 19.30 hod. Voda pro slony.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - 2. část.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Architekt Zdeněk Fránek, verni-
sáž výstavy návrhů a realizací autora sálu Moravského kartografi ckého cen-
tra ve Velkých Opatovicích, tělocvičny v Jaroměřicích u Jevíčka, rodinných 
vil a obytných domů, ale také kostelů Církve bratrské v Litomyšli a Praze-
Černošicích. 

pátek 26. srpnapátek 26. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Zámek v 17 hod.: Zvířátka a loupežníci, hraje Dřevěné divadlo. 
Svinošice - Hřiště v 15 hod.: Svinošické kuličky 2011, turnaj v petanque pro 
hráče do 18 let. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Auta 2.
Blansko ve 20 hod. Jana Eyrová.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Boskovice - letní ve 21 hod. Rio.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Lidice.
Velké Opatovice v 19.30 hod. WesternStory.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Doubravice - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 
Horní Lhota - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Lysice - Koupaliště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium.
Olešnice - Zahrada kulturního domu ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje ABC 
rock. 
Olomučany - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Spešov - Koupaliště ve 20 hod.: Lont 2011 č. 2
Žďárná - Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, hraje Tamdem. 

sobota 27. srpnasobota 27. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Modrá věž v 9 hod. a Černá Hora - Pivovar v 8.30 hod.: Start 
Pochodu po stopách Pátera Ševčíka. 
Boskovice - Letní kino v 15 hod.: Boskovický happening vol. 7 aneb Rozlou-
čení s prázdninami, koncerty kapel. 
Drnovice - Hřiště za sokolovnou v 15 hod.: Rozloučení s prázdninami, spor-
tovní soutěže pro dě  , od 18 hod.: Diskotéka. 
Letovice - Přehrada Kře  nka v 10 hod.: Kře  nka Cup, závody dračích lodí.

Skalice - Hřiště ve 14 hod.: Rozloučení s prázdninami, soutěže pro dě  , ukáz-
ka výcviku psů, vystoupení folklorního souboru Velen a skupiny Classic. 
Svinošice - Hřiště v 9 hod.: Svinošické koule 2011, turnaj v petanque smí-
šených dvojic. 
Šebetov - Zámecký park v 11 hod.: Cyklovýlet okolo Malé Hané, v 18 hod.: 
Koncert skupiny Stracenej ráj, ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje kapela Ca-
ryon.
Velenov - Hřiště ve 14 hod.: Pouťový fotbal aneb O putovní pohár starosty 
obce a Velenovská olympiáda aneb Tečka za prázdninami.

DIVADLODIVADLO
Černá Hora - Výle  ště v 17 hod.: Don Quiote De La Ancha, divadelní před-
stavení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Auta 2.
Blansko ve 20 hod. Jana Eyrová.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Velké Opatovice - Městské kulturní středisko a zámecké schodiště od 
9 hod.: Národní výstava jiřinek. 
Velké Opatovice - Ves  bul kina v 9 hod.: Zánik lázní velkoroudských.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Lofoši. 
Dlouhá Lhota - Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava. 
Letovice - Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje I.U.CH. 
Mladkov - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Tře   záby. 
Obůrka - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Pamě  ce - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krounex.
Žďárná - Výle  ště ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Tamdem. 
Žernovník - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 

neděle 28. srpna neděle 28. srpna 
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Sraz vozítek Velorex, setkání a výstava 
vozítek Velorex pro veřejnost, ukázka unikátního prototypu, křest vystřiho-
vánky modelu Velorex 435-O.
Dlouhá Lhota - Hřiště v 14 hod.: Fotbalové utkání Menšíkovy jedenáctky. 
Letovice - Hasičská zbrojnice ve 14 hod.: O putovní pohár SDH Letovice, 
hasičská soutěž mužů nad 35 let v požárním útoku a pivní štafetě. 
Valchov - Výle  ště v 16 hod.: Dětská diskotéka.
Velké Opatovice - Nám. Míru ve 12 hod.: Pohár SDH v požárním útoku. 
Vísky - Agrocentrum Ohrada ve 14 hod.: VII. dožínková slavnost.

KINA KINA 
Blansko v 17.30 hod. Auta 2.
Blansko ve 20 hod. Jana Eyrová.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechová 
hudba Blansko. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Promenádní koncert, hrají ZUŠ Leto-
vice a FS Velen, v 18.30 hod.: Jana Koubková Quartet. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Velké Opatovice - Městské kulturní středisko a zámecké schodiště od 
9 hod.: Národní výstava jiřinek. 
Velké Opatovice - Ves  bul kina v 9 hod.: Zánik lázní velkoroudských. 

pondělí 29. srpnapondělí 29. srpna
KINAKINA

Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Princ a pruďas.

úterý 30. srpna úterý 30. srpna 
AKCEAKCE

Blansko - Kryté lázně v 16 hod.: Zápis do plavání a tenisové školičky. 
Doubravice - Pěkná modrá ve 14 hod.: Rozloučení s prázdninami, zábavné 
odpoledne plné zpěvu, her a špekáčků. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Jedovnice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 5.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Auta 2.

KONCERTKONCERT
Blansko - Bar Koruna v 19 hod.: Roman Dragoun. 

středa 31. srpnastředa 31. srpna
AKCEAKCE

Boskovice - Hrad v 19 hod.: Lucie Bílá a doprovodná skupina Petra Maláska.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.

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

čtvrtek 1. záříčtvrtek 1. září
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Zápis do programů klubu Ratolest. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové.
Doubravice v 18 hod. Lidice.

pátek 2. září pátek 2. září 
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Šmoulové.
Blansko ve 20 hod. In  mní past.
Lysice - letní ve 20.30 hod. Pan Popper a jeho tučňáci.
Šebetov v 19.30 hod. Lidice.
Velké Opatovice v 19.30 hod. V peřině.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Marie Bernardi - obrazy, vernisáž 
výstavy. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Drnovice - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krounex. 
Malá Lhota - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 

sobota 3. září sobota 3. září 
AKCEAKCE

Výstava jiřin a mečíků
Český zahrádkářský svaz v Lipovci pořádá výstavu jiřin a mečíkú Pavla Šev-
číka z Velkých Opatovic. Výstava se bude konat ve dnech 3. a 4. září v soko-
lovně Lipovec. V sobotu bude otevřena od 13 do 18 hod., v neděli od 10 do 
17 hod. Na výstavě budou také k vidění dobové kostýmy a šaty.  (zpr)

Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 16 hod.: Coursing pro za-
čátečníky.
Blansko - Skatepark u zimního stadionu ve 13 hod.: Street art jam, malování 
na sololitové desky, skate závody, hudba. 
Boskovice - Sokolovna v 10 hod.: Pochod po dálničním tělese R43.
Boro  n - Náves ve 13 hod.: O Boro  nský pohár, XIII. ročník soutěže mladých 
hasičů.
Lysice - Zámek ve 20 a 21 hod..: Hradozámecká noc, noční prohlídka zámku 
ukončená výhledem ze zámecké věže, ve 22, 23 a 24 hod.: Noční procházka 
zámeckou zahradou, nutná rezervace na tel. čísle 516 472 235, od 24 do 6 
hod.: Možnost návštěvy nasvíceného nádvoří zámku, zámeckého sklepení 
a sala terreny.
Rájec-Jestřebí - Zámek od 19 hod.: Hradozámecká noc, noční prohlídky 
s překvapením. 
Úsobrno - Obecní úřad v 9.30 hod.: Franta Úsobrňák, tradiční cyklovýlet.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové.
Blansko ve 20 hod. In  mní past.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Rozmanitost jiřin, přehlídka pěs  telů. 
Lysice - Zámek v 17 hod.: Průhledy, vernisáž výstavy fotografi í Jitky Karlišové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Sulíkov - Výle  ště ve 20 hod.: Vinobraní, hraje Krounex. 

neděle 4. září neděle 4. září 
AKCEAKCE

Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 10 hod.: Závody agility. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Šmoulové.
Blansko ve 20 hod. In  mní past.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 9 hod.: Rozmanitost jiřin, přehlídka pěs  telů. 
Knínice - Kulturní dům v 11 hod.: Pro volný čas, výstava modelů.

pondělí 5. září pondělí 5. září 
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Lidice.

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.), Zdeňka Burgetová, obrazy (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.) * Benešov - Restaurace Morava: Hana Indrová, Jitka 
Korčáková, Josef Janík, Soňa Pachlová, Veronika Motěšická, obrazy (do 31. 
8.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Drahoslav Macek, obrazy (do 26. 8.), Švanca 
M. Aleš, obrazy (do 16. 9.) * Kunštát - Informační centrum: Vladimír Křepel-
ka, oleje, grafi ka, plas  ka (do 30. 8.).
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ZRCADLO TIPOVAČKA
KUPONY NA TŘETÍ A ČTVRTÉ 

KOLO NALEZNETE
NA STRANĚ 15

Ráječko příjemně překvapilo výhrou v Kuřimi, blanenš   mladíci doma doslova smetli Novosedly

Ráječtí se rozešli s Boskovicemi bez branek
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Žádný z okresních celků ve tře-
tím kole krajského přeboru ne-
prohrál. A to i přesto, že dva hrály 
spolu. Očekávané derby mezi 
Rájcem-Jestřebí a Boskovicemi 
totiž skončilo bezbrankovou re-
mízou. Domácí povinnost splnilo 
Blansko proti celku Novosedel, 
Ráječko přivezlo cennou výhru 
z Kuřimi.

Že na rájeckém hřišti nepadne 
gól, čekal málokdo. Přitom šancí 
bylo požehnaně. Mírně favorizo-
vaní hosté překvapivě tahali za 
kratší konec provazu, Rájec měl 
určitě víc gólových šancí. Jak se 
trochu dalo čekat, Jiří Záleský 
své svěřence vybičoval proti kva-
litnějšímu soupeři k nevídanému 
výkonu. A když se boskovický tre-
nér Jiří Vorlický chystal nastoupit 
na hřiště, nabízel mu, že si zahraje 
i on. Ale ani hostující kouč, kte-
rý značně oživil hru svého celku, 
nepřinesl kýžený gól a soupeři se 
rozešli po bezbrankové plichtě. 

V úvodu nepřišel očekávaný 
boskovický tlak, naopak do šancí, 
při kterých musel vytáhnout své 
umění Švéda, se dostávali domácí. 
V 35. minutě střelu Ostrého bos-
kovický gólman vyrazil, aby do-
rážka Macháčka jen těsně minula 
jeho svatyni. Stejný hráč se netre-
fi l o chvíli později znovu.

Výčet rájeckých šancí pokra-
čoval i po změně stran. Když ne-
zachraňoval Švéda sám, pomohlo 
mu štěstí v podobě houštiny těl, 
kterou nedokázali domácí ani na 
několikrát propálit. Žolík Vorlický 
naskočil v 63. minutě. A rázem si 
zjednal respekt, jeho přítomnost 
na hřišti tým psychicky povzbu-

dila. Záleský na něho vytáhl oka-
mžitě osobní obranu, kterou místy 
i zdvojoval. Do šancí se začali 
dostávat kromě domácích i hosté, 
vynikal zejména hbitý Preč. Zá-
pas byl dramatický až do úplného 
konce, vítěznou trefu ale nepřinesl 
nikomu.

Jiří Vorlický nebyl spokojen. 
„V málo lidech jsme chodili do 
koncovky, nebyl to z naší stra-

ny dobrý fotbal. Jak já říkám, 
kdybychom hráli slušně a třeba 
prohráli, byl bych spokojen víc,“ 
posteskl si Jiří Vorlický, kterého 
čekají teď další dvě derby – doma 
s Ráječkem a následně v Blansku. 
Jeho protějšek Jiří Záleský nebyl 
spokojen z jiného důvodu. „Před 
utkáním bych bod s Boskovicemi 
bral, teď si myslím, že jsme moh-
li i vyhrát. Kluci zápas odmaka-
li, s trochou štěstí jsme měli fakt 
zvítězit. Bojujeme s okleštěným 
kádrem, ale jdeme dál,“ pochválil 
svůj celek. 

Blansko potvrdilo proti ves-
ničce z Břeclavska roli favorita. 
Dlouho se však nemohlo trefi t. Po 
gólu volala hlavička Sehnala po 
Bubeníčkově rohu, střela Šenka 
a nejvíce průnik Zouhara středem 
vápna hostí zakončený střelou 
těsně vedle pravé tyče. Prapor po-
zvedl kdo jiný než Martin Sehnal. 
„Klobouk dolů před jeho přístu-

pem. Nastoupil nemocný a léky 
začal brát po utkání, aby mohl 
podat co nejlepší výkon. I proto 
jsem ho střídal chvíli před kon-
cem, aby ho mohli diváci odměnit 
speciálním potleskem. Stalo se,“ 
prozradil po utkání trenér Michal 
Kugler. Blanenský kanonýr v 39. 
minutě projevil svůj typický dů-
raz a po kontaktu s gólmanem 
hostí se dostal k míči, který z úhlu 
poslal do branky.

Po změně stran se domácí pro-
sadili ještě dvakrát. V obou přípa-
dech je v kolonce střelců zapsáno 
jméno kotvrdovického Michal 
Šenka. Třiadvacetiletého záložní-
ka bylo plné hřiště a podle názo-
ru mnohých nejlepší hráč zápasu 
dvakrát uklidil míč po vyšacho-
vání obrany do vpodstatě prázdné 
branky Novosedel. „V druhém 
případě to bylo dokonce hlavou, to 
už dlouho nepamatuju,“ pousmál 
se hráč menší postavy.

