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ŘSD: Na silnici I/43 se
nechystají větší úpravy

Pavel Šmerda
Radim Hruška

Bořitov - Řidič motocyklu ze-
mřel v pátek 27. srpna při srážce 
s kamionem na silnici I/43 u Bo-
řitova.

K nehodě došlo kolem poledne, 
kdy policisté prováděli kontrolu 
dodržování pravidel silničního 
provozu na silnici I/43 v místě 
zvaném Černohorské lesy. Devě-
tadvacetiletého motorkáře, který 

Prodával falešné lístky V Kunštátě mají
speciální školku

Kunštát - Co dělat, když je 
počet zájemců o mateřskou školu 
větší, než počet míst ve školce? 
Častý problém důmyslně vyřešilo 
vedení Kunštátu. Minulý týden se 
tam otevřela první třída takzvané 
družinové školky. Je jediná svého 
druhu v České republice.

Družinová školka je pilot-
ní projekt s podporou Jihomo-
ravského kraje, který reaguje 
na velký zájem o státní školku 
v Kunštátě. „Jeden z rodičů dětí, 
které se do školky nedostaly, by 
musel odejít z práce, zhoršila by 
se tak ekonomická situace rodiny 
a vzrostla by nezaměstnanost,“ 
vysvětluje starosta Kunštátu Zde-
něk Wetter. Z toho důvodu oslo-
vil občanské sdružení Kunštátský 
kulíšek a vznikl projekt družino-
vé školky.

Nová třída pro děti od tří let 
sídlí v budově kunštátské základ-
ní školy. „Občanské sdružení si 
tam pronajímá jednu místnost 
družiny, kde mohou rodiče ne-
chávat své děti od osmi hodin 
ráno do dvanácti,“ říká Wetter. 
Role učitelek ve školce budou 
vykonávat maminky na mateřské 
dovolené a důchodkyně. 

 Pokračování na str. 2

Mladý motorkář zemřel po srážce s kamionem
měl předjíždět na plné čáře, stavěla 
hlídka u kruhového objezdu u Čer-
né Hory. Řidič motocyklu hlídce 
nejprve zastavil, ale pak začal ujíž-
dět směrem na Svitavy. Po dvou 
kilometrech v zatáčce na horizontu 
vyjel v rychlosti do protisměru, kde 
se střetl s protijedoucím nákladním 
automobilem značky Renault. Po 
střetu došlo k požáru motocyklu. 
Řidič motocyklu značky Honda 
CBR 900 při střetu utrpěl smrtelné 
zranění.

„Na místo jako první dorazili 
dobrovolní hasiči z Lysic, vzápětí i 
profesionální jednotky z Boskovic 
a Kunštátu. Motocykl, který po ná-
razu i s řidičem skončil v příkopu u 

silnice, začal hořet, oheň zachvátil 
také tahač. Požár pomocí ručního 
přístroje ještě před příjezdem po-
žárních jednotek začal hasit řidič 
kamionu,“ řekl mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Haid. 

Frekventovaná silnice I/43 byla 
kvůli šetření a odstraňování ná-
sledků nehody uzavřena a policisté 
provoz odkláněli po místních ko-
munikacích.

Požár, který vznikl v důsledku 
nehody, motocykl zničil, tahač po-
škodil částečně. Celkovou škodu 
vyšetřovatel HZS JmK podle před-
běžného odhadu vyčíslil na 320 
tisíc korun, z toho 70 tisíc na moto-
cyklu a 250 tisíc korun na tahači.

Blanensko - Na stadion se ne-
dostanete, vaše vstupenky jsou 
neplatné, jsou to padělky. To se 
dozvěděli někteří čeští fanoušci, 
kteří přijeli letos v květnu na mi-
strovství světa v hokeji do Brati-
slavy. Vstupenky přitom koupili 
začátkem roku na inzertním inter-
netovém serveru a podle dohody 
s prodávajícím si je převzali na 
různých místech v Brně nebo na 
Blanensku. Muž si od nich bral 
peníze v hotovosti. Vstupenky 
přitom sám před tím vyráběl. Na 
jeho podvod se nachytalo celkem 
osm lidí, většina z nich právě u něj 
koupila lístky na hokej, jednomu 

ze zájemců prodal dva lístky na 
pražský koncert Rogera Waterse. 
Celkem si tak podvodník na paděl-
cích vydělal téměř 50 tisíc korun.

„Potěšující zprávou je, že se po-
licistům podařilo pachatele dopad-
nout. Jedná se o třiadvacetiletého 
muže z Blanenska, který je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu podvodu. Z případu je bohu-
žel patrné, že nákupy přes internet 
jsou stále nebezpečnější a tento 
způsob využívá spousta lidí ke 
svému nezákonnému obohacení. 
Obezřetnost a opatrnost je vždy na 
místě,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9-17 hod.
čt: 9-19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

kuchyní na míru
a veškerého 
interiérového nábytku

TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating

Koncert. Na palouku před zříceninou boskovického hradu vystoupila zpěvačka Lucie Bílá v doprovodu 
kapely Petra Maláska. Krásnému koncertu, na kterém nechyběly největší hity první dámy české populární 
hudby, přihlíželo zcela zaplněné hlediště, které se dočkalo přídavku a závěrečné písně Ave Maria. 
 Foto Pavel Šmerda

●
●

Daněk byl 
v Mexiku
Blanenský 

cestovatel zavítal 

mezi kmen 

Tarahumarů.
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Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Že 
výstavba tolik očekávané silni-
ce R43 je v nedohlednu, ví snad 
každý. Špatná zpráva navíc při-
šla i z Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky. Na větší úpravy 
a vylepšení mohou zapomenout 
také řidiči projíždějící po stávají-
cí komunikaci I/43. Podle tiskové 
mluvčí ŘSD ČR Niny Ledvinové 
se z důvodu nedostatku fi nanč-
ních prostředků nepřipravují žád-
né větší akce. 

„V roce 2011 byla zahájena 
diskuze nad novým materiálem 
Ministerstva dopravy „Strategie 
dopravy České republiky do roku 
2025“, který nevyhovující stav sil-
nice I/43 výrazně opomíjí. Pokud 

by došlo ke schválení této strate-
gie jako závazného dokumentu 
pro přípravu a realizaci staveb do 
roku 2025, bylo by ŘSD ČR nuce-
no ke koncepčním změnám v pří-
pravě jednotlivých staveb v celém 
rozsahu silnice I/43. Tyto změny 
mohou obnášet výrazná úsporná 
opatření v technickém řešení, kte-
rá sníží fi nanční náročnost těchto 
staveb tak, aby zůstal zachován 
reálný výhled na jejich realiza-
ci,“ řekla Nina Ledvinová s tím, 
že možné zahájení staveb je tedy 
dáno výší fi nančních prostředků 
uvolněných ze státního rozpočtu, 
bohužel pro rok 2011 nebyla na 
silnici I/43 v rozsahu Jihomorav-
ského kraje naplánována realizace 
žádné investiční akce. 