Rájec-Jestřebí – Boskovice 0:0.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Boskovice 0:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Ráječko vydolovalo výhru z ne-
příliš pohledného utkání v Kuřimi. 
„Byly to cenné body, ty zvenku 
jsou vždy k nezaplacení,“ zářil 
spokojeností trenér Lubomír Za-
pletal. Utkání přitom příliš nadějně 
nezačalo. Běžela 11. minuta, kdy 
skóre po skrumáži otevřel domácí 
Bílý. Olympia se pak osmělila a ve 
zbytku půle měla více ze hry. Do-
kázala to projevit i brankově, když 
se v 38. minutě dostal po centru na 
zadní tyči k míči Jarůšek, zpraco-
val si ho a zasunul. „V půli jsme 
si řekli, co se dá se zápasem udě-
lat a musím přiznat, že to kluci do 
puntíku splnili,“ pokýval spokoje-

ně hlavou Zapletal. Rozhodl stří-
dající Tajnai v 82. minutě. 
   1.  Vracov  3  3  0  0  8:2  9 
  2.  Znojmo  3  2  1  0  7:2  7 
  3.  Blansko  3  2  1  0  6:2  7
  4.  Ráječko  3  2  0  1  6:3  6 
  5.  M. Krumlov  3  2  0  1  3:5  6 
  6.  Boskovice  3  1  2  0  3:2  5 
  7.  Novosedly  3  1  1  1  2:4  4
  8.  Bzenec  3  1  0  2  7:4  3
  9.  Ivančice  3  1  0  2  8:6  3
  10.  Kuřim  3  1  0  2  5:6  3
  11.  Rajhrad  3  1  0  2  2:4  3 
  12.  Rousínov  3  1  0  2  4:6  3
  13.  Kyjov  3  1  0  2  2:4  3
  14.  Zbýšov  3  1  0  2  5:8  3
  15.  Podivín  3  1  0  2  5:13  3
  16.  Rájec  3  0  1  2  0:2  1

MKZ R -J   0
FC B    0

Poločas: 0:0. Rájec-Jestřebí: Němeček – Hrůza, Macík, Keller, Ge-
schvantner – Straka, Holý, Ostrý, Opletal, Skácel – Macháček. Boskovice: 
Švéda – Adamec, Martínek P., Václavek, Vykoukal (73. Fojt J.) – Horák Jak. 
(78. Šafařík), Ošlejšek, Horák Jan (63. Vorlický), Preč – Janíček, Fojt L. 

FK APOS B   3
S  N    0

Poločas: 1:0. Branky: 70. a 80. Šenk, 39. Sehnal. Blansko: Juran - Bube-
níček, Kolář, Martinec (73. Janíček), Šíp (34. Beneš) - Sedláček, Šplíchal, 
Zouhar, Šenk - Doležel, Sehnal (88. Brichta). Diváků: 180.

FC K     1
SK O  R   2 

Poločas: 1:1. Branky: 11. Bílý - 38. Jarůšek, 80. Tajnai. Ráječko: Kuče-
ra - Tenora, Maška, Bartoš, Koutný - Jarůšek, Kupský, Sehnal (85. Sígl), 
Štrajt - Starý (88. Hlaváček), Neděla (68. Tajnai). Diváků: 150.

D  : Podivín – Znojmo 2:6 (1:3). Vracov – Ivančice 
3:1 (1:1). Rajhrad – Kyjov 1:2 (1:1). M. Krumlov – Bzenec 1:0 (0:0). 
Zbýšov – Rousínov 2:1 (0:0). 

Blansko – Novosedly 3:0. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Novosedly 3:0. Foto Bohumil Hlaváček

Pozvánka na derby
sobota 27. srpna v 16.30 hod.
BOSKOVICE - RÁJEČKOBOSKOVICE - RÁJEČKO
neděle 28. srpna v 16.30 hod.

RÁJEC-JESTŘEBÍ - BLANSKORÁJEC-JESTŘEBÍ - BLANSKO
sobota 3. září v 16.30 hod.

BLANSKO - BOSKOVICEBLANSKO - BOSKOVICE

Pavel Šmerda

Suchý - Nehorázná smůla po-
stihla bikerku Nikolu Hlubinko-
vou. Při tréninku v Novém Měs-
tě na Moravě si po pádu zlomila 
klíční kost. Zranění ji tak připra-
vilo o start na závodech Světové-
ho poháru i o účast na světovém 
šampionátu.

Můžeš prozradit, jak k tomu 
došlo? 

S Radimem Kovářem jsem na-
jížděla trať v Novém Městě na 
Moravě. Bylo po dešti a já spadla 
přes řídítka ve sjezdu, který byl 
vydlážděný kameny. Bolelo mě 
rameno, ale myslela jsem, že je to 
jen naražené. Jenže ráno už jsem 
ruku nemohla zvednout. Na rent-
genu se bohužel ukázala zlome-
nina klíční kosti. Konkrétně kon-
ce, který zasahuje do ramenního 
kloubu. Naštěstí nedošlo k vy-
chýlení kosti, takže není nutná 
operace. Ale musím být tři týdny 
v naprostém klidu a pak bude ná-
sledovat stejný čas rehabilitace. 
To už bych snad mohla jezdit ale-
spoň na trenažeru.

Vyšetření proběhlo v Boskovi-
cích?

Ano, byla jsem v boskovické 
nemocnici. Konzultovali jsme to 

ještě s mým obvodním lékařem, 
jestli máme jet do Brna, ale říkal, 
že to nemá cenu. Klíční kost se 
dá jen fi xovat a to dělají všude 
stejně. V nemocnici si mě naštěstí 
nenechali 

Je to za  m tvoje nejzávažnější 
zranění? 

Když mi byly čtyři, tak jsem si 
zlomila a obrátila ruku. Doteď ji 
mám křivou. Ale co se týče obdo-
bí, co jezdím na kole, tak tohle je 
fakt nejvážnější.

Co   blesklo hlavou, když   
v nemocnici oznámili zlomeninu 
klíční kos  ? 

Že je konec sezony a tudiž při-
jdu o dva nadcházející závody 
Světového poháru plus mistrov-
ství světa, na které jsem se tolik 
tešila a kde jsem chtěla ukázat, že 
bez defektu můžu bojovat o před-
ní umístění. A kdybych poslechla 
tátu, tak se mi nemuselo nic stát.

Táta tě varoval?
Táta říkal, ať neriskuji, abych 

se na ty kameny vykašlala.

Co teď budeš dělat, když máš 
být v naprostém klidu?

Vůbec nevím. Sama si ani ne-
nachystám jídlo. Naštěstí jsem 
levák a tudiž můžu aspoň psát. 

Hlubinková přišla kvůli zranění o zbytek sezony
Byla jsem v Novém Městě na 
Moravě fandit Radimovi a ostat-
ním Čechům na závodech Světo-
vého poháru. Asi se vrhnu na po-

vinnou četbu, abych ve školním 
roce měla méně práce. Chci si 
také zlepšit angličtinu. No a ur-
čitě budu chodit na procházky se 

svým psem, na kterého mi jinak 
vůbec nezbývá čas. Rozhodně 
neplánuju vysedávat u počítače 
nebo televize.

Nikola Hlubinková (vlevo).  Foto Pavel ŠmerdaNikola Hlubinková (vlevo).  Foto Pavel Šmerda

Mladíci trénují 
v Lipůvce

Lipůvka - V týdnu od 23. do 
27. srpna se uskuteční na hřištích 
v Šardicích, Kyjově, Moravském 
Krumlově, Vyškově, Mutěnicích 
a ve Znojmě turnaj reprezentačních 
celků kategorie U-18 pod názvem 
Memoriál Václava Ježka. Přízniv-
ci fotbalu z našeho okresu mají 
možnost zhlédnout tréninkovou 
jednotku francouzské a slovenské 
reprezentace na hřišti ASK Lipův-
ka. Francouzi se představí v úterý, 
ve středu, v pátek a v sobotu od 10 
do 12 hod., v pátek ještě od 16 do 
17.30 hod., Slováci v úterý od 17 
do 18.30 hod.  (bh)

Vísecká desítka
se běží v sobotu

Vísky - Již šestý ročník lesní-
ho běhu Vísecká desítka se koná 
v sobotu 27. srpna. Dětské kate-
gorie startují ve 13.30 hod., hlav-
ní závod, lidový běh a dorostenci 
v 15 hodin. Všechny čeká krásná 
trať, občerstvení včetně domácího 
koláče, medaile a bohatá tombola, 
vítěze jednotlivých kategorií navíc 
věcné ceny. Propozice, výsledky 
a fotografi e z minulých ročníků 
najdete na www.viseckadesitka.
cz. Kontakt Stanislav Blaha, tel. 
724 023 443, www.behej.com, 
www.outsidermedia.cz.  (bh)
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Černá Hora vyhrála, Honsnejman se blýskl parádním ha  rickem

Kunštát doma rozdr  l Medlánky

K   
Úřední začátky muži v 16.30, dorost v 14.15, žáci v 10 hod. (pokud není 
uvedeno jinak).

středa 24. srpna
II. třída: Blansko B – Rudice (17.00).

pátek 26. srpna
Okresní přebor ženy: Boskovice – Kunštát (19.00).

sobota 27. srpna
Krajský přebor: Boskovice – Ráječko.
I.B třída: Medlánky – Kunštát.
II. třída: Olešnice – Jedovnice. Blansko B – Kořenec.
IV. třída: Vilémovice B – Olomučany B (17.00). Doubravice B – Cet-
kovice. 
Okresní přebor ženy: Kostelec B - Drnovice (17.00).
Divize dorost: Žďár n/S – Blansko (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Medlánky – Kunštát (14.00). 
II. třída dorost: Ráječko – Adamov (14.00).
KP žáci: Boskovice – Zbrojovka C (9.00, 10.45). 

neděle 28. srpna
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Blansko.
I.A třída: Bořitov – Slovan Brno (14.15).
I.B třída: Ivanovice – Černá Hora. Lipovec – Ochoz.
II. třída: Sloup – Olomučany. Skalice – Rudice. Doubravice – Letovice. 
Boskovice B – Šošůvka. Drnovice – Vysočany.
III. třída: Ráječko B – V. Opatovice. Vavřinec – Lysice. Bořitov B – 
Vísky. Kotvrdovice – Kunštát B. Knínice – Benešov (ve Vískách). Li-
půvka – Vranová. Vilémovice – Ostrov.
IV. třída: Bukovina – Jedovnice B. Lažánky – Rozstání. Lažany – Ada-
mov. Valchov – Voděrady. Skalice B – Svitávka (14.00). Lomnice – Ko-
řenec B.
Divize ženy: Kostelec – Kotvrdovice (14.00).
Okresní přebor ženy: Ráječko – Lipová (13.30).
KP dorostu: Boskovice – Kohoutovice (9.00, 11.00). 
I. třída dorost: Lipovec – Slovan Brno. Rájec-Jestřebí – Šlapanice. 
II. třída dorost: Sloup – Jedovnice (13.45). Černá Hora – Kotvrdovice. 
Lipůvka – Skalice. Svitávka – V. Opatovice. Olešnice - Vísky. Drnovice 
– Cetkovice. Letovice – Voděrady. 
KP žáci: Bohunice – Blansko (10.00, 11.45). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Rousínov (9.00, 10.45). 

pátek 2. září
Okresní přebor ženy: Boskovice – Ráječko (19.00).

sobota 3. září
Krajský přebor: Blansko – Boskovice. Podivín – Rájec-Jestřebí.
II. třída: Rudice – Doubravice. Olešnice – Blansko B. 
III. třída: Ráječko B – Vavřinec. Kunštát B – Knínice.
IV. třída: Jedovnice B – Olomučany B. 
Okresní přebor ženy: Lipová – Kostelec B (16.00).
I. třída dorost: Čebín – Lipovec (16.30).
KP žáci: Blansko – Boskovice (11.30, 13.15).
I. třída žáci: Šlapanice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45). 
Okresní přebor st. žáci: Lipovec – Doubravice (15.00). Rudice – Sloup 
(14.30).
Okresní přebor ml. žáci: V. Opatovice – Kunštát (14.15). Jedovnice – 
Svitávka (14.30).

neděle 4. září
Krajský přebor: Ráječko – Rousínov.
II. třída: Jedovnice - Vysočany. Šošůvka - Drnovice. Letovice - Bosko-
vice B. Olomučany – Skalice. Kořenec – Sloup.
III. třída: V. Opatovice – Ostrov. Vranová – Vilémovice. Benešov – Li-
půvka. Vísky – Kotvrdovice. Lysice – Bořitov B.
IV. třída: Adamov – Vilémovice B. Rozstání – Lažany. Bukovina – La-
žánky. Svitávka – Voděrady. Cetkovice – Valchov. Kořenec B – Doubra-
vice B (14.15). Skalice B – Lomnice. 
I.A třída: Čebín – Bořitov.
I.B třída: Vev. Bítýška – Lipovec. Černá Hora – Švábenice. Kunštát – 
Ivanovice.
Divize ženy: Kotvrdovice – Studenec (10.30).
Okresní přebor ženy: Kunštát – Drnovice (10.00).
Divize dorost: Blansko – Břeclav B (10.15, 12.30).
KP dorost: Starý Lískovec – Boskovice (14.15, 16.30).
I. třída dorost: Řečkovice – Rájec-Jestřebí. Kunštát – MCV Brno.
II. třída dorost: Jedovnice - Skalice. Kotvrdovice – Lipůvka (13.15). 
Adamov – Černá Hora. Sloup – Ráječko. V. Opatovice – Voděrady. Cet-
kovice – Letovice. Vísky – Drnovice. Svitávka – Olešnice. 
Okresní přebor st. žáci: Lipůvka – Boskovice B (13.30). Olomučany 
– Kotvrdovice (13.45). Cetkovice – Knínice. Letovice – Kunštát. Vísky 
– Svitávka. V. Opatovice – Lysice.
Okresní přebor ml. žáci: Blansko B – Knínice (10.15). Černá Hora – 
Olomučany. Boskovice B – Olešnice.

Líšeň - Druhý zápas v I.A třídě 
se Bořitovským výsledkově vů-
bec nevyvedl. Na hřišti líšeňské 
rezervy inkasovali pět branek, 
domácí Šudoma se blýskl třemi 
góly.

SK Líšeň B - Sokol Bořitov 
5:1 (3:1). Branky: 20., 44. a 57. 
Šudoma, 32. Popelka, 68. Čou-
pek - 25. Šmerda. ČK: 51. Kolá-
ček (Bořitov). Diváků: 100. Boři-
tov: Bušina (75. Vaňura) - Knies, 
Koláček, Bezděk, Havlík, Richtr 
(81. Sýs), Šmerda, Jelínek, Feifer, 
Málek, Mareček (69. Polák). 

Hosté začali utkání nadějně, 
když v úvodních dvaceti minu-
tách byli lepším mužstvem. Když 
ale Richtr neproměnil tutovku, 
přišel trest. Po faulu za hranicí 
vápna zakroutil míč k tyči Buši-
novy branky Šudoma. Vyrovnání 
přišlo záhy, když Šmerdův centr 
propadl za záda domácího gól-
mana. Pak už branky dávala jen 
Líšeň. Ve 32. minutě se zapsal do 
střelecké listiny po pěkné hlavič-

ce Popelka a těsně před půlí opět 
Šudoma. 

Zápas se jasně zlomil ve pro-
spěch Líšně již v 6. minutě druhé 
půle, kdy musel po druhé žlu-
té předčasně do sprch Koláček. 
Krátce nato završil z penalty 
hattrick Šudoma a v 68. minutě 
uzavřel brankový účet utkání po 
křídelní akci Čoupek.

Další výsledky: Šaratice – Dob-
šice 3:3, Vojkovice – Mikulov 4:1, 
Bosonohy – Miroslav 4:2, Slovan 
– Hrušovany 1:5, Šlapanice – Slav-
kov 3:0, Čebín – Jevišovice 1:0.
 1. Líšeň B 2 2 0 0 7:2 6
 2. Vojkovice 2 2 0 0 6:2 6 
 3. Čebín 2 2 0 0 4:0 6
 4. Dobšice 2 1 1 0 10:3 4 
 5. Hrušovany 2 1 0 1 6:3 3 
 6. Šlapanice 2 1 0 1 4:2 3
 7. Miroslav 2 1 0 1 4:5 3 
 8. Bosonohy 2 1 0 1 4:9 3 
 9. Šaratice 2 0 2 0 3:3 2 
 10. Jevišovice 2 0 1 1 1:2 1 
 11. Slovan 2 0 1 1 2:6 1 
 12. Bořitov 2 0 1 1 1:5 1 
 13. Slavkov 2 0 0 2 1:5 0
 14. Mikulov 2 0 0 2 1:7 0

I.A 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Dru-
hé kolo I.B třídy přálo domácím. 
Černá Hora bodovala naplno, stej-
ně jako Kunštát, který překvapil 
ambiciozní Bohdalice. Nezadařilo 
se jen Lipovci v Tišnově, vyšel na-
prázdno.
Černá Hora – Medlánky 3:1 

(1:1), Honsnejman 3. Černá Hora: 
Trávníček – Kapoun, Měcháček, 
Širůček, Tatíček – Menoušek (86. 
Bavi Hung), Jonáš, Štrof, Čech 
(65. Peša) – Mazal, Honsnejman.

Domácí vyhráli zaslouženě. Mu-
žem utkání byl Honsnejman. V 16. 
minutě začal svoje představení prv-
ní brankou, při níž obešel i gólmana 
a z nemožného úhlu zavěsil. Hosté 

srovnali pět minut před půlí střelou 
z hranice vápna. Pak ale znovu po 
rohu Mazala a nacvičeném signálu 
dal druhou branku Černé Hory opět 
Honsnejman. Stejný hráč svůj hat-
trick završil v 80. minutě opět po 
Mazalově centru. 

Kunštát – Bohdalice 5:1 (3:1), 
Král 2, Kuruc, Šmerda, Španěl. 
Kunštát: Loukota I. – Horák, 
Hruška, Ducháček, Loukota O. – 
Král, Španěl, Mihola (65. Zámek) 
– Boček (75. Záboj), Šmerda (65. 
Truhlář).

Bohdaličtí nastoupili ve velkém 
stylu a již ve 13. minutě dali gól. 
Domácí však nakopl ke zvratu a ti 
během deseti minut díky Královi 
a Španělovi otočili skóre. Do půle 
ještě jejich vedení zvýšil Kuruc. 

Nasazení Kunštátským chvály-
hodně vydrželo i po změně stran. 
Záhy se zapsal do střelecké listiny 
Šmerda, aby po další brance Krále 
se již zápas jen z povinnosti do-
hrával. 

AFK Tišnov - Sokol Lipovec 2:0 
(1:0). Lipovec: Sedlák O. – Maru-
šák (60. Ševčík), Sedlák J., Hebert, 
Vágner V. – Horáček R. (60. Kunc), 
Horáček L., Sedlák M., Sedlák R. 
(80. Šebela) – Zouhar, Zukal.

Běžela 15. minuta a po akci, při 
níž si domácí útočník pohrál s li-
poveckou obranou a zasunul do 
prázdné branky, se Tišnov dostal 
do vedení. Hosté se probrali, ale 
do poločasu nedokázali ani ze tří 
tutovek na tuto sprchu odpovědět. 
V podobném duchu se odehráva-

la i druhá pětačtyřicetiminutovka. 
Vyrovnání nepřicházelo a tak zá-
konitě přidali domácí pět minut 
před koncem druhý pečetící gól. 

Další výsledky: Švábenice – 
Svratka 1:3, Rousínov B – Ivanovice 
1:0, Ochoz u Brna – Drnovice 1:1, 
Vev. Bítýška – Kohoutovice 0:3. 
  1.  Kohoutovice  2  2  0  0  8:0  6
  2.  Svratka  2  2  0  0  4:1  6
  3.  Tišnov  2  2  0  0  3:0  6
  4.  Kunštát  2  1  1  0  7:3  4
  5.  Č. Hora  2  1  0  1  5:5  3
  6.  Rousínov B  2  1  0  1  2:2  3
  7.  Medlánky  2  1  0  1  3:4  3
  8.  Bohdalice  2  1  0  1  5:7  3
  9.  Ivanovice  2  0  1  1  1:2  1
  10.  Drnovice  2  0  1  1  1:2  1
  11.  Lipovec  2  0  1  1  2:4  1
  12.  Švábenice  2  0  1  1  2:4  1
  13.  Ochoz  2  0  1  1  1:6  1
  14.  V. Bítýška  2  0  0  2  0:4  0

Blansko - Jedna z nejvýznam-
nějších sportovních akcí tohoto 
roku v našem okrese se uskuteč-
ní v neděli 4. září pod patrona-
cí místostarosty Blanska Jiřího 
Crhy. 

Po roce pauzy se vrací Půlma-
raton Moravským krasem a hned 
velkolepě. Podle hlavního orga-
nizátora Petra Bartoška z občan-
ského sdružení Sportuj s námi se 
na jeho start postaví zhruba pěti-
stovka sportovců. 

„Museli jsme uzavřít přihla-
šování, na tento počet jsme od 
začátku směřovali. Nejde ani tak 
o kapacitu trati, ale o spoustu 
ostatních věcí,“ uvedl. Obrovský 
zájem ho těší. „Naše první před-
poklady byly kolem tří set účast-
níků. Osvědčila se nám kampaň 
na běžeckých internetových 
portálech, které jsou hojně na-
vštěvované,“ doplnil ho Tomáš 
Mokrý, který má akci na starosti 
v oblasti marketingu. 

„Dosavadní rekordy byly na 
tomto závodě kolem sto třiceti 
startujících. Že se nám poved-
lo takové číslo, nás moc těší. 
Dostáváme se tak do top ligy 
v České republiky, náš půlmara-
ton bude čtvrtým největším,“ těší 
Bartoška.

Kde hledat favorita? „Myslím 
ve trojici Mulegeta Serbessa, 
Dan Orálek a Jan Kohut. Tře-
tí z nich je z Blanska, oficiálně 
avizuje útok na vousatý okres-

ní rekord legendárního Milana 
Vrány,“ prozradil Mokrý. Do-
provodný program bude bohatý. 
Ti, kteří se ho nezúčastní aktiv-
ně, se mohou těšit především na 
koncert Kamila Střihavky, který 
bude předcházet startu samotné-
ho hlavního běhu. „Snažíme se 
dostat na náměstí republiky co 
nejvíc lidí, abychom závodu udě-
lali kulisu, jakou si pět set běžců 
určitě zaslouží,“ vysvětlil.

 Bohumil Hlaváček

Blansko, 4. září 2011

 1/2maraton  běh městem na 3,2 km
 běh pro zdraví na 1600 m  kulturní program

Půlmaraton 
Moravským krasem20
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PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM 
nabízí běžcům z celé republiky i zahraničí 
něco, co ostatní města nemohou nabídnout… 
Moravský kras, jedno z turis cky nejnavště-
vovanějších míst České republiky. O tom, že  
Půlmaraton Moravským krasem má šanci se 
pevně usadit mezi významné běhy v ČR, na-
svědčuje i skutečnost, že v roce 1997 se na této 
tra konalo Mistrovství České republiky mužů 
a žen v půlmaratonu.

PROGRAM: 
 12.30 zahájení sportovně kulturní akce
 12.35 představení partnerů 
 12.40 TAP DANCE STUDIO Blansko 
 12.55 běh pro zdraví – 1600 m 
 13.20 běh městem – 3,2 km 
 14.00 Kamil Střihavka & Leaders – koncert 
 15.20 1/2maraton
 15.40 PROROCK Blansko – koncert
 17.15 vyhlášení absolutních vítězů
 17.35 vyhlášení výsledků kategorií

 významní hosté 
 doprovodné sportovní soutěže 
 dětský koutek – tvůrčí dílna pro dě
 prodej sportovního oblečení NEWLINE

NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE SI S NÁMI ZABĚHAT 
krásným prostředím Moravského krasu. Poznej-
te jedno z nejnavštěvovanějších míst v  České 
republice jinak. 

Akce se koná pod záš tou
místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy.

Registrace a informace na www.sportujsnami.cz

Na start půlmaratonu se postaví pět set běžců

Výborný start. Dorostenci FK APOS Blansko po postupu z krajského přeboru zahájili sezonu v moravskoslez-
ské divizi jedinečně. Po výhře 2:6 v Líšni nad béčkem v prvním kole, tuto neděli doma rozdr  li Vrchovinu 4:0 
a usadili se jako nováček senzačně na prvním místě tabulky soutěže (viz str.15). Foto Bohumil Hlaváček

Vážení spoluobčané a sportovci,
v neděli 4. září 2011 se po roční přestávce 

vrací do Blanska Půlmaraton Moravským kra-
sem. Tento závod slibuje skvělý běžecký záži-
tek. Jeho trať je vedena Moravským krasem 
a naskýtá běžcům velice příjemné prostředí, 
které je opro   ostatním půlmaratonům jedi-
nečné. Kromě hlavního závodu jsou připrave-
ny i kratší tratě, které jsou určeny široké veřej-
nos  . Běh pro zdraví o délce 1,6 km je vhodný 

i pro dě  , Běh městem na 3,2 km je určen pro ty, kteří si netroufnou 
zaběhnout půlmaraton, ale které láká možnost vyzkoušet si něco no-
vého a zažít skvělou atmosféru závodů.

Běžci budou mít možnost poměřit své výkony, neboť všechny běhy 
jsou měřeny čipovou technologií a navíc budou moci zhlédnout bo-
hatý doprovodný program. Je velmi pravděpodobné, že se počtem 
běžců stane Půlmaraton Moravským krasem jedním z největších 
v České republice. Snahou města Blanska a hlavních pořadatelů, kte-
rými je občanské sdružení Sportuj s námi, je získat potřebnou cer  fi -
kaci od Mezinárodní atle  cké federace IAAF a uspořádat na této tra   
Mistrovství České republiky v půlmaratonu. Tímto krokem vzroste 
i mezinárodní účast běžců a pro město Blansko by tato sportovně 
kulturní akce mohla být velkým přínosem v oblas   propagace.