Přitom ještě v loňském roce 

mělo ŘSD ČR jasnou představu 
o realizaci hned několika velkých 
investičních akcí. 

Už v dubnu letošního roku se měl 
stavět kruhový objezd u Lipůvky, 
v květnu pak měla začít akce u Zá-
visti, která spočívala v rozšíření kři-
žovatky ve směru na Újezd u Černé 
Hory o samostatný jízdní pruh pro 
odbočení vlevo ve směru od Brna. 
V plánu bylo i mimoúrovňové pře-
vedení místní dopravy podjezdem 
pod silnicí I/43, která měla být ve 
směru na Svitavy doplněna o stou-
pací pruh v délce 453 metrů pro 
pomalá vozidla. V nedohlednu je 
zatím i rekonstrukce silnice I/43 
v úseku Krhov – Voděrady s roz-
šířením vozovky a s přeložkou sil-
nice III/37428 a úpravy křižovatky 
Sebranice – Svitávka.

V   V   
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Boskovice - Přesně 327 účastní-
ků dorazilo v sobotu do Mladko-
va u Boskovic do cíle 2. ročníku 
Pochodu po dálničním tělese R43. 
Turisté od časného rána přicháze-
li z celkem 12 startovacích měst 

a obcí od Brna až po Moravskou 
Třebovou. Pořadatelé z Klubu čes-
kých turistů naplánovali nádherné 
počasí a v cíli panovala výborná 
atmosféra. Hlavní motto pochodu 
– řešení komunikace R43 podpoři-

la i řada partnerů akce, mimo jiné 
města a obce na trase, mikroregi-
ony a svazky, Jihomoravský kraj 
a některé podnikatelské subjekty 
i jednotlivci.  (jo)

 Foto na str. 6

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR

Pochod podpořil výstavbu R43

Půlmaraton 
v Blansku
Obnovený závod 
vyhrál Afričan 
Mulugeta 
Serbessa.

 Více na str. 7
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V Lysicích si předčasně zajis  ly vítězství v seriálu závodnice ze Sycho  na

V ženách je předem rozhodnuto

Milan Daněk se vrátil z expedice v severním Mexiku

K

Aleš Havelka

Velké Opatovice, Lysice - Ne-
děle 28. srpna patřila dalšímu kolu 
Kryštof Cupu VC Blanenska v po-
žárním útoku. Tentokrát se sjeli zá-
vodníci do Velkých Opatovic. 

Tradičně na asfaltovém povrchu 
dostávají přednost ženy. Solidní 
útok předvedly loňské vítězky 
z Lipové (PV). Tentokrát se ale 
musely spokojit v bramborovou 
příčkou. Fantastickou sezonu za-
žívají ženy ze Šošůvky. V Opato-
vicích časem 18,87 s braly bronz 
a zůstaly tak v kontaktu v boji 
o celkový titul. Do toho se posuly 
také ženy z Němčic, které zaběhly 
čas 18,54 s. Díky tomu si mohly 
rozdělit zlato se závodnicemi ze 
Sychotína, které si upevnily vede-
ní v seriálu.

V mužské kategorii opatovická 
soutěž zajímavě zdramatizovala boj 
o titul. Díky času 18,11 s si bronz 
a hlavně posun do čela tabulky od-
vezli muži z Horního Poříčí. Parád-
ní formu předvádějí muži z Benetic 
(TR). Díky druhému místu (17,95 
s) se přiblížili k celkovým stupňům 
vítězů. To samé platí i u vítězného 
týmu ze Stražiska (PV). Ten doká-
zal zastavit časomíru na hodnotě 
17,82 s.

O týden později zavítal seriál 
Kryštof Cupu na tradiční dráhu do 
Lysic. Jednalo se opět o asfaltovou 

K

Vandal poničil 
osobní auto

Rájec-Jestřebí - Vloupat do 
osobního auta se mu nepodaři-
lo, tak jej aspoň zničil. Tak se dá 
charakterizovat chování vandala, 
který zaměřil v noci na sobotu 
27. srpna svoji pozornost na za-
parkovanou Škodu Octavii v Ráj-
ci-Jestřebí. Nejprve na autě poško-
dil kliku na dveřích, poté do dveří 
ještě několikrát kopnul tak, že na 
nich zdeformoval plech. Pak byl 
ale zřejmě někým vyrušen, proto 
z místa utekl. Na autě vznikla ško-
da za asi 15 tisíc korun.  (hrr)

Pomozte
poznat lidi od 

bankomatů
Blanensko - V souvislosti s krá-

dežemi platebních karet policisté 
na Blanensku zjišťují totožnost tří 
osob, které by mohly vnést světlo 
do případu rozsáhlejší majetkové 
trestné činnosti. Tito tři lidé se 
totiž pohybovali v blízkosti ban-
komatů v době, kdy tam neznámý 
pachatel vybíral z nelegálně získa-
ných platebních karet hotovost.

V regionu se v poslední době 
stalo několik případů, kdy zlo-
ději ukradli tašky nebo kabelky, 
v nichž byly kromě dokladů a dal-
ších osobních věcí také platební 
karty. Při jednom z nich, který se 
stal začátkem června, zloději vy-
užili toho, že majitel měl v tašce 
v blízkosti platební karty uložen 
také PIN kód. Ze tří platebních ka-
ret tak na pěti místech bez problé-
mů vybrali 70 tisíc korun.

V případě, že byste poznali 
osoby, které vidíte na záznamech 
z bezpečnostních kamer, kontak-
tujte policii na telefon blanenských 
kriminalistů 607 706 676. Všechna 
fota na www.zrcadlo.net  (hrr)

Řidiči: Rychlost 
a alkohol

Blanensko a Boskovicko - Tři-
cet řidičů nedodrželo předepsanou 
rychlost, další tři usedli za volant 
pod vlivem alkoholu. Tak vypadalo 
ve čtvrtek 25. srpna ráno a dopo-
ledne na silnicích Blanenska a Bo-
skovicka. Policisté totiž uspořádali 
dopravně bezpečnostní akci, při níž 
zkontrolovali 163 řidičů, zjistili 48 
přestupků a uložili pokuty za více 
než 40 tisíc korun. Nejčastějším 
přestupkem, kterého se řidiči do-
pouštěli, byla velká rychlost. Tu 
překročili v 30 případech. Kro-
mě toho jeden z řidičů nadýchal 
0,9 promile, další 0,6 a poslední 0,2 
promile alkoholu.  (hrr)

Z auta vzal 
motorovou pilu

Těchov - Nechat odemčené auto 
za neuzamčenou brankou může 
být velkým lákadlem pro zloděje. 
Přesvědčil se o tom majitel vozu 
Ford Mondeo. Auto nechal neza-
jištěné na dvoře domu v městské 
části Blanska Těchově přes noc na 
středu 24. srpna. Dovnitř se dostal 
pachatel, který z auta vzal moto-
rovou pilu a způsobil tak škodu za 

asi 15 tisíc korun. Policisté případ 
šetří pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Senior přišel 
o desetitisíce
Blanensko - Přišel jsem z pojiš-

ťovny a nesu Vám peníze - s těmito 
slovy navštívil ve středu 24. srpna 
mezi osmou a devátou hodinou 
ranní devětaosmdesátiletého muže 
v jeho rodinném domku na Blanen-
sku podvodník. Důvěřivý důchod-
ce ho pozval do kuchyně. Podvod-
ník mu řekl, že vystaví složenku, 
ale od seniora chtěl určitou částku 
v hotovosti. Z domku pak ukradl 
téměř 40 tisíc korun.  (hrr)

Muž boural,
lehce se zranil
Šebrov - Předjíždění osobního 

auta v místě, kde není dobře vidět, 
se nevyplatilo dvaadvacetiletému 
jezdci na motorce značky Kawa-
saki. Na silnici mezi Šebrovem 
a Svatou Kateřinou v úterý 23. srp-
na kolem poledne při návratu do 
svého jízdního pruhu havaroval. 
Při nehodě se lehce zranil. Decho-
vá zkouška nepotvrdila, že by ři-
dič před jízdou pil alkohol.  (hrr)

Potřeboval se
asi svézt

Blansko - Do kolárny bytové-
ho domu v Blansku se vydal krást 
zatím neznámý zloděj. Nejpr-
ve vypáčil vstupní dveře, a poté 
z místnosti určené ke skladování 
věcí ukradl jízdní kolo značky 
Merida. Jeho majiteli tak způso-
bil škodu za přibližně čtrnáct tisíc 
korun. (hrr)

Vlaky srazily 
dva lidi

Blansko - Vlaky v Blansku sra-
zily v neděli 21. srpna večer dva 
lidi. Pod jedním skončil kolem 
půl deváté v zastávce Blansko-
město šestatřicetiletý muž, který 
po střetu se soupravou zemřel. 
Cizí zavinění bylo vyloučeno. 
Kolem půl jedenácté v noci pak 
srazil vlak ještě sedmatřicetiletou 
ženu, která utrpěla těžká zranění, 
s nimiž byla převezena do ne-
mocnice. Žena podle prvotních 
informací seděla na náspu ved-
lejší koleje, kde ji zachytila část 
lokomotivy.  (hrr)

Zranil ženu 
s dítětem

Křetín - Vrtulník musel za-
sahovat u nehody, která se stala 
v neděli 21. srpna v podvečer 
u Křetína. Převážel zraněnou 
jednatřicetiletou ženu a její dvou-
leté dítě, které srazilo auto. Vozi-
dlo značky BMW předjíždělo jiné 
auto značky Renault a v rychlos-
ti vyjelo ze silnice. Tam srazilo 
mladou ženu stojící s dítětem na 
trávníku v blízkosti autobusové 
zastávky. Žena byla při nehodě 
zraněna těžce, dítě lehce. Na vo-
zidlech vznikla škoda za asi 41 
tisíc korun.  (hrr)

V Kunštátě otevřeli...

soutěž na náměstí v Lysicích. Opět 
se jako první představily ženy. Ve-
doucí tým ze Sychotína mohl již na 
této soutěži rozhodnout. Díky třetí-
mu místu (18,21 s) se to děvčatům 
podařilo a mohly v předstihu slavit 
titul. Jako na houpačce jsou výkony 
žen ze Sebranic. Po nezdaru v Opa-
tovicích tentokrát zevelely k úto-
ku, časem 18,08 s získaly stříbro 
a hlavně se vrátily na průběžnou 
třetí příčku. Jediný tým, který do-

kázal stlačit čas pod 18 vteřin, byly 
ženy z Olší (BO). Putovní pohár si 
odvezly za čas 17,82 s.

V mužské kategorii pokračovala 
bitva o celkový titul. Nejvíce na ly-
sickou trať budou vzpomínat muži 
z Hlubokého. V loňském roce zde 
vyhráli a letos si díky třetímu mís-
tu (18,44 s) vybudovali příjemný 
osmnáctibodový náskok v čele VC. 
Na dohled stupňů vítězů se dostali 
díky stříbrné příčce muži z Benetic 

(TR) a to s časem 17,76 s. Maxi-
mální bodový zisk si z Lysic od-
vezli muži ze Stražiska (PV) s ča-
sem 17,49 s. Díky tomuto výsledku 
se dostali na průběžnou třetí příčku 
seriálu.

Již 10. září vyvrcholí boje po-
sledním kolem v Sudicích. Zveme 
všechny diváky na fantastiskou po-
dívanou. Soutěž bude také přenáše-
na v přímém přenosu na hasičské 
televizi www.hasici150.tv

Letovice - Hned několik stěho-
vání má připravených vedení leto-
vické radnice. Všechno odstarto-
val úbytek školáků. Ti z Tyršovy 
ulice tak přešli do hlavní budovy 
základní školy v Komenského 
ulici. Tím se uvolnily prostory 
pro knihovnu a informační cent-
rum.

„Byli jsme postaveni před otáz-
ku, co s uvolněným jedním patrem 
v Tyršově ulici. Nabízela se tam 
knihovna, která sídlí ve školce, 
kde by se tak uvolnila třída pro 
zhruba třináct dětí. Navíc se tam 
přestěhuje také informační cent-
rum společně s dětským odděle-
ním knihovny, které naopak uvol-
ní místo v základní umělecké ško-
le, která ho má nedostatek. V tuto 
chvíli vyklízíme prostory v hudeb-

Zažijí akci kulový blesk
ní škole a ve školce. Obě oddělení 
knihovny i informační centrum 
stěhujeme do prvního patra budo-
vy základní školy v Tyršově ulici. 
V ní sídlí ještě Biskupské gymná-
zium, které se už přestěhovalo do 
prvního patra,“ uvedl letovický 
místostarosta Radek Procházka. 