Půlmaraton Moravským krasem není jen sportovní záležitos  , ale 
ve spojení s kulturou dostává tato akce i jiný rozměr. Nabízí občanům 
možnost strávit příjemné chvíle v centru města a zažít neopakovatel-
nou atmosféru. Proto bych rád pozval všechny spoluobčany z města 
Blanska a sportovní fandy z celého okolí do samotného centra dění 
na náměs   Republiky, kde celá akce bude probíhat.

 Jiří Crha, místostarosta Blanska

Ráječ   měli
valnou hromadu

Rájec-Jestřebí - Fotbalový klub 
MKZ Rájec-Jestřebí uspořádal val-
nou hromadu. Za přítomnosti 31 
členů a sedm hostů se projednávala 
důležitá rozhodnutí a stanovoval se 
směr, kterým se klub bude ubírat. 
Valné hromady se zúčastnil i sta-
rosta města Pavel Perout. „Přítomní 
byli postupně seznámeni s aktuální 
situací včetně fi nanční, která je více 
než kritická a byli požádáni o aktiv-
ní pomoc při vyhledávání sponzorů 
klubu. Ten letos přišel o generálního 
partnera a další fi nanční trhlinu dělá 
i výpadek Pivovaru Černá Hora,“ 
uvedl předseda Jiří Müller. Jak řekl, 
nyní musí klub spoléhat na malé 
podnikatele a živnostníky z oko-
lí. „Nechceme dopustit, aby fotbal 
v Rájci skončil, bohužel v současné 
době nám fi nanční prostředky od 
sponzorů nestačí ani na provoz are-
álu. Údržba nás ročně přijde na více 
než půl milionu korun,“ upřesnil.

Již na jaře významně přispěla fi -
nanční pomoc z města, které se nyní 
stalo generálním partnerem rájecké-
ho fotbalu. „Bohužel je asi třetinová 
až poloviční, než je tomu v jiných 
i menších městech. Každopádně 
s úctou děkujeme za každou podpo-
ru z města a jsme za ni rádi“, dodal 
místopředseda Jiří Záleský. Klub 
nyní uvažuje o změně názvu. (bh)



Pavel Šmerda

Kuřim - 
Kuřim je pří-
jemným mís-
tem pro život, 
městem, kde 
najdete téměř 
všechny po-
třebné služ-
by, městem 
s krásnou blízkou okolní přírodou, 
s bohatou nabídkou zaměstnání, 
s možnostmi kulturního i sportov-
ního vyžití, městem s výbornou 
dopravní dostupností do Brna, 
prozradil v následujícím rozho-
voru starosta Drago Sukalovský. 
Co město naopak trápí, je doprava 
a nedostatek parkovacích míst.

Jaké jsou hlavní investiční 
akce letošního roku v Kuřimi?

Je to zateplení Základní školy 
v Jungmannově ulici, přestavba 
části Základní školy v Komen-
ského ulici na školu mateřskou, 
rekonstrukce kuchyně Mateřské 
školy v Komenského ulici, rekon-
strukce části veřejného osvětlení, 
rozsáhlé opravy venkovního bazé-
nu a také právě začínající opravy 
povrchů vozovek v některých uli-
cích města. 

Můžete ty největší trochu více 
přiblížit?

Vůbec největší akcí, asi za 
11 milionů korun, je zateplení 
ZŠ Jungmannova. Jinak za velmi 
pozitivní považuji vznik nových 
48 míst v mateřské škole tím, že 
rekonstruujeme nevyužité prosto-
ry na škole základní. Od rozhod-
nutí do realizace vše trvalo jenom 
pár měsíců. 

Co momentálně nejvíce trápí 
Kuřim?

Jednoznačně doprava. Centrem 
města vede silnice spojující Brno 
s Tišnovem. Tišnovskou ulicí pro-
jede denně bezmála 22 tisíc vozi-
del. V pátek ještě o nějaké tři, čtyři 
tisíce více. Znamená to ve špič-
kách nejen kolony aut přes město, 
ale hlavně tím trpí lidé, kteří bydlí 
v Tišnovské, Tyršově a Legionář-
ské ulici. Život jim znepříjemňují 
hlavně hluk a emise. Vinou nekva-

litní vozovky dochází k otřesům, 
které se projevují praskáním zdí 
jejich domů. 

A další...
Velkým a těžko řešitelným pro-

blémem je nedostatek parkovacích 
míst, což se týká všech částí města, 
bohužel i těch nejnověji postave-
ných. Až daleko za dopravou jsou 
všechny ostatní problémy – životní 
prostředí, bezpečnost, vandalství, 
stav některých budov, například 
nádraží, sprejerství atd. Ale aby 
to nevyznělo tak, že je všechno 
špatně. Přes výše řečené je Kuřim 
příjemným místem pro život, měs-
tem, kde najdete téměř všechny 
potřebné služby, městem s krásnou 
blízkou okolní přírodou, s bohatou 
nabídkou zaměstnání, s možnost-
mi kulturního i sportovního vyžití, 
městem s výbornou dopravní do-
stupností do Brna. Svědčí o tom 
nejlépe fakt, že o bydlení a výstav-
bu nových domů je zde stále velký 
zájem a město roste.

Vrátím se ještě k dopravě. Jak 
chce město tyto problémy řešit?

Vyřešit základní problém au-
tomobilové dopravy v Kuřimi, 
tedy vysoký počet projíždějících 
vozidel, je mimo možnosti města. 
Jediným opravdovým řešením je 
výstavba silničního obchvatu, což 
je investice ve výši zcela se vy-
mykající našim možnostem. Navíc 
se s jeho výstavbou počítá až při 
stavbě rychlostní silnice R43, čili 
při stavu fi nancování dopravních 
staveb asi nikdy. A aby těch pro-
blémů nebylo málo, vedeme spor 
s budoucím investorem, tedy Ředi-
telstvím silnic a dálnic o tom, kudy 
obchvat povede. ŘSD prosazuje 
z důvodů, o kterých můžeme pouze 
spekulovat, pro město a celý sever 
a severozápad od Brna dopravně 
a ekologicky podstatně horší řeše-
ní, tzv. severní spojku. Znamenalo 
by to, že propojení mezi stávající 
svitavskou silnicí a budoucí R43 
povede na sever od města, pod Zlo-
bicí. Bude pouze dvoupruhové. 

Tohle řešení se Vám tedy ne-
líbí?

Toto řešení je naprosto nevý-
hodné – pro Kuřim především 
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Nabízíme vám:                                                                            www.elvanis.cz
Komplexní elektromontážní práce, hromosvody- 
Rozvody a montáže centrálních vysavačů a vzduchotechniky- 
Rozvody a montáže tepelných čerpadel,  klimatizací a solárních systémů- 
Montáže systémů pro EZS, TV, PC, DT, audio, atd…- 
Revize elektrických zařízení, hromosvodů, spotřebičů a nářadí- 
Stavební odborné práce, rekonstrukce bytových jader- 
Autodoprava nákladní, spedice, sutě, písky- 

 Kontakt: Wagnerova 1715, Tišnov 666 01 
  tel./fax: 549 412 117 
  mobil: 603 885 822
  e-mail: elvanis@elvanis.cz  
  http:// www.elvanis.cz

  
Prodejna, servis a půjčovna 

sportovních potřeb

Tišnov, Dvořáčkova 66  Tel./fax: 549 410 666
Po-Pá:  8 -17 hod. So:  8-11 hod.

Sportovní obuv a oblečení, jízdní kola, lyže, 
doplňkový sortiment. 

Servis lyží, snowboardů a jízdních kol.
Půjčovna lyží, střešních boxů a nosičů na jízdní kola.

www.stylesport.cz a www.lyze-kola-levne.cz

Turecko Hotel Alin*** 27.8. –   3.9.2011 10 990,- Kč snídaně letecky z Brna

Turecko Hotel Hatipoglu*** 10.9. – 17.9.2011 13 890,- Kč polopenze letecky z Brna

Řecko – Zakynthos Hotel Montreal*** 30.8. –   9.9.2011 12 990,- Kč polopenze letecky z Brna

Řecko – Kos Hotel Niriides *** 25.8. –   1.9.2011 12 450,- Kč polopenze letecky z Brna

Tunisko – Djerba Hotel Miramar Petit Palais*** 26.8. –   6.9.2011 10 190,- Kč polopenze letecky z Brna

Tunisko – pevnina Hotel Prima Life Skanes****     6.9. – 13.9.2011 10 490,- Kč ultra all inclusive letecky z Prahy

Bulharsko – Kiten Hotel Mořské legendy *** 26.8. –   2.9.2011 8 990,- Kč snídaně letecky z Brna

Egypt – Hurghada Hotel Elysees****   1.9. –   9.9.2011 13 290,- Kč all inclusive letecky z Prahy

Emiráty Bin Majid Beach Resort **** 31.8.–   7.9.2011  14 390,- Kč  polopenze letecky z Prahy

Náměstí Svobody 2, Blansko 
(vedle radnice, 1. poschodí)

www.ca-cestomanie.cz
tel.: 516 410 011, 607 824 007 
mail: info@ca-cestomanie.czNYNÍ SUPER LAST MINUTE LETNÍ SLEVY

Starosta: Řešení R43, které navrhuje ŘSD, je pro většinu obyvatel regionu nevyhovující

Kuřim je moderní město s krásnou přírodou

v tom, že neodvede tranzitní do-
pravu z centra a znamená to obklí-
čení města ze tří stran dálnicemi, 
resp. přetíženou spojkou, ze čtvrté 
je masiv Kuřimské hory. Pro ostat-
ní obyvatele z Tišnovska, části 
Vysočiny, Boskovicka a všechny, 
kdo pojedou do Brna po budoucí 
R43, to znamená asi o dva kilome-
try delší trasu a zdržení na zmíně-
né severní spojce, která by měla 
pojmout všechnu dopravu z R43 
směřující do Brna a silnice II/385 
od Tišnova. Ta bude již v okamži-
ku spuštění kapacitně naprosto ne-
vyhovující. 

Co navrhujete? 
My navrhujeme vést dopravu 

jižně od města, tunelem pod Ku-
řimskou horou. Toto řešení je do-
pravně komfortnější, kapacitnější, 
kratší a z pohledu řidiče přiroze-
nější. Z města odvede podstatně 
více dopravy a pro ostatní zname-
ná kratší a komfortnější dopravu 
do Brna. To nám také potvrdila 
analýza obou variant, zpracovaná 
renomovanou fi rmou DHV CR. 
Ta srovnávala možnosti ve čtyřech 
aspektech. Z pohledu dopravní-
ho, dopadu na životní prostředí 
a územně plánovacích je lepší va-
rianta jižní, z pohledu ekonomiky 
výstavby a provozu jsou obě va-
rianty srovnatelné. Věříme tedy, 
že nakonec zvítězí zdravý rozum 
a celý problém bude vyřešen ku 
prospěchu obyvatel Kuřimi a celé-
ho regionu severně a severozápad-
ně od Brna, tedy i většiny vašich 
čtenářů. 

Silnice R43 je zatím v nedo-
hlednu. Dají se dopravní problé-
my Kuřimi řešit i jinak?
Částečným řešením problému 

tranzitní dopravy je rekonstrukce 
povrchu vozovky na průtahu měs-
tem a další opatření. V této věci 
jednáme se Správou a údržbou 
silnic Jihomoravského kraje a také 

krajskou hygienickou stanicí. Na 
základě naměřených hodnot hluku 
vydala hygienická stanice naříze-
ní, podle kterého se musí na nákla-
dy SÚS jednak vyměnit okna v ně-
kterých místech za protihluková, 
opravit povrch vozovky a vyměnit 
za gumoasfaltový, to vše do roku 
2013, v případě rekonstrukce po-
vrchu do roku 2014. 

Pojďme dál. Samostatnou 
kapitolou je v Kuřimi vlakové 
nádraží. Dojde k jeho rekon-
strukci?

Vlakové nádraží je ostudou. 
Ostudou města, které za jeho stav 
nenese zodpovědnost, ale i ostu-

dou Českých drah, Správy že-
lezniční dopravní cesty a vlastně 
i Jihomoravského kraje jako pro-
vozovatele integrovaného doprav-
ního systému. Nádraží je v nedob-
rém technickém stavu a je navíc 
nepřístupné lidem s pohybovými 
problémy, vozíčkářům, rodičům 
s kočárky atd. Podchod nevede do 
severní části města, takže většina 
cestujících si zkracuje cestu přes 
koleje. Vzhledem k tomu, že prak-
ticky veškerá doprava z Kuřimi do 
Brna byla převedena na vlak, je to 
velký problém. 

Zdá se ale, že se blýská na lepší 
časy. Podařilo se nám vyvolat jed-
nání se všemi zainteresovanými 

stranami o stavu a rekonstrukci 
nádraží. Nejdále je příprava oprav 
nádražní budovy, která je ve vlast-
nictví ČD, k připomínkám jsme 
již dostali projekt pro stavební 
povolení. Současně se také začíná 
připravovat projekt rekonstrukce 
nástupišť, vytvoření bezbariéro-
vého přístupu na nástupiště a ote-
vření podchodu do severní části 
města. Jenom pro ilustraci, jak 
složitá je to věc. Nádražní budova 
je v majetku ČD, stejně jako první 
nástupiště. Podchod, ostatní ná-
stupiště a kolejiště vlastní SŽDC. 
Rekonstrukci budovy a prvního 
nástupiště by tedy měly zaplatit 
ČD, ostatní SŽDC, s výjimkou 
otevření podchodu, které asi fi -
nančně zbude na město. I přes vše 
řečené si však netroufnu říct, zda 
a jestli vůbec k takto komplexní 
rekonstrukci dojde. V první řadě 
jde o peníze. Zda budou, opravdu 
nevím. Ale jsem optimista.