Došlo i k stavebním úpravám pro 
potřeby knihovny, kdy se propojily 
dvě třídy v přízemí. Nyní ji bude 
potřeba vybavit nábytkem a pře-
stěhovat. V říjnu nebo v průběhu 
listopadu by mohla knihovna začít 
fungovat. „Když to půjde, zkusíme 
nové prostory ve školce spustit od 
ledna příštího roku. Máme pořad-
ník na přijetí dětí, takže bychom 
podle něj oslovili zájemce. Může 
se to ale zkomplikovat,“ vysvětlil 
Procházka.  (hrr)

Cestovatelé míří do Jedovnic
Jedovnice - Ve dnech 9. - 11. září se v kulturním domě v Jedovnicích 

uskuteční setkání cestovatelů pod názvem Alpinafest 2011. „Připravena 
jsou především autorská promítání. S cestovatelem Oldou Bubákem se 
vydáme na lyžích na Severní a Jižní pól, s Honzou Vlasákem na kole do 
Albánie a s jedovnickým rodákem Markem Audym do Stolových hor 
Venezuely. K vidění budou také vítězné outdoorové fi lmy festivalu Ex-
pediční kamera,“ řekl za pořadatele Aleš Bajer. Pro zájemce je připraven 
dobrodružný závod s názvem Poznáváme Moravský kras a další dopro-
vodný program. Více na www.alpinafest.cz.  (ama)

Odstraní zbytečné značky
Blanensko a Boskovicko - Policisté prověřují opodstatnění doprav-

ních značek. U některých zjistili, že jsou zbytečné. Navrhli proto od-
borům dopravy a také silničářům jejich odstranění. Jedná se například 
o značku v Lažánkách informující řidiče na existenci čerpací stanice, 
která je však více viditelná než sama značka. Kuriozitou pak byla znač-
ka Dej přednost v jízdě u Černé Hory, která byla v místě, kde je veden 
jednosměrný provoz v protisměru.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
Kapacita třídy je 15 dětí, přihlá-

šeno je nyní 13.
V nové školce jsou židle a la-

vice stejně jako v družině, ostatní 
vybavení pochází ze sponzor-
ských darů. „Například Mateřské 
centrum Jablíčko školce darova-
lo hračky, město Kunštát papíry 
a třeba ČSOB pastelky,“ vypočítá-
vá Wetter. Děti si však nemusí hrát 
jen ve třídě. K dispozici je jim are-
ál kolem základní školy i městské 
dětské hřiště.

I když nová družinová škol-
ka je soukromé zařízení, rodiče 
se nemusí bát vyšších poplatků. 
„Přihlásily se tam rodiny, kterým 

vyhovuje půldenní provoz školky, 
aby uvolnili místa ve státní školce. 
Proto jsme je nechtěli znevýhodnit 
vyšší platbou. Školka je tak z části 
dotovaná občanským sdružením,“ 
vysvětluje kunštátský starosta. 

Projekt chválí i jihomoravská 
radní Marie Cacková. „Jsem ráda, 
že jsem mohla pomoct Kunštátu 
v realizaci tohoto nápadu ideově 
i fi nančně. Dotace Jihomorav-
ského kraje bude 150 000 korun 
a celý projekt považuji za velký 
posun v oblasti rodinné politiky,“ 
pochvaluje si Cacková s tím, že 
myšlenka družinové školky se 
může stát vzorem pro ostatní obce 
a města.  (zpr, pš)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Známý blanenský 
cestovatel Milan Daněk se se svojí 
partnerkou Alenou Žákovskou vrá-
til z další dobrodružné výpravy.

Kam tentokrát mířily vaše kro-
ky?

Do severního Mexika do poho-
ří Sierra Tarahumara. Jmenuje se 
podle indiánského kmene, který 
je obývá. Jsou to vynikající běžci 
na dlouhé tratě. Ne jako Keňané 
či Etiopci, tito běhají na ještě da-
leko větší vzdálenosti. Závodí od 
východu do západu Slunce, někdy 
dvakrát i třikrát po sobě. Jako nej-
větší vzdálenost se udává i tři sta 
kilometrů.

Proč běhají?
Je to součást životních rituálů. 

Jejich vesnice nejsou stejné jako 
naše. Domečky jsou roztroušeny 
po velkém území, k sousedovi to 
je třeba deset kilometrů členitým 
terénem. Nejideálnější přepravou 
je běh.

Jak ses o nich dozvěděl?
O jejich existenci vím dávno. 

V roce 2009 vyšla kniha Born To 
Run. Letos i v češtině. Byla oka-
mžitě vyprodaná, teď se provádí 
dotisk. Ta tak trochu pohádkovým 
způsobem píše právě o těchto In-
diánech.

Na cestu jste vyrazili opět jen 
ve dvojici?

Ano. Protože sami běháme, byla 
cesta tak trochu spojením zájmu 
o antropologii a sport.

Podařilo se vám tam již zmi-
ňované keňské běžce skutečně 
nalézt?

Nebylo to tak jednoduché. Ta 
oblast je opravdu velká a zdale-
ka ne všichni její obyvatelé ještě 
v současné době běhají. Chtěli 
jsme se setkat s lidmi popisova-
nými v knížce. Nakonec se nám 
opravdu podařilo poznat jejich 
nejlepšího běžce. 

Jen tak na kameru si s ním Žá-
kajda zaběhala. Ona byla v Me-
xiku v plném tréninku, zanedlou-
ho ji čeká mistrovství světa na 
100 kilometrů. 

Jakým způsobem se vlastně 
oni připravují na závody, trénují 
podobně jako my?

Nijak netrénují. Pouze těsně 
před závody. Speciálně jen jejich 
nejlepší, to je mladý kluk kolem 
dvacítky. Jmenuje se Miguel Lara 
a bydlí v malém domečku za hra-
nou kaňonu. Těch je tam hodně, 
daleko větších než je Grand Ca-
nyon v Coloradu.

Kolik je Tarahumarů?
Udávané počty se docela liší. 

Uvádí se od padesáti do osmde-
sáti tisíc. Je to nejpočetnější národ 
v rámci mexického státu Chihua-
hua. Křesťanství převzal jako je-
den z prvních kmenů.

  Pokračování na str. 4
Milan Daněk.  Foto archivMilan Daněk.  Foto archiv

Zahájení. Sedm prvňáčků přivítali 1. září v Základní škole v Jabloňa-
nech. A připravili si pro ně krásný pohádkový program. 
 Foto Pavel Šmerda

Na trati v Lysicích.  Foto archivNa trati v Lysicích.  Foto archiv
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Soutěž o vstupenky na Soutěž o vstupenky na 
Hrnčířský jarmarkHrnčířský jarmark

O víkendu 17. a 18. září se v Kunštátě uskuteční tradiční Hrn-
čířský jarmark. Ve spolupráci s pořadatelem jsme pro vás při-
pravili soutěž o třikrát dvě vstupenky na tuto akci. Jak vyhrát? 
Úkol je jednoduchý. Stačí, když správně odpovíte na následující 
otázku, svoje odpovědi s telefonním číslem pošlete nejpozději do 
11. září na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, nám. Svobody 
2, 678 01 Blansko, příp. na e-mail redakce.zrcadlo@centrum.cz 
a pak už budete jen čekat, jestli se na vás usměje štěstí, budete 
vylosovaní a získáte dvě vstupenky.

Otázka: Jak se jmenoval držitel kunštátského panství, který 
roku 1620 schválil ar  kule cechu hrnčířského? 

a) Karel IV.
b) Štěpán Schmidt z Freihoff enu
c) Václav IV.