Co Kuřim a turistický ruch? 
Jak jste spokojen?

Potenciál turistického ruchu pří-
liš nevyužíváme. Kuřim není a ne-
bude klasickým turistickým cent-
rem s památkami. Možnosti jsou 
však v aktivní a sportovní turistice 
– je zde jedno z nejlepších golfo-
vých hřišť v republice – Kaskáda 
a moderní aquapark s wellness 
centrem a venkovním bazénem, 
který nabízí vyžití celé rodině. 
Okolí města je ideální k cyklovy-
jížďkám nebo pěší turistice, jsou 
zde krásné lesy. „Za rohem“ je 
Moravský kras, kulturní a spole-
čenské využití na nejvyšší úrovni 
nabízí Brno. Přímo v Kuřimi však 
chybí potřebná infrastruktura – 
hotel, sportovní hala. Chtělo by to 
i hustší síť cyklostezek. Snažíme 
se tyto nedostatky odstranit, ale 
rychle to asi nepůjde.

Místní, příp. budoucí obyvate-
le bude zajímat i oblast bydlení. 
Připravujete nějakou rozsáhlejší 
výstavbu, ať už bytových domů, 
příp. investice do zasíťování po-
zemků pro další výstavbu rodin-
ných domků? 

Město samo výstavbu nepřipra-
vuje. Ke schválení se blíží nový 
územní plán, který lokality pro 
tyto účely defi nuje a stanovuje 
také základní regulativy pro vý-
stavbu v nich. Počítáme však spíše 
s výstavbou městského charakte-
ru, která je pro obec výhodnější. 
Je pak otázkou, zda se najde do-
statečně silný partner, který bude 
schopen akci fi nancovat. 

 Pokračování na str. 12

Doprava. Kolony aut trápí Kuřim. Podle starosty je to vůbec největší problém města.  Foto Pavel Šmerda

Cestování. Vlakové nádraží je ostudou města, příznává Drago Sukalov-
ský.  Foto Pavel Šmerda

Historie. Jednou z dominant Kuřimi je farní kostel zasvěcený sv. Máří 
Magdaleně.  Foto Pavel Šmerda

STYLESPORT v Tišnově
V roce 2005 došlo k rozsáhlé 

rekonstrukci prodejny. Zvětšené 
prostory nám umožnily bohatý 
výběr sportovního sortimentu, 
kde si zákazník zakoupí vše po-
třebné pro kvalitní sportovní 
vyžití. Nabídka je opravdu ši-
roká jako například outdorové 
oblečení a obuv různých značek, 
cyklo oblečení. Na své si přijdou 
i ženy a dívky, které cvičí aero-
bic, spining, nechybí oblečení 
pro volný čas. 



jmem je, aby se vaše děti při ko-
munikaci s vámi cítili na 100% 
přirozeně. 

Jednou z velkých výhod, kte-
rou děti získají, když se setká-
vají s cizím jazykem od dětství, 
je, že si k cizím jazykům vytvoří 
pozitivní vztah a učení se jaké-
koli další cizí řeči se stane pro 
ně naprosto přirozenou věcí. 
Pokud však budete vaše malé 
děti do mluvení v cizím jazyce 
nutit, i když se jim to nelíbí, tak 
potom riskujete, že si vaše děti 

k učení cizích jazyků vytvoří 
negativní vztah, který je může 
doprovázet i v dalších letech ve 
škole.
Článek napsal: Devon Tha-

gard zakladatel Super Sim-
ple Songs. Přeložil: René 
Oulehla ZUZU - www.anglic-
tina-zuzu.cz. 

Více užitečných rad 
najdete na stránkách 

www.zrcadlo.net.
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Společnost S&K LABEL nabízí 
svým zaměstnancům:

 práci na plný úvazek ve stabilní české společnosti
 pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 vysokou úroveň zaškolení
 moderní prostředí
 práce s nejnovějšími technologiemi
 motivační ohodnocení na základě kvalitně odvedené práce

V současné době jsou volné pozice: 

 tiskař 
obsluha řezacího stroje

Máte polygrafické nebo technické vzdělání, případně praxi 
v polygrafii?

Neváhejte a staňte se součástí našeho týmu.

Bližší informace:

Lenka Huňková
e-mail: hunkova@sklabel.cz

tel.: 541 126 501, mobil: 724 642 097
adresa: Blanenská 1860, 664 34 Kuřim

www.sklabel.cz

Firma S&K LABEL spol. 
s. r. o. vznikla v roce 1991 
jako specializovaná poly-
grafická společnost vyrábě-
jící samolepicí etikety vyso-
ké kvality a má tedy na trhu 
již dvacetiletou tradici. 

D í k y 
prvotř íd-
ní kvali-
tě svých 
produktů 
se společ-
nost stala 
v roce 1993 jako první česká 
firma členem Mezinárodní fe-
derace výrobců samolepicích 
etiket - FINAT.

Stěžejní portfolio etiket je za-
měřeno na odběratele potravi-
nářského, nápojového, kosme-
tického a ostatního spotřebního 
průmyslu. Firma produkuje 
i standardní etikety a etikety 
pro dlouhoživotnostní aplikace. 

Společnost pokrývá přibliž-
ně čtvrtinu celkové produkce 
etiket v České republice a 
patří i mezi významné pro-
ducenty etiket v rámci celé 
Evropy. V posledních čtyřech 
letech narostl podíl exportu 
na celkových tržbách společ-
nosti z 8 na 14 %.

Dnes firma vyrábí samole-
picí etikety a flexibilní obaly na 
dvanácti flexotiskových stro-
jích od firem Nilpeter a Mark 
Andy, ke kterým v posledních 
dvou letech přibyly dva digi-
tální tiskové stroje HP Indigo 
press ws4500 od společnosti 
Hewlett-Packard. V roce 2010 
společnost investovala do au-
tomatického aršíkovacího za-

řízení ABG a je tak schopna 
dodávat grafické etikety nejen 
v kotouči, ale i na archu.

Historie firmy se začala psát 
v Brně, s dynamickým rozvo-
jem trhu a s rostoucími poža-
davky na kvalitu, flexibilitu 
a komplexnost poskytovaných 
služeb se pronajaté prostory 

v centru 
města, ve 
k t e r ý c h 
firma pů-
sobila od 
roku 1993, 
staly pro 

expandující společnost nedo-
stačující. 

V roce 2006 byl vypracován 
projekt výstavby vlastního vý-
robního závodu v průmyslové 
zóně města Kuřim. Od ledna 
2008 působí v nově vybudo-
vaných administrativních a vý-
robních prostorách na adrese 
Blanenská 1860, 664 34 Ku-
řim.

Samolepicí etikety 
z Kuřimi směřují do 

celého světa

Ing. Karel Hynšt
realitní poradce ve Vašem sousedství

Fér služby, rozumné ceny, 
fér jednání

telefon: 604 533 466, karel.hynst@re-max.cz
kancelář RE/MAX Atraktiv Plus, adresa: Palackého 158, 612 00 Brno

www.re-max.cz/atraktivplus

Na prodej: 
DB 3+kk, Blansko, 2,1 mil Kč

Nabízím:
poradenství v oblasti prodeje nemovitostí, zprostředkování 

prodeje nebo nákupu, finanční poradenství

Aktuální poptávka:
byt 2/3+1 s balkonem

Kuřim je moderní město...
Pokračování ze str. 11
Navíc jsme se poučili z dosa-

vadní rozsáhlé výstavby - budeme 
trvat na striktním dodržování všech 
regulativů a investor bude muset 
postavit nebo případně spolufi nan-
covat některé vyvolané investice. 
Není totiž možné, aby se věnoval 
pouze komerční výstavbě a všech-

ny ostatní vyvolané náklady (dět-
ská hřiště, parkoviště, školka apod.) 
neslo pouze město nebo noví oby-
vatelé. To samozřejmě nevylučuje 
individuální výstavbu rodinných 
domů, i s ní se počítá. 

Co Kuřim a sport?
Sportu se v Kuřimi vcelku daří. 

Nemyslím tím sport vrcholový, 
ale spíše rekreační. Je zde mnoho 
sportovních oddílů a aktivit. Tyto 
akce prostřednictvím speciálního 
fondu město fi nančně podporuje. 
Sportovní infrastruktura však není 
ideální. Nejvíce chybí „kamenná“ 
sportovní hala s rozměrem hřiště 
na házenou. V ideálním stavu není 
ani fotbalový stadion a téměř zce-
la zanikla jeho lehkoatletická část. 
Máme představu o tom, jak by měl 
celý areál včetně haly a opraveného 
atletického zázemí vypadat, máme 
pozemky ve vlastnictví města. Teď 
připravujeme zadání pro projek-
tanty sportovní haly. Pak bude vše 
otázkou peněz. Naopak naší chlou-
bou je zrekonstruovaný krytý ba-
zén s novou posilovnou a zázemím 
pro další pohybové aktivity.

ve Vaší školce

www.anglictina-zuzu.cz

  
od 2 do 8 let

k zkov  odina 

 12/09/2011  
 13/09/2011 9:00- 11:00
 19/09/2011 15:00- 17:00
 20/09/2011 

az kov  tudio  ngli tina u u
o  131  išnov e l ela  cent a

ší e e na Vaši n všt vu

00

733 199 594 info@anglictina-zuzu.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

SRPEN
30. 8. Prázdniny končí s Nedvědy - zámek, nádvoří

ZÁŘÍ
3. 9. Den zdraví - stadion a Wellness Kuřim, Sportovní dětský den na stadio-
nu a utkání Českého poháru v házené
3. 9. Kuřimská hora, běžecký závod – základní škola
4. 9. Musica Animae, koncert duchovní hudby - kostel sv. M. Magdalény
5. - 18. 9. Výstava obrazů Rudolfa Kondeie – sál kulturního domu
7. - 9. 10. Výstava obrazů Stanislava Diviše – zámek 
9. 9. Čankišou a další, koncert zámeckého léto - zámecké nádvoří
19. 9. Agnes Belladona, divadlo s N. Divíškovou a J. Kačerem - sál KD

ŘÍJEN
1. - 2. 10. Medové dny - zámecké nádvoří
6. 10. Screamers, travesti show - sál kulturního domu
8. - 9. 10. Výstava drobného zvířectva - areál ZO ČSCH
12. 10. - 13. 11. Výstava obrazů Petra Maliny - zámek 
15. 10. Krojované hasičské hody -  hasičská zbrojnice a kulturní dům
19. 10. Věra Špinarová, koncert - sál kulturního domu
30. 10. Běh na Babí lom - hřiště na Podlesí

Výběr akcí 
pořádaných v Kuřimi

LISTOPAD
12. 11. Kuřimský svátek vína - nám. 1. května
16. 11. - 18. 12. Výstava obrazů Antonína 
Střížka – zámek
19. 11. Koncert pěveckého sboru K dur 
a Cantando, kostel sv. Maří Magdalény.

PROSINEC
3. 12. Mikulášský jarmark - nám. Osvobození
6. 12. Fleret a Jarmila Šuláková, vánoční 
koncert - sál kulturního domu
12. 12. Lee Andrew Davison a skupina Víta 
Fialy, koncert – sál kulturního domu 
23. 12. Živý betlém - hřiště DDM
31. 12. Silvestr s kapelou ANNA + D.J – sál 
kulturního domu

Mnoho rodičů si uvědomuje 
důležitost přípravy dětí na an-
gličtinu již v raném věku, ale je 
velice těžké najít ten správný 
způsob, jak dětem anglický ja-
zyk představit.  Za jeden z nej-
důležitějších faktorů při výuce 
cizích jazyků u dětí v raném 
věku považujeme schopnost po-
moci dětem formovat pozitivní 
pohled na komunikaci v cizím 
jazyce.

Někteří rodiče si myslí, že 
skvělá cesta, jak naučit jejich 
děti cizímu jazyku, je používání 
tohoto jazyku doma. Je to určitě 
skvělá myšlenka, ale dost často 
se stává, že dítě v tomto přípa-
dě vyrůstá s pocitem frustrace, 
že nerozumí a chce, aby s ním 
jeho rodiče komunikovali je-
jich rodnou řečí. Poslední věcí, 
kterou bychom chtěli, je, aby si 
děti vyvinuly tyto negativní po-
city k cizím jazykům, nebo měly 
jakékoli těžkosti v komunikaci 
s mámou a tátou.

Rádi bychom touto cestou ro-
dičům předali pár našich myš-
lenek a tipů, jak s dětmi prožít 
krásný a hodnotný čas spojený 
s výukou angličtiny. Umět více 
jazyků je schopnost, která při-
spěje k jejich dalšímu pozitivní-
mu růstu a ovlivní jejich posta-
vení ve společnosti, škole i práci 
během celého jejich života.