David Šír: Pořád dokolaDavid Šír: Pořád dokola
jsem si pouštěl kazetu s Felixem Holzmannemjsem si pouštěl kazetu s Felixem Holzmannem

Dvě stovky keramiků nejen od 
nás, ale i ze Slovenska, Polska 
a Maďarska přijedou na letoš-
ní Hrnčířský jarmark, který se 
uskuteční ve dnech 17. a 18. září 
v Kunštátě. Připraven je i tradičně 
bohatý doprovodný program, ve 
kterém vystoupí např. Bára Ba-
siková, Rock&roll Band Marcela 
Woodmana nebo Tomáš Klus. 

„Na víkend 17. a 18. září se již 
tradičně promění náměs   Krá-
le Jiřího v galerii a jeho plochu 
zaujmou stánky s keramickým 
zbožím. Na devatenáctý ročník 
Hrnčířského jarmarku, který je 
druhým největším v republice, se 
do Kunštátu sjedou dvě stovky ke-
ramiků z celé republiky, představí 
se i keramici ze Slovenska, Polska 
a Maďarska,“ říká za organizátory 
Radka Banyová. 

Návštěvníci uvidí hrnčíře i při 
práci, zájemci si sami budou moci 
vyzkoušet práci na hrnčířském kru-
hu. Svoji dovednost budou předvá-
dět studen   Střední školy umělec-
koprůmyslové a technické z Velkých 
Opatovic a SOU tradičních řemesel 
z Brna. „Atrak  vní a zajímavá bude 
přímá ukázka výroby RAKU kera-
miky, při které jsou nádoby páleny 
v přímém ohni na  síc sto stupňů, 
rozžhavené se vyjmou a prudce 
ochladí v pilinách a ve vodě. RAKU 
je ojedinělá technika a každý kus je 
originál,“ doplnila Banyová. 

Kdo však nechce jen obdivovat 
keramiku a nakupovat, může pří-
mo na náměs   posedět v hlediš   a 

Jarmark: Dvě stovky keramiků Jarmark: Dvě stovky keramiků 
i vystoupení hudebních hvězdi vystoupení hudebních hvězd

vychutnat si některé z vystoupení. 
Páteční večer bude patřit netra-
dičním souborům – skupině Uku-
lele orchestra jako Brno a usku-
pení Mariachi Espuelas. Další dny 
Kunštát navš  ví např. cimbalistka 
Zuzana Lapčíková, Bára Basiková 
s kapelou, Pub Animals zahrají re-
ggae, vystoupí kouzelník Richard 
Nedvěd nebo populární Tomáš 
Klus. Program by nebyl úplný bez 
koncertu Rock&roll bandu Marce-
la Woodmana. 

„Návštěvníci letošního Hrnčíř-
ského jarmarku si budou moci 
v Památníku hrnčířských domů 

a dílen v Kunštátě č.p. 94 prohléd-
nout repliku cechovního džbánu 
z roku 1657. Pro tuto příležitost 
ho zapůjčí brněnské Moravské 
zemské muzeum. Organizátoři 
doufají, že se podaří získat nové 
informace od pamětníků, které 
by pomohly osvětlit osud této vý-
znamné památky. V tomto rekon-
struovaném domě, který je dílem 
občanského sdružení Řemesla 
Kunštát, můžete vidět hrnčíře při 
práci na kruhu, ale poznat i jiné 
činnos   s  mto řemeslem spoje-
né,“ dodala Radka Banyová.

 Pavel Šmerda

Pavel Šmerda

Býval jsem velmi zvláštní dítě. 
Kreslil jsem si ve svém pokojíčku 
obrázky a u toho na starém mag-
neťáku poslouchal stále dokola 
kazetu s názvem Šplechty Felixe 
Holzmanna. Dodnes si pamatu-
ji, jakou měla barvu. Byla žlutá, 
s černobílým portrétem pána 
v brýlích, ten byl orámovaný mod-
rým kruhem,“ říká bavič David Šír, 
jehož velkým vzorem se stal Felix 
Holzmann. Se svým představením 
Včera dnes a zítra rodák z Brna, 
který prožil patnáct let v Jihoaf-
rické republice, vystoupí 13. září 
v rájecké sokolovně. 

Už jako dítě jste si zamiloval 
tohoto komika?

Ano. Tehdejší hitparády mě 
moc nezajímaly, neřídil jsem se 
 m, co bylo zrovna IN. Místo hu-

debních skupin jsem raději po-
slouchal české mluvené slovo. Fe-
lix Holzmann se stal pro mě nejen 
velkým uměleckým vzorem, ale 
přímo nepostradatelným kama-
rádem. Už tenkrát jsem si dal za 
cíl, že se s  mhle pánem jednou 
musím osobně setkat. Znal jsem 
všechny scénky zpamě  , a právě 
proto, že jsem je poslouchal po-
řád dokola, přirostla mi jeho ko-
mika k srdci. 

Proč právě Felix Holzmann? 
Miloval jsem i humor jiných 

českých mistrů, jako byli třeba 
pánové Šimek a Grossmann, ale 
až s léty jsem pochopil, že scénky 
Felixe Holzmanna nejsou na roz-
díl od Návštěvních dnů tvořeny 
pro intelektuály. Člověk nepo-
třebuje vysokou školu, aby panu 
Holzmannovi porozuměl a aby 
se smál, svůj nezaměnitelný styl 
předával obyčejným lidem. Proto 
jeho odkaz považuji za národní 

poklad, jehož živé provedení nám 
všem nesmírně chybí. 

Prožil jste patnáct let v Jiho-
africké republice, před pě   lety 
jste se vrá  l do vlas  . Jaké byly 
Vaše „začátky“ v Česku?

Po patnác   letech strávených 
v JAR jsem se vrá  l zpět do vlas   
a začal všemožně usilovat o za-
hájení mé vysněné a vytoužené 

herecké kariéry. Když jsem se 
před pě   lety ocitl sám jako dva-
advace  letý kluk s jedním kufrem 
v Praze, neznal jsem tu, kromě 
svého kamaráda režiséra Zdeňka 
Trošky, vůbec nikoho. Nastěhoval 
jsem se do příšerného podnájmu, 
do ulice Ve Smečkách, blízko Vác-
lavského nám. Vzhledem k tomu, 
že anglicky umím líp než česky 
a v anglič  ně také přemýšlím, za-

čal jsem se živit vyučováním svě-
tového jazyka. Můj první rok zpět 
ve vlas   nehýřil růžovými bar-
vami, ale jedna zkušenost k ne-
zaplacení v něm přece jen byla. 
Vzhledem k tomu, že jsem neměl 
ani televizi, ani stolní lampičku, 
trávil jsem téměř všechny večery 
v různých pražských divadlech, 
pomalu jsem získával nové kon-
takty a na představení chodíval 
třikrát do týdne. 

Co bylo dál?
Maličký podnájem byl dost 

ubohý, ovšem adresa přímo lu-
xusní. Ve Smečkách to  ž sídlí 
i Činoherní klub. Měl jsem tu čest 
seznámit se s Ivankou Chýlkovou, 
která mě přijala pod svá křídla 
a pozvala na všechna představe-
ní, v nichž tehdy hrála. Tohle di-
vadlo jsem si od prvního pohledu 
a prvního uměleckého zážitku 
nadevše zamiloval a zcela jedno-
značně usoudil, že tohle je to, po 
čem jsem toužil, tohle je divadlo, 
na které jsem čekal a tohle je pro-
fese, kterou jsem si vysnil. 

Jak jste se dostal na prkna, 
která znamenají svět?

Přes Ivanku Chýlkovou jsem se 
krátce na to seznámil s režisérem 
Ladislavem Smočkem, který je pro 
mne jednoznačně největší česká 
žijící divadelní legenda. Nadrzo 
jsem se rozhodl, že s  mhle člově-
kem musím jednou spolupracovat 
a vyvinul celoroční snahu a ná-
mahu, aby mě obsadil do jakéko-
liv role. Dodnes se mě kolegové 
z branže ptají, jak jsem dokázal, že 
si mě pan Smoček vybral zrovna 
do pres  žního Činoherního klu-
bu. Zcela popravdě odpovím: „On 
si mě nevybral, já si vybral jeho.“ 
A ono to tak skutečně bylo. Rok 
jsem se mu připomínal, rok jsem 
o roli v jeho režii usiloval, až mě 
jednoho dne ředitel Činoherního 
klubu pan Procházka zavolal a řekl 
mi: „Pan Smoček to s Vámi přece 
jenom zkusí.“ Nejkrásnější věta, 
jakou jsem tady v Praze slyšel! 

Připomeňte, která byla vaše 
první role?

Byl jsem obsazen do hry od 
dalšího z českých velikánů Mila-

na Kundery – Ptákovina. Při první 
zkoušce se mě pan režisér zeptal: 
„Víte, proč jsem Vám tu roli dal?“ 
Odpověděl jsem, že nevím, a on 
na to: „Protože jste ji tak strašně 
chtěl. A myslím, že by bylo ne-
spravedlivé Vám ji nedat.“ Tímhle 
mě jednoznačně ujis  l, že není 
vždy na škodu být jiný než ostat-
ní. Sedět v rohu, mlčet a čekat, 
až si mě někdy někdo všimne, je 
nesmysl. Pokud člověk něco chce 
a po něčem touží, musí si o to 
umět říct, pokud chce něčeho do-
cílit, musí se o to hodně a hodně 
sám přičinit.

A jak jste se dostal z divadla 
„zpět“ ke svému vzoru Felixu 
Holzmannovi?

Když jsem se v Praze trochu víc 
zabydlel, přiletěl za mnou asi po 
roce můj táta. Tehdy mě napadlo 
natočit si jen tak pro sebe jednu 
scénku Felixe Holzmanna. Sehnal 
jsem si pověstné brejličky, legen-
dární tralaláček, v sekáči po kous-
kách objevoval neodmyslitelný 
kostým s kabátem a pruhovaným 
tričkem. Myslím, že mám docela 
talent na hlasové imitace, cizoja-
zyčné přízvuky a řečnické dialekty. 
A že se dokážu do jistých postav 
takzvaně převtělit. Zajímalo mě 
tedy, jak bych vypadal, kdybych 
svého milovaného komika z dět-
ství napodobil a obšvihnul scén-
ku přesně tak, jak ji kdysi hrál on 
sám. Scénku jsme s tátou natočili 
a po sestříhání jsem ji poslat do 
ankety na internetovém super.cz. 
Dr  vá většina diváků můj pokus 
ohodno  la kladně, dokonce mi 
jeden cizí pán nabídl, zda bych 
v jeho produkci nechtěl s tako-
vým představením vystupovat. 
Začal jsem o tom uvažovat, ale on 
se už neozval. 

A uplynuly další tři roky...
...a já si konečně založil svůj 

youtube a starou nahrávku na 
něj umís  l. Pár dní na to mi asi ve 
dvě v noci volala kamarádka he-
rečka, že viděla moje video. Prý 
proč si z tohohle neudělám ce-
lovečerní zájezdovku a nejezdím 
s ní po městech. Tyhle legendární 
Holzmannovy scénky zná každý 
zpamě  , každý je má buď na CD, 
LP nebo DVD, může si je kdykoliv 
z jakéhokoliv nosiče pus  t, ale 
nikdy nikdo je už nemůže vidět 
na jeviš   live v živém provedení. 
Proto jsem se rozhodl znovu po 
letech vzkřísit nesmrtelné dílo 
jednoho z našich nejoblíbeněj-
ších komiků. 

Jak vypadá vaše divadelní 
představení Felix Holzmann Vče-
ra, dnes a zítra. Na co se mohou 
diváci těšit?

Obsahuje to nejlepší z jeho 
celoživotní produkce. Felix Holz-
mann napsal za svoji uměleckou 
kariéru několik desítek individu-
álních scének, z nichž některé 
se staly doslova legendami. Je 
častým zvykem, že se po celém 
světě obnovují známá díla vel-
kých umělců pod názvem revival, 
ale téměř ve všech případech se 
jedná o hudbu, nikoliv o mluve-
né slovo. Myslím, že za  m ještě 
nikdy nikdo nepřišel s celove-
černím pořadem populárního 
komika. Představení Včera, dnes 
a zítra připravuji víc než půl roku 
a snad osud sám napomohl tomu, 
že jeho premiéra se uskuteční 
13. září 2011. Pan Holzmann nás 
to  ž v tento den přesně před de-
ví   lety opus  l. 

Velmi si vážím příležitos   vy-
užít vzpomínkových divadelních 
večerů a celoročně je věnovat 
nastávajícímu kulatému jubileu – 
desátému výročí úmr   Felixe Hol-
zmanna. Vzpomeneme je přesně 
za rok od zahájení zájezdového 
představení. 

Jako příjemný bonbónek při rájeckém představení čeká na diváky 
slosovací soutěž o čtrnáctidenní pobyt pro dvě osoby v Jihoafrické 
republice. Stačí při odchodu ze sálu napsat na zadní stranu vstu-
penky své jméno, telefon a název města, ve kterém jste představe-
ní zhlédli, a vložit ji do zapečetěného boxu. Slosování se uskuteční 
na slavnostním galavečeru v Praze 13. 9. 2012. 
 Více na www.davidsir.com. 

David Šír.  Foto archiv
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Iktová jednotka pořádá 
Den otevřených dveří

N

Pavel Šmerda

Blansko - Neurologické od-
dělení Nemocnice Blansko, 
 cerebrovaskulární sekce České 
neurologické společnosti pořádá 
v rámci celorepublikové kampa-
ně 30 dnů pro léčbu a prevenci 
cévních mozkových příhod Den 
otevřených dveří iktové jednotky 
neurologického oddělení. Třetí pa-
tro nemocnice mohou zájemci na-
vštívit ve dnech 12. a 21. září vždy 
v době od 14.30 do 16.30 hodin.