Dovolte nám začít tím, že není 
nic důležitějšího v raném věku 
dětí, než abyste s nimi měli 
opravdu dobrou komunikaci, 
a váš čas s nimi strávený jste si 
dokázali dobře užít. Myslíme si, 
že pokud vaše děti vyjadřují ja-
kékoli náznaky frustrace během 
vaší komunikace v angličtině, 
tak je lepší zvolnit a začít pou-
žívat vaši rodnou řeč. Vaším zá-

Jak vašim dětem přiblížit 
anglický jazyk?
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Profesní životopis zasílejte na adresu:
RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý

Kontaktní osoba: RNDr. Zdenek Krejčíř
e-mail: krejcir@riho.cz, tel.: 516 468 222, kl. 138

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

NÁKUPČÍ
Požadujeme:

 úplné středoškolské vzdělání (nejlépe technického zaměření)
 zkušenost s MRP systémem
 znalost AJ slovem i písmem
 znalost práce na PC, Word, Excell (SAP výhodou)

Nabízíme:
 zázemí zahraniční společnosti
 dobré platové podmínky

Nástup 1. září 2011 nebo dle dohody

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

Hledáme nové pracovníky 
do klientského servisu

Tito pracovníci najdou uplatnění při péči o klienty, při 
obsluze poradenské kanceláře i akvizici nových klientů.

Nabízíme: 
 pracovní uplatnění bez ohledu na věk
volná pracovní doba
školení a podpora stabilního týmu silné

    finanční skupiny
 zajímavý výdělek

Požadujeme: 
 orientaci na výkon
 samostatnost
 základní znalost práce na PC

Vhodné i pro studenty a čerstvé absolventy škol.
Kontakty nejlépe formou sms na 608 111 950

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

 ředitele/ředitelky Městského kulturního 
střediska, Tišnov, Mlýnská 152

Písemné přihlášky podávejte na adrese: Město Tišnov, nám. Míru 111,
666 19 Tišnov do 16. 9. 2011. 

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – MěKS – neotvírat!“

 vedoucí oddělení investic 
Odboru správy majetku a investic
Přihlášky dle instrukcí písemně na: Město Tišnov, nám Míru 111, 

666 19 Tišnov
nebo e-mailem na iva.dvorackova@tisnov.cz do 12. 9. 2011.

Popis pracovní pozice, požadavky a další informace 
na www.tisnov.cz „aktuality“ nebo „volná místa“.

Soutěž s Wellness centrem KuřimSoutěž s Wellness centrem Kuřim
Ve spolupráci s Wellness centrem Kuřim jsme připravili soutěž 

o zajímavé ceny. Vaším úkolem je správně odpovědět na následu-
jící otázku, odpověď poslat nejpozději do 3. září na adresu Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka, Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na 
e-mail: smerda.zrcadlo@centrum.cz a pak už budete jen čekat, jestli 
budete vylosovaní.

Otázka: Jak se jmenuje maskot 
Wellness centra Kuřim?

1. cena: 1 x Medová pivní koupel pro 2 osoby v hodnotě 1000 Kč

2. a 3. cena: Rodinné vstupné do aquaparku na 180 minut v hod-
notě 490 Kč 

4. - 8. cena: Vstupné do aquaparku pro 1 dospělou osobu na 180 
minut v hodnotě 190 Kč

9. - 13. cena: Jednorázový vstup na 90 minut do aquaparku nebo 
fi tness centra v hodnotě 120 Kč

Pro ty, kteří rádi sportují, pro 
milovníky vodních atrakcí, pro 
všechny, kteří chtějí relaxovat 
a pečovat o své zdraví a krásu, 
jednoduše pro každého, kdo chce 
strávit volný čas v příjemném 
prostředí, je k dispozici sportovně 
relaxační komplex Wellness Ku-
řim. Zahrnuje vodní ráj s několika 
bazény a tobogánem, posilovnu, 
aerobní sál, nabízí bohatou škálu 
relaxačních a regeneračních pro-
cedur, dětský koutek a restauraci. 
Více prozradil jednatel a manažer 
Jan Sojka.

Jaký je v letošním roce zájem 
o Wellness Kuřim?

Přestože ostatní podobná za-
řízení většinou pociťují výrazný 
pokles v návštěvnosti, Wellness 
Kuřim si stále udržuje průměr ko-
lem 500 návštěvníků denně. Tyto 
příznivé výsledky jsou mimo jiné 
způsobeny i díky tomu, že se jedná 
o zcela nové zařízení na špičkové 
úrovni. 

Máte spočítáno, kolik lidí pro-
šlo jeho „bránami“ od začátku 
provozu? 

Od spuštění provozu v říjnu 
2010 do aquaparku zavítalo více 
než 140 000 návštěvníků, skvěle 

Wellness Kuřim navštíví denně kolem pěti set lidí

vybavené fi tness centrum, kolek-
tivní cvičení a relaxační procedury 
využilo dalších 26 000 hostů.

Pro toho, kdo Vaše zařízení 
ještě nezná, co všechno je tam 
k dispozici?

Naše zařízení je skutečným 
wellness centrem, kde najdete 
pod jednou střechou celou řadu 
vodních, sportovních a relaxač-
ních aktivit. Vnitřní aquapark 
nabízí čtyři vyhřívané bazény 
s řadou vodních atrakcí jako je 

divoká řeka, vířivé lavice nebo 
75 metrový tobogán, který ústí 
ve venkovním vyhřívaném ba-
zénku. Součástí vstupného je i 
parní kabina a vířivka pro osm 
osob. V letní sezoně je k dispo-
zici venkovní koupaliště. To bylo 
v létě 2010 mimo provoz. Město 
letos na jaře investovalo dva mili-
ony korun do revitalizace areálu. 
Koupaliště se v současné době 
může pochlubit zbrusu novou 
rodinnou skluzavkou, novými 
šatními skříňkami nebo přilehlým 

dětským hřištěm. K dispozici je 
i hřiště na plážový volejbal. 

Významná je i relaxační a fi t-
nes část...

Fitness centrum nabízí na čtyři 
desítky stanovišť a tři sály pro ko-
lektivní cvičení. Velmi populární 
je například power yoga, zumba, 
bosu nebo K2-hiking. Návštěvníci 
mohou využít strojních nebo ruč-
ních masáží, fi nskou saunu nebo 
přísadové koupele – pivní, by-
linnou, solnou nebo rašelinovou. 
A nesmím zapomenout na možnost 
dobrého jídla či osvěžení v našem 
bistru nebo příjemné restauraci, 
které si sami provozujeme. Kaž-
dý poslední čtvrtek v měsíci jsou 
v restauraci pořádány příjemné 
hudební večery.

Jaké novinky mohou letos 
u vás návštěvníci využívat?

Velmi populární jsou dárkové 
balíčky, kde kombinujeme různé 
procedury a koupele s romantic-
kou večeří. Poukazy lze objednat 
přes e-shop na našich interneto-
vých stránkách www.wellnessku-
rim.cz nebo je lze zakoupit přímo 
na pokladně wellness centra. Pro 
návštěvníky aquaparku je nově 
k dispozici i 60 minutové časové 

pásmo. Každé pondělí a čtvrtky po 
obědě je připraveno zvýhodněné 
plavání pro seniory. Nezapomněli 
jsme ani na maminky či tatínky 
s dětmi předškolního věku, kdy 
ve všední dny jdou „oba“ za cenu 
jednoho předškoláka (60 Kč). Jak 
vidíte, novinky se týkají převáž-
ně různých marketingových akcí. 

Rád bych ještě upozornil na spo-
lupráci s dalšími turistickými cíli 
v okolí. S naší vstupenkou je mů-
žete navštívit se slevou 15-20% 
a naopak. Jedná se o zařízení jako 
jsou ZOO Brno, Jarošův mlýn ve 
Veverské Bítýšce, Bongo Brno, 
Moravské zemské muzeum, Státní 
zámek Kunštát a další.

T  T  

Během července vzrostla míra 
registrované nezaměstnanosti 
v České republice o 0,1 procent-
ního bodu na 8,2 % a ve srovnání 
červencem loňského roku byla 
nižší o 0,5 %. Celkový počet 
uchazečů o zaměstnání se zvýšil 
o 1,4 % na 485 584. Počet volných 
pracovních míst vzrostl o 1,3 % 
na 38 898. Počty nahlášených 
volných pracovních míst rostou 
nepřetržitě od ledna 2011. 

Mezi důvody pravidel-
ného červencového nárůstu 
nezaměstnaných patří snížený 
počet nástupů do zaměstnání 
během letních měsíců, příchod 
čerstvých absolventů vysokých 
škol a zaměstnanců ze školství do 
evidence Úřadu práce ČR. V sr-
pnu lze očekávat na trhu práce 
stagnaci nezaměstnanosti. 

V důsledku příchodu peda-
gogických i nepedagogic-
kých pracovníků ze školství 
(s převahou žen) počet žen v evi-
denci ÚP ČR vzrostl o 3,7 % (tj. 
o 9 tis.), zatímco celkový nárůst 
počtu uchazečů o zaměstnání 
představoval pouze 1,4 %. Míra 
nezaměstnanosti žen vzrostla 
o 0,4 p.b. na 9,9 %, zatímco mužů 
poklesla o 0,3 na 6,9 %. 

K 30. červenci 2011 evidoval 
Úřad práce ČR na svých kra-
jských pobočkách a jejich kon-
taktních pracovištích celkem 
485 584 uchazečů o zaměstnání. 
Jejich počet byl o 6 809 vyšší než 
na konci předchozího měsíce, 
ve srovnání se stejným ob-
dobím roku 2010 poklesl o 19 
700. Z tohoto počtu bylo 469 
863 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání (uchazeči, kteří 
mohou při nabídce pracovního 
místa bezprostředně nastoupit 
do zaměstnání, nepatří sem 
tedy např. uchazeči zařazení na 
rekvali ikační kurzy či ve vazbě). 
Bylo to o 9 542 osob více než na 

Nezaměstnanost v červenci 
vzrostla na 8,2 procenta

konci předchozího měsíce. Ve 
srovnání se stejným obdobím 
roku 2010 byl jejich počet nižší 
o 25 413 osob. 

V průběhu července se na ÚP 
ČR nově zaevidovalo 55 409 
osob. Ve srovnání s minulým 
měsícem to bylo o 9 214 lidí 
více a ve srovnání se stejným 
obdobím minulého roku to 
bylo o 225 lidí méně. Z evi-
dence v červenci odešlo celkem 
48 600 uchazečů (ukončená 
evidence, vyřazení uchazeči). 
Bylo to o 8 776 osob méně než 
v předchozím měsíci a o 2 250 
osob méně než v červenci 2010. 
Do nového zaměstnání z nich ve 
sledovaném měsíci nastoupilo 
28 864, tj. o 7 694 méně než 
v předchozím měsíci.

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

SLUŽBY

Dětská obuv zn. BEFADO,
dětské a dámské oblečení
a doplňky, dětský bazárek

na 
WWW.OBLECU.CZ

Petra Fránková, OBLECU.cz
Vratná 6, Brno-Bosonohy

Tel.: 603 185 902
e-mail: oblecu@seznam.cz

SLUŽBY

Tel.: 
607 677 683

E-mail:
v.mediation@seznam.cz

SLUŽBY

●

●
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1. Kuřecí rizoto, sýr, okurek 65,-, 2. Kýta na sedlácký způsob, opékaný brambor 69,-, 3. Smažený vepřový řízek, bramborový salát 75,-, 4. Obědový salát s kuřecím masem 79,-

1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Kuřecí flamendr, hranolky 69,-, 3. Smažené sýrové Duo (eidam + hermelín), opékaný brambor, tatarka 75,-, 
4. Těstovinový salát s tuňákem a vejcem 79,-

1. Smažený soukenický řízek, bramborový salát 69,-, 2. Pečené nudle s rýží a kuřecím masem 69,-, 3. Segedinský guláš, houskový knedlík 69,-, 4. Zeleninový salát se smaženými kuřecími kousky 79,-

1. Čevabčiči, opékaný brambor, hořčice, kečup 69,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 3. Kuřecí na roštu, hranolky, tatarka 69,-, 4. Obědový salát, šunka na grilu, broskev, brusinky 79,-

1. Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, vařený brambor 59,-, 2. Kuřecí směs po myslivecku, dušená rýže 69,-, 3. Roštěná na roštu, šunka, vejce, hranolky, zelenina 99,-, 
4. Obědový salát s kuřecím steakem a sýrem 79,-

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8., 59 až 99  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 
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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

Prodám jednopokojový byt 
v nově zrekonstruovaném domě 
v Letovicích v klidném prostředí, 
přízemý (vhodné pro seniory) cena 
545 000 Kč. Tel.: 773 079 474.

Prodám regály kovové (droge-
rie) a dřevěné (půda, sklep). Tel.: 
602 786 025.

Prodám stavební pozemek ve 
Svitávce 1 000 m2. Inženýrské sítě 
v dosahu. Nyní se v obci dělá ka-
nalizace. Bez RK! Spěchá! Cena: 
400 tis. Kč. Volejte prosím na tel.: 
774 696 323.

Pronajmu téměř zařízený 1+1 
(9.kvetna Blansko) za 6 500 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 724 404 453.

Koupím čerpadlo Mališ nebo 
podobné. Tel.: 602 786 025.

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

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

Prodám elektonickou 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, bar-
va šedooranžová, pláštěnka, síťka 
proti hmyzu, nánožník, otočná 
rukojeť, plně funkční, po dvou 
dětech, cena 1 000Kč, Dětská au-
tosedačka, barva modrá, cena 300 
Kč, Dětský skateboard ke kočáru, 
nosnost 20 kg, cena 400 Kč. Do-

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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Nově nás najdete také na internetu: www.ksmb.cz

P   P   

radkovainzerce@zrcadlo.net

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. 

hoda moožná, tel.: 605 873 156, 
720 238 082.

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

Odkoupím větší množství kva-
litní hlíny. Tel.: 737 227 019.

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

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

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

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

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

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

Prodám Volvo xc60, r. 2009, 
najeto 36 tis., automat, 4x4, kůže, 
xenony, navigace, 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-Zborov-
ce. Bez RK. Mob.: 608 679 018.

Prodám stavební míchač-
ku, obsah 3 kolečka. Tel.: 
773 275 035.

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

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

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

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

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

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

Firma MP LESY spol. s r.o. hle-
dá řidiče traktoru, řidičský průkaz sk. 
T a praxe podmínkou, nástup možný 
ihned. Životopisy zasílejte na mplesy@
mplesy.cz, tel. 734 405 977.

P  P  
Nikola Šindelářová

777 008 399, 
sindelarova@zrcadlo.net
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Jedovnický hráč Viktor Pernica třemi góly popravil Drnovice

Bez prohry je jen Doubravice

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

1 B  – R , KP 1 0 2

2 B  – S  B , I.A 1 0 2

3 M  – K , I.B 1 0 2

4 L  – O , I.B 1 0 2

5 I  – Č  H , I.B 1 0 2

6 O  – J , OP 1 0 2

7 S  – O , OP 1 0 2

8 S  – R , OP 1 0 2

9 D  – L , OP 1 0 2

10 B  B – Š , OP 1 0 2

11 D  – V , OP 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 V  – O , III. . 1 0 2

14 R -J  – B , KP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

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

1 P  – R -J , KP 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 Č  – B , I.A 1 0 2

4 Č  H  – Š , I.B 1 0 2

5 K  – I , I.B 1 0 2

6 V . B  – L , I.B 1 0 2

7 J  – V , OP 1 0 2

8 Š  – D , OP 1 0 2

9 L  – B  B, OP 1 0 2

10 R  – D , OP 1 0 2

11 O  – S , OP 1 0 2

12 K  – S , OP 1 0 2

13 O  – B  B, OP 1 0 2

14 B  – B , KP 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

Krajský přebor: FC Boskovice - FC Kuřim 2:1 (1:0). Branky: 13. Horák 
Jakub, 76. Václavek - 90. Bílý. Boskovice: Švéda – Vykoukal, Václavek, Mar-
tínek, Adamec – Preč, Horák Jan, Ošlejšek (66. Horák M.), Horák Jak. (71. Fojt 
J.), Fojt L. (87. Šafařík) – Janíček. Sokol Novosedly - MKZ Rájec-Jestřebí 1:0 
(1:0). Branka: 33. Štyks. ČK: 88. Palkaninec (Rájec). Rájec: Němeček - Ge-
schwantner, Holý, Macík, Palkaninec - Kovář, Keller, Opletal, Sedlák - Machá-
ček, Ostrý. SK Olympia Ráječko - Baník Zbýšov 4:1 (1:0). Branky: 9. Sehnal J., 
58. Kupský, 67. Tajnai, 87. Starý - 81. Presl. Ráječko: Kučera - Tenora, Bartoš, 
Maška, Koutný, Jarůšek (83. Hlaváček), Sehnal J., Kupský, Štrajt (90. Žůrek), 
Neděla (66. Tajnai), Starý. FK IE Znojmo - FK Apos Blansko 0:0. ČK: 78. 
Hájek (Blansko). Blansko: Juran - Šíp, Kolář, Janíček (46. Zouhar), Bubeníček, 
Šenk (46. Beneš), Šplíchal, Hájek, Sehnal, Doležel, Sedláček (83. Matuška).

I.A třída: Bořitov – Šaratice 0:0.
I.B třída: Lipovec – Kunštát 2:2 (0:1), Matuška, Zouhar - Španěl 2. Bohda-

lice – Černá Hora 4:2 (2:0), Honsnejman 2.
Okresní přebor: Kořenec – Jedovnice 1:1 (0:1), Pukl – Šot. Olešnice – Olo-

mučany 0:0, ČK: Dědeček (Olom.). Blansko B – Rudice odloženo na 24. 8. 
Sloup – Letovice 1:0 (0:0), Nečas. Skalice – Šošůvka 1:4 (0:1), Káčerik – Se-
hnal 2, Musil, Knődl. Doubravice – Vysočany 1:0 (0:0), Daněk Martin, ČK: 
Ševčík P. (V). Boskovice B – Drnovice 4:1 (2:1), Vorlický, Zoubek, Pavel J., 
Fojt – Komárek, ČK: Bárta – Haničinec.

III. třída: Lysice – V. Opatovice 4:1 (1:1), Koupý, Skoček, Jonášek, Bělehrá-
dek L. – Roch M. Ráječko B – Vísky 2:2 (0:0), Prokop, Plch – Kaderka, Šmeral. 
Vavřinec – Kunštát B 4:2 (1:1), Nečas, Přikryl R., Dvořáček, Michlíček – Ne-
doma, Hnilička. Bořitov B – Benešov 2:3 (0:1), Včelař, Ostrý M. – Laštůvka J. 
2, Abrahám Martin. Kotvrdovice – Vranová 1:2 (0:0), Krempaský – Šamšula, 
Krčil. Knínice – Ostrov 1:1 (0:1), Minařík T. – Gross, ČK: Skoták (O). Lipůvka 
– Vilémovice 1:0 (0:0), Macko. 

IV. třída, sk. A: Rozstání – Jedovnice B 2:1 (0:0), Hudec, Piták – Gryc. Bu-
kovina – Adamov 3:2 (2:0), Slouka J., Eliáš, Vojtěchovský – Hrazdíra, Malásek. 
Lažánky – Olomučany B 0:1 (0:0), Novotný. Lažany – Vilémovice B 4:3 (1:0), 
Podrazil 2, Vrbka, Raichl P. – Šindelář 2, Ševčík.

IV. třída, sk. B: Kořenec B – Svitávka 0:3 (0:2), Dvořák, Novák, Chloupek. 
Skalice B – Cetkovice 0:2 (0:0), Najer, Janek. Lomnice – Voděrady nehl. Doub-
ravice B – Valchov 3:2 (2:1), Tenora, Sáňka Jakub, Alexa – Přibyl, Krejčíř. (bh)

H    

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Předpokládaná vyrovnanost letoš-
ního ročníku okresního přeboru se 
potvrzuje. Po druhém kole je bez 
bodové ztráty pouze Doubravice, 
která překvapila v Šošůvce, stejně 
jako nováček ze Skalice v Leto-
vicích. Střeleckou formu potvrdil 
jedovnický Pernica, autor všech 
tří branek v zápase s Drnovicemi. 
Ty prozatím překvapivě uzavírají 
tabulku.

Olomučany – Blansko B 1:0 
(0:0), Navrkal, ČK: Rychnovský 
– Hanskut. 

Průběh utkání značně ovlivnila 
dvě vyloučení v úvodu, která při-
nesla na hřiště výraznou nervozitu 
obou celků. Domácí se do šancí 
dostávali častěji, proměnili ale 
jen jednu. Zápas rozhodl krátce 
před koncem paradoxně Navrkal, 
který je v Olomučanech na hos-
tování právě z Blanska. Hosté na 
jeho branku nedokázali odpově-
dět, přestože měli v samém závěru 
obrovskou šanci. Tu ale bravurně 
chytil domácí Zouhar.

Jedovnice – Drnovice 3:0 
(2:0), Pernica 3. 

Domácí měli po celé utkání mír-
nou převahu, ve druhém poločase 
pak již výraznější. Hattrick zazna-
menal Pernica. Všechny tři jeho 
branky byly podobné. Na začátku 
byla vždy křídelní akce a centr 
na střed, kde se domácí kanonýr 
dostal k míči a překonal gólmana 
Drnovic.

Vysočany – Boskovice B 4:1 
(1:1), Hejč Jiří, Hejč Tomáš, Slou-
ka J., Slouka T. – Kopecký. 

Ve Vysočanech se hrál obou-
stranně líbivý aktivní fotbal. Do-
mácí o své výhře rozhodli po změ-
ně stran. Skóre otevřel Jiří Hejč, 
Boskovičtí odpověděli krásnou 
trefou Kopeckého z pětadvace-
ti metrů přesně k tyči. Po změně 

stran se nejprve po rohu trefi l To-
máš Hejč, aby utkání rozhodli bra-
tři Sloukové po krásných vzájem-
ných kombinačních akcích.

Šošůvka – Doubravice 1:3 
(0:1), Krátký – Oujeský, Šuch, 
Vach. 

Šošůvští namlsaní výhrou ven-
ku v prvním kole tentokrát na 
body nedosáhli. Vítr z plachet 
jim vzala ukázková trefa hostí 
do šibenice v první půli. Krátký 
sice po návratu z kabin srovnal, 
ale to bylo ze strany domácích, 
co se týče branek, vše. Ty nao-
pak dali hosté. Čtvrthodinu před 
koncem ze standardky a poslední 
v samotném závěru do otevřené 
obrany Šošůvky.

Letovice – Skalice 3:4 (1:2), 
Dvořák, Hlaváček, Prudil – Marek 
2, Vaněk, Káčerik. 

Divoká přestřelka se strhla 

v Letovicích. Hosté vedli po chy-
bě brankáře od 24. minuty, zvýšili 
pak z penalty. Letovice snížily 
Dvořákem ve 41. minutě. Vyrov-
nání přišlo z pokutového kopu 
krátce po půli. Na třetí gól Skalice 
z 56. minuty dokázali domácí ještě 
odpovědět, po kiksu jejich obrany 
v 62. minutě ale hosté dali rozho-
dující branku. Přes další šance na 
obou stranách se na skóre již nic 
nezměnilo.

Rudice – Sloup 1:1 (1:1), Ko-
nečný – Nečas. 

V Rudici se v oboustranně sla-
bém utkání dělily body. Skóre 
otevřel po Klevetově centru v 31. 
minutě hlavou Nečas. Vyrovnal 
Konečný přesnou trefou přes zeď. 
Ve druhém poločase měli šance na 
skórování již jen hosté. Tři krásné 
Klevetovy střely ale výborně chy-
tající rudický Kyzlink kryl. 

Kořenec – Olešnice 1:1 (0:1), 
Ševčík Vl. – Tenora.

První půle přinesla vyrovnanou 
hru. Do střeleckého zápisu se ale 
dostali jen hosté díky Tenorově 
brance. V 54. minutě přišlo Še-
včíkovo vyrovnání. Domácí pak 
převzali iniciativu. Když se ale 
nedokázali prosadit ani z nejvylo-
ženějších šancí, body se v Kořenci 
dělily.
  1.  Doubravice  2  2  0  0  4:1  6
  2.  Jedovnice  2  1  1  0  4:1  4 
  3.  Sloup  2  1  1  0  2:1  4
  4.  Olomučany  2  1  1  0  1:0  4 
  5.  Vysočany  2  1  0  1  4:2  3 
  6.  Šošůvka  2  1  0  1  5:4  3 
  7.  Boskovice B  2  1  0  1  5:5  3 
  8.  Skalice  2  1  0  1  5:7  3
  9.  Kořenec  2  0  2  0  2:2  2 
  10.  Olešnice  2  0  2  0  1:1  2 
  11.  Rudice  1  0  1  0  1:1  1
  12.  Blansko B  1  0  0  1  0:1  0 
  13.  Letovice  2  0  0  2  3:5  0
  14.  Drnovice  2  0  0  2  1:7  0

Rudice – Sloup 1:1.  Foto Pavel NovákRudice – Sloup 1:1.  Foto Pavel Novák

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Vilémovice 

1:0 (1:0), Niessner. Ostrov – Lipůvka 4:1 
(2:1), Gross 2, Dáňa, Randula R. – Vla-
sák. Vranová – Knínice 1:5 (0:3), Fadrný 
T. – Tesař P. 3, Servus, Tesař L. Benešov – 
Kotvrdovice 4:3 (3:2), Henek P. 2, Mucha 
T., Abrahám Martin – Hanzl 2, Sehnal, ČK: 
Daněk (K). Kunštát B – Bořitov B 6:0 (1:0), 
Nedoma 2, Zámek 2, Tenora, Šváb. Vísky 
– Vavřinec 4:2 (3:0), Vojtěch 2, Šmeral, No-
hava – Březina, Přikryl. Lysice – Ráječko B 
4:4 (2:2), Máslo P. 2, Bělehrádek S., Adá-
mek T. – Hebký 2, Wutka Michal, Slavíček, 
ČK: Wutka Michal (R).
  1.  Benešov  2  2  0  0  7:5  6 
  2.  Knínice  2  1  1  0  6:2  4 
  3.  Lysice  2  1  1  0  8:5  4 
  4.  Ostrov  2  1  1  0  5:2  4 
  5.  Vísky  2  1  1  0  6:4  4 
  6.  Kunštát B  2  1  0  1  8:4  3 
  7.  Vavřinec  2  1  0  1  6:6  3 
  8.  Lipůvka  2  1  0  1  2:4  3 
  9.  V.Opatovice  2  1  0  1  2:4  3 
  10.  Vranová  2  1  0  1  3:6  3
  11.  Ráječko B  2  0  2  0  6:6  2 
  12.  Kotvrdovice  2  0  0  2  4:6  0 
  13.  Vilémovice  2  0  0  2  0:2  0 
  14.  Bořitov B  2  0  0  2  2:9  0