„Cévní mozková příhoda 
(CMP) je akutní stav, který vyža-
duje neodkladnou lékařskou péči. 
Jedná se o druhou nejčastější pří-
činu úmrtí ve vyspělých zemích, 
v České republice je četnost asi 
250 příhod na 100 tisíc obyvatel 
za rok. Hlavní příznaky CMP jsou 

pokles ústního koutku, slabost 
horní nebo dolní končetiny na 
jedné polovině těla, ztráta citli-
vosti tváře nebo končetin, zmate-
nost, dezorientace, porucha mlu-
vení a rozumění, potíže s chůzí, 
rovnováhou, pocit závratě, náhlé 
rozmazané vidění a náhlá silná 
bolest hlavy,“ vysvětlila ředitelka 
blanenské nemocnice Vladimíra 
Danihelková.

Ta zároveň upozornila na to, že 
při podezření na cévní mozkovou 
příhodu byste neměli čekat, ale 
při rozeznání některého z přízna-
ků okamžitě volat číslo 155. „Po-
kud Vás tato problematika zají-
má, chcete zodpovědět další otáz-
ky, vědět co dělat v případě, že 
budete svědkem CMP u někoho 
v rodině, znát možnosti moderní 
léčby trombolýzou a také zjistit, 

zda i vy jste v rizikové skupině 
obyvatelstva, neváhejte přijít na 
iktovou jednotku ve dnech ote-
vřených dveří,“ zve Vladimíra 
Danihelková. 

Návštěvníci iktové jednotky 
zhlédnou vybavení a prostředí 
tohoto specializovaného praco-
viště, bude jim změřen krevní 
tlak, hmotnost, výška, vypočtena 
hodnota BMI, prvním deseti zá-
jemcům bude zdarma provedeno 
ultrazvukové vyšetření krkavic na 
RDG oddělení, dostanou řadu edu-
kačních materiálů, nebude chybět 
ani možnost konzultace s lékařem. 
Dále bude přítomen klinický lo-
goped, který se vedle oddělení 
rehabilitace, interny a radiologie 
podílí na diagnostice i terapii pa-
cientů s narušenou komunikační 
schopností po CMP. 

Milan Daněk se vrá  l z expedice v severním...
Pokračování ze str. 2
Prvky jejich původního nábo-

ženství si ale zachovali dodnes. Je 
to zvláštní, když třeba o Velikono-
cích tančí pomalovaní kolem kříže. 

Závodí i v zahraničí?
Ne, jen v rámci Mexika. To 

je ale tak veliké, že to pro ně je 
svět, když se někam vydají. Na 
cestu ven je to o penězích. Tak je 
to i u nás. Mnozí běžci nemohou 
startovat na závodech, na které fi -
nančně nemají. 

Z expedice ses vrá  l zraněný, 
vidím ruku v sádře. Co se stalo?

Že po expedici trávím obvykle 
měsíc na infekčním v Bohunicích, 

Velké Opatovice - Čtyři jed-
notky profesionálních a dobrovol-
ných hasičů likvidovaly minulý 
týden v pondělí požár na zámku 
ve Velkých Opatovicích.

Kouř vycházel z okna v prvním 
patře zámku, v němž sídlí i měst-

ský úřad a muzeum. Na místo při-
jeli jako první místní dobrovolní 
hasiči, kteří vzhledem k silnému 
zakouření prostoru zasahovali 
v dýchacích přístrojích. 

Při průzkumu zjistili, že dým 
vychází z prostoru zdejšího fi t 

centra. Proti hořícímu zařízení 
nasadili jeden vodní proud a za-
kouřený prostor začali odvětrávat 
přirozenou i přetlakovou ventila-
cí. 

Před kouřem preventivně eva-
kuovali šest lidí, kteří na zámku 

bydlí. Evakuované shromáždili 
v zámeckém parku. 

Vyšetřovatel po prozkoumání 
objektu konstatoval, že požár způ-
sobila technická závada solária. 
Škodu podle předběžného odhadu 
vyčíslil na 70 tisíc korun.  (pš)

Požár ve fit centru způsobilo solárium

to je trochu tradice (smích). Teď se 
stalo něco jiného. Spadl jsem po 
hlavě při fi lmování ve štole do čtyř 
metrů, ale nic vážného se nestalo. 
Šlápl jsem najednou do prázdna. 
Kamera to částečně přežila, op-
tická funkce zůstala zachovaná. 
Bylo z toho nějaké šití v indiánské 
nemocnici. Ruku do sádry jsem 
dostal až doma.

Jak dlouho jste byli na ces-
tách?

Tři týdny. Je tam hrozně krás-
ná krajina, i když těžko dostupná. 
Jede se tam vlakem po trati, která 
se stavěla sto let. Strašné množství 
tunelů, mostů, parádní zážitek, 
mnohdy až neskutečné, kudy to 

dokázali vést. Jak to dělali, je mi 
záhadou. 

Z vašich cest vznikají zajímavé 
fi lmy. Můžeme se opět na nějaký 
těšit?

Materiály má Honza Popelka, 
scénář už je hotový. Bude se jme-
novat Všichni jsme jedno.

Kam se chystáte dál?
Tak v prvé řadě se chceme vrá-

tit v březnu do Mexika právě na 
ten jejich slavný běžecký závod 
Caballo Blanco. Moc se těšíme. 
Startuje tam tak dvě stě Indiánů 
a šedesátka zahraničních běžců. 
Možná bude naše výprava i trochu 
větší, ale to bude překvapení.

Tři představení 
jen za tři stovky

Rájec-Jestřebí - Tři zajímavé 
kulturní akce se uskuteční do konce 
roku v Rájci-Jestřebí. „Pro zájem-
ce nabízíme možnost výhodného 
nákupu vstupenek. Na základě 
velkého ohlasu máme opět v pro-
deji permanentky. Konkrétně na 
představení Felix Holzmann včera, 
dnes a zítra – 13. 9. v 18.30 hod 
(vstupné 150 Kč), Tango Milon-
guero - 22. 9. v 19.30 hod. (vstupné 
120 Kč) a Talk show Tomáše Ma-
tonohy a jeho hostů – 4. 11. v 19.30 
hod. (vstupné 150 Kč). Při nákupu 
lístku na všechna tři představení 
zaplatíte pouze 300 Kč,“ láká ve-
doucí odboru kultury rájecké radni-
ce Marie Horáčková. Permanentky 
jsou v prodeji už nyní.  (pš)

C     
Automobily v obrazech

Blansko - Automobilový svět či dějiny vývoje automobilů lze zachytit 
různě. Fotografi í, kresbou, modelem... Luboš Plachý si vybral obrazovou 
formu a některé práce z cyklu Automobily vystavuje od 9. do 30. září 
v Městské knihovně Blansko.

Automobily dokáže zobrazit s neobyčejnou věrností. S notnou dávkou 
humoru vystihne ve svých dílech atmosféru doby. Umí precizně ztvárnit 
už dávno neexistující typy. 