IV. třída, sk. A: Jedovnice B – Vilémo-
vice B 4:3 (1:3), Pešička 2, Rybář, Borek 
– Kratochvíl 2, Šindelář. Olomučany B – 
Lažany 1:2 (1:1), Novotný P. – Fišer, Madě-
ránek. Adamov – Lažánky 6:2 (2:1), Krátký 
L. 4, David, Malásek – Šindelka Roman 2. 
Rozstání – Bukovina 2:2 (2:1), Bílek, Kra-
tochvíl Roman – Mudrla, Vojtěchovský.
  1.  Lažany  2  2  0  0  6:4  6 
  2.  Bukovina  2  1  1  0  5:4  4 
  3.  Rozstání  2  1  1  0  4:3  4 
  4.  Adamov  2  1  0  1  8:5  3 
  5.  Jedovnice B  2  1  0  1  5:5  3 
  6.  Olomučany B  2  1  0  1  2:2  3 

  7.  Vilémovice B  2  0  0  2  6:8  0 
  8.  Lažánky  2  0  0  2  2:7  0

IV. třída, sk. B: Svitávka – Valchov 
5:0 (1:0), Chloupek Jar. 2, Novák T., Ho-
las, Hruška. Voděrady – Doubravice B 1:0 
(1:0), Bednář Pavel. Cetkovice – Lomni-
ce 2:4 (1:4), Letfus, Šafránek – Kadlec 2, 
Žilka, Rochla. Kořenec B – Skalice B 4:1 
(4:0), Krejčíř, Hanák, Svoboda, Schűlze – 
Vrána. Lomnice-Voděrady 3:2 (1:1), Feifer, 
Kadlec, vlastní – Bednář Michal 2.
  1.  Svitávka  2  2  0  0  8:0  6
  2.  Lomnice  2  2  0  0  7:4  6 
  3.  Kořenec B  2  1  0  1  4:4  3 
  4.  Cetkovice  2  1  0  1  4:4  3 
  5.  Doubravice B  2  1  0  1  3:3  3 
  6.  Voděrady  2  1  0  1  3:3  3
  7.  Skalice B  2  0  0  2  1:6  0 
  8.  Valchov  2  0  0  2  2:8  0

Divize starší dorost: Blansko – Vrcho-
vina 4:0 (2:0), Hepp 2, Trtílek, Zavoral.
  1.  Blansko  2  2  0  0  10:2  6  
  2.  Prostějov  2  2  0  0  9:3  6 
  3.  Žďár  2  1  1  0  10:3  4 
  4.  Humpolec  2  1  1  0  6:2  4 
  5.  Pelhřimov  2  1  1  0  4:1  4
  6.  Sparta  2  1  1  0  5:4  4 
  7.  Otrokovice  2  1  0  1  7:5  3 
  8.  Havl. Brod  2  1  0  1  6:4  3 
  9.  Veselí  2  0  2  0  3:3  2 
  10.  V. Meziříčí  2  0  1  1  1:4  1 
  11.  Vrchovina  2  0  1  1  2:6  1 
  12.  Bohunice  2  0  0  2  2:10  0 
  13.  Břeclav B  2  0  0  2  3:11  0 
  14.  Líšeň B  2  0  0  2  2:12  0

Divize mladší dorost: Blansko – Vrcho-
vina 1:1 (0:1), Pernica. 
  1.  Pelhřimov  2  1  1  0  5:1  4
  2.  Sparta  2  1  1  0  6:2  4 
  3.  Líšeň  2  1  1  0  6:3  4 
  4.  Vrchovina  2  1  1  0  3:2  4
  5.  Havl. Brod  2  1  1  0  4:3  4 
  6.  Žďár  2  1  0  1  4:3  3 

Z   - Z   - Z  
  7.  Humpolec  2  1  0  1  2:2  3
  8.  Bohunice  2  1  0  1  4:4  3 
  9.  Otrokovice  2  1  0  1  5:6  3 
  10.  Prostějov  2  1  0  1  3:5  3 
  11.  Veselí  2  0  1  1  1:2  1 
  12.  Blansko  2  0  1  1  2:5  1 
  13.  V. Meziříčí  2  0  1  1  1:5  1 
  14.  Břeclav B  2  0  0  2  3:6  0

Krajský přebor starší dorost: Slatina – 
Boskovice 0:4 (0:1); Vybíral 2, Bláha, Ryšavý.
  1.  Boskovice  2  2  0  0  10:1  6
  2.  Kyjov  2  2  0  0  7:1  6
  3.  Tasovice  2  2  0  0  5:0  6
  4.  Kohoutovice  2  1  1  0  7:1  4
  5.  Svratka  2  1  1  0  5:1  4
  6.  St. Lískovec  2  1  1  0  6:4  4
  7.  M. Slavia  2  1  0  1  3:5  3
  8.  Bučovice  2  0  1  1  3:5  1
  9.  Ivančice  2  0  1  1  0:2  1
  10.  M. Krumlov  2  0  1  1  1:5  1
  11.  Bystrc  1  0  0  1  1:3  0
  12.  Slatina  1  0  0  1  0:4  0
  13.  Mutěnice  2  0  0  2  2:7  0
  14.  Kuřim  2  0  0  2  1:12  0

Krajský přebor mladší dorost: Slatina 
– Boskovice 1:3 (0:2), Danác, Dyčka, Preč.
  1.  Boskovice  2  2  0  0  6:2  6
  2.  M. Krumlov  2  1  1  0  5:3  4
  3.  Ivančice  2  1  1  0  4:2  4
  4.  Bystrc  1  1  0  0  7:0  3
  5.  Kyjov  2  1  0  1  7:3  3
  6.  Tasovice  2  1  0  1  5:2  3
  7.  Mutěnice  2  1  0  1  8:6  3
  8.  Svratka  2  1  0  1  7:5  3
  9.  Kuřim  2  1  0  1  6:5  3
  10.  Kohoutovice  2  1  0  1  6:7  3
  11.  St. Lískovec  2  1  0  1  3:9  3
  12.  Slatina  1  0  0  1  1:3  0
  13.  Bučovice  2  0  0  2  2:9  0
  14.  M. Slavia  2  0  0  2  1:12  0

I. třída dorost, sk. A: Rájec-Jestřebí – 
Slavkov 1:7 (1:3), Dvořák. Tišnov – Lipo-
vec 0:3 (0:2), Koutný, Musil, Vrána. Kun-
štát - Letonice 1:3 (1:1), Krása.
  1.  Lipovec  2  2  0  0  9:1  6
  2.  Slovan  2  2  0  0  4:2  6
  3.  Slavkov  2  1  1  0  9:3  4
  4.  Čebín  2  1  1  0  5:3  4
  5.  Medlánky  1  1  0  0  10:0  3
  6.  Řečkovice  1  1  0  0  7:1  3
  7.  Rousínov  2  1  0  1  9:4  3
  8.  MCV Brno  2  1  0  1  6:4  3
  9.  Letonice  2  1  0  1  4:8  3
  10.  Šlapanice  2  1  0  1  3:12  3
  11.  V. Bítýška  2  0  0  2  2:5  0
  12.  Kunštát  2  0  0  2  2:9  0
  13.  Tišnov  2  0  0  2  2:11  0
  14.  Rájec  2  0  0  2  2:11  0

Krajský přebor starší žáci: Blansko – 
Slovan Brno 1:0 (0:0), Loula. Bohunice – 
Boskovice 11:0 (4:0).

Krajský přebor mladší žáci: Blansko – 

Slovan Brno 2:3 (2:1), nehl. Bohunice – Bo-
skovice 1:8 (0:5), Vorlický L. 2, Vorlický J., 
Stejskal, Kotrhonz, Štěrba, Skácel, Tichý.

I. třída starší žáci: Rájec-Jestřebí – Če-
bín 9:0 (3:0), Burgr, Dobeš, Opatřil 2, Jarů-
šek, Kolář, Schuch.

I. třída mladší žáci: Rájec-Jestřebí – Če-
bín 11:0, Burgr, Jarůšek,Čada 3, Sekanina 2. 

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Pivrnec nehl., Ko-

zárov – Kopeček 6:2, Rozhraní – Microtex 
2:2, NOBICA – SADROS 2:2, Karolín – 
Orel 4:1, Kvasar – Štěchov 3:7.
  1.  Kozárov  13  9  0  4  63:30  27
  2.  Karolín  13  8  2  3  63:46  26
  3.  MICROTEX  13  7  3  3  43:27  24
  4.  Kvasar  13  7  1  5  48:32  22
  5.  SADROS  13  6  4  3  36:34  22
  6.  Kopeček  13  6  3  4  29:22  21
  7.  NOBICA  13  5  2  6  26:32  17
  8.  Okrouhlá  12  5  1  6  29:36  16
  9.  Orel  13  5  1  7  38:51  16
  10.  Rozhraní  13  3  3  7  24:38  12
  11.  Štěchov  13  3  1  9  37:53  10
  12.  Pivrnec  12  2  1  9  25:60  7

2. liga: Brumov – Sudice 6:1, PentaCo – 
FK Jabloňany nehl., Vážany – Poříčí nehl., 
Žďárná – Býkovice 3:3, Arsenal – Šebetov 
4:1, Suchý – Bedřichov nehl.
  1.  PentaCo  11  10  0  1  53:18  30
  2.  Brumov  13  8  2  3  38:19  26
  3.  Suchý  11  8  0  3  41:32  24
  4.  Arsenal  13  8  0  5  24:22  21
  5.  Bedřichov  12  6  2  4  25:23  20
  6.  Sudice  13  5  2  6  32:40  17
  7.  Vážany  11  5  2  4  26:31  17
  8.  Poříčí  12  5  1  6  33:37  16
  9.  Býkovice  13  4  2  7  38:39  14
  10.  Jabloňany  11  3  0  8  24:39  9
  11.  Šebetov  13  1  4  8  17:32  7
  12.  Žďárná  13  0  5  8  20:39  5

3. liga: Hasiči – Světlá odl., V. Opatovi-
ce – Spešov 8:4, StB Jabloňany – Holešín 
5:2, Šerkovice – Újezd u K. 4:4, Rozsíčka – 
Lhota Rapotina 1:5, Rudka – Lažánky nehl.

4. liga: FPO – Tuzemák 2:0, Lhota u L. 
– Olešná 10:4, Červánky – Vanovice 7:0, 
Svitávka – Valchov A 4:0, Dolní Lhota – 
Paradox 7:3, Čížovky – Drnovice 4:0.

5. liga: Brťov – Dlouhá Lhota 1:2, Dešt-
ná – Adamov 3:1, Vísky – Vřesice 1:2, 
Újezd u B. – Norci 0:5, Kuničky – Obora 
1:0, Křetín – Rudná 2:1.

Divize: Skalička – Rudka 2:6, Petrovi-
ce – Horní Poříčí 6:3, Šebrov – Sebranice 
3:0, Piccolo – Orel Rock 8:3, Horní Lhota 
– Moravská Chrastová 3:0, Vlachov B – Vy-
sočany 1:2.

Základní soutěž: Šošůvka – Letovice 
2:5, Vítějeves – Pozdní sběr 2:2, Žďár – Lho-
ta u L. 2:5, Vítějeves – Kněževes 1:0.  (bh)

Závod. Po roční přestávce se do seriálu závodu horských kol vrá  l Žernovský 
mazec. Bikeři se představili na tra  ch 50 a 25 km.  Foto Pavel Šmerda

Vítězem prvního kola se stal Zdeněk Horák ml. z Ostrova s 19 body, 
podrobné výsledky najdete na www.zrcadlo.net.
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Městys Svitávka Vás srdečně zve na 

6. svitávecký 
JARMARK 
tradičních řemesel
v sobotu 10. září 2011 
V 13 hod. proběhne za účasti hejtmana Jihomoravského kraje  
JUDr. Michala Haška slavnostní otevření nového průtahu 
obcí směrem na Letovice 

Na náměstí bude hrát  Boskovická kapela  
pod vedením kapelníka Zdeňka Jindry
Program bude pokračovat v parku městyse Svitávka 

13.30 – 14.00    Boskovická kapela pod vedením kapelníka Z. Jindry 
14.00 – 14.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JARMARKU 
14.30 – 15.00    Svatojánský chrámový sbor Svitávka
15.00 – 15.30 SHŠ Victorius Tišnov – šermířsko-divadelní vystoupení 
15.45 – 16.15    BODY ROCKERS – taneční vystoupení 
16.45 – 17.30    Vancoš – sokolnická show
17.30 – 18.30 ABBA Chiquita revival
19.00 – 20.00    Skupina VERONA 
20.30 – 02.00   Taneční zábava. K tanci i poslechu hraje 
 LOS – CABBANOS 
21. 30 hod.        Ohňová show – Tortus de ignis

Změna programu vyhrazena 
Vstup zdarma 
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