Autíčka začal malovat hned, jak udržel tužku v ruce. Jako malé dítě 
ho přitahovala závodní auta a vůně benzínu. Když coby nezbedný školák 
porazil kolem plechovku barvy a ta vytvořila obrazec, kterému rozuměl 
jen on, napadlo ho, že by se mohl realizovat i v této oblasti.

Stal se malířem samoukem, jenž zakotvil u tempery, pastelky a tuže. 
Tyto techniky mu umožňují věrně zobrazit detaily a navíc umocňují dyna-
miku, která hlavně z automobilového sportu vyzařuje. Někdy máme pocit, 
že automobil vyjede z rámu obrazu. Je výtvarníkem, jenž je zručný, má 
fantazii a cit pro barvu.  Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Výstava návrhů Zdeňka Fránka
Boskovice - V boskovickém muzeu se koná výstava věnovaná Zdeň-

ku Fránkovi. Expozice představuje architektovy nejzajímavější návrhy 
a realizace z poslední doby.

V roce 2007 zařadil prestižní britský časopis Wallpaper Zdeňka Frán-
ka mezi 101 nejzajímavějších architektů světa, zejména díky jím navrže-
né vile v Brně na Červeném kopci, která je odborníky srovnávána co do 
významu se slavnou vilou Tugendhat.

Zdeněk Fránek je také autorem sálu Moravského kartografi ckého cen-
tra ve Velkých Opatovicích, tělocvičny v Jaroměřicích u Jevíčka, rodin-
ných vil, bytového domu Eucon v Praze-Žižkově, ale také kostelů Církve 
bratrské v Litomyšli a Praze-Černošicích. V současné době se podle jeho 
plánů staví galerie a vila v Pekingu.

Pro architekturu se rozhodl již v dětství. V osmi letech jej uhranuly 
stavby Oscara Niemeyera pro Brasilii, z architektů, kteří působili na úze-
mí dnešní České republiky, má nejraději Josipa Plečnika a Jana Blažeje 
Santiniho.  (hrr)

Alena Žákovská.  Foto archivAlena Žákovská.  Foto archiv

Boskovice - Perné chvilky zaží-
vali o prázdninách lékaři v bosko-
vické nemocnici. Na tamním chi-
rurgickém oddělené totiž během 
července a srpna ošetřili 2 680 
úrazů. 

Na každý den prázdnin tak při-
padá téměř pětačtyřicet zraněných. 
Mezi nejčastější přitom patřily 
úrazy při sportu, zvláště u cyklis-
tů, a také úrazy vzniklé při adre-

nalinových sportech, domácích 
pracích a na dětských táborech.

„Ve srovnání s loňskými prázd-
ninami naši lékaři ošetřili o dvě 
stě poraněných lidí více. Mezi zra-
něními převládají úrazy končetin. 
V celkovém počtu zaujímají čtyři-
cet procent. Následují zranění hla-
vy a hrudníku,“ shrnul výsledky ře-
ditel nemocnice Rostislav Verner.

Za poslední rok vzrůstají úrazy 

při jízdě na kolečkových bruslích 
a skocích na trampolínách. „Pro 
prázdniny jsou typická lehká tábo-
rová zranění, jako jsou řezné a seč-
né rány hlavy a končetin a také 
zranění při práci na zahradě a na 
chalupě. Tato domácí dovolenková 
poranění často vedou k dlouhodo-
bé pracovní neschopnosti,“ popsal 
stav primář chirurgického oddělení 
Radek Bousek. Lékaři velmi klad-

ně hodnotí používání ochranných 
pomůcek při sportu, které vedou ke 
zmírnění následků poranění hlavy 
a často zachraňují zdraví a život.

„Bohužel také pozorujeme ná-
růst zranění pod vlivem alkoholu, 
především ve večerních a nočních 
hodinách. Lidé také často zneuží-
vají vozy rychlé záchranné služby, 
které volají mnohdy zbytečně,“ 
dodal ředitel Verner.  (hrr)

O prázdninách ošetřovali mnohem více úrazů

Zábava. Agrocentrum Ohrada ve Vískách hos  lo již 7. Dožínkovou slavnost. Po předání dožínkových věnců 
vystoupily soubory Drahan a Drahánek z Blanska, mažoretky VO CO GOU Letovice a skupina Seiferos z Ku-
řimi s ukázkami výcviku dravců. V závěru byla slosována bohatá tombola, jejíž první cenou bylo živé prase. 
Letos poprvé byly součás   dožínek i farmářské trhy regionálních produktů a výrobků. Doprovodný program 
zpestřila výstava drobných domácích zvířat svazu chovatelů z Letovic nebo simulátor dojení krávy. Nechy-
bělo ani bohaté občerstvení a první letošní burčák. (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich

Hasiči tahali
cyklisty z řeky
Blansko - K záchraně cyklisty, 

který spadl do koryta řeky Punkvy, 
vyjížděli hasiči do Gellhornovy uli-
ce na okraji Blanska. 

„Starší muž na kole spadl do 
koryta řeky v místě, kde chybí 
zábradlí. Hlášení o události přijali 
hasiči na tísňové lince krátce před 
půl jedenáctou, na místo vyjela jed-
notka ze stanice v Blansku. Zraně-
ného cyklistu hasiči našli v hloubce 
zhruba šesti metrů pod kamenným 
srázem na břehu Punkvy,“ řekl 
mluvčí Jihomoravských hasičů Ja-
roslav Haid. K jeho záchraně vyu-
žili lana a lezeckou techniku. Dva 
hasiči se k muži spustili a umístili 
ho do transportních nosítek. Pomo-
cí kladky ho pak vytáhli z koryta 
řeky zpátky na silnici, kde ho pře-
dali do péče zdravotníků.  (pš)

Zahrádkáři
už začínají 

s moštováním 
Blansko - Letošní velká úroda 

ovoce vyvolává u pěstitelů mnoh-
dy otázku co s ním. Základní orga-
nizace Českého svazu zahrádkářů 
v Blansku nabízí možnost mošto-
vání v Domě zahrádkářů v Křiž-
kovského ulici. Zájemci musí mít 
vlastní nádoby. Práce budou zahá-
jeny až po objednávkách dostateč-
ného množství ovoce na zpracová-
ní - patrně v polovině září. Objed-
návky přijímá a informace podává 
Jiří Kopka, Havlíčkova 24, tel. 
775 438 414, v pracovní dny od 18 
do 19 hodin. (bh)

Kolumbárium
je už hotové

Letovice - Kolumbárium na 
letovickém hřbitově je hotové 
a město brzy vyhlásí možnost pro-
nájmu jednotlivých míst. Radní 
už se shodli na ceně nájmu jedné 
skříňky, která bude pět tisíc ko-
run za deset let. V kolumbáriu je 
 jednadvacet nerezových proskle-
ných skříněk. Místo pro uložení 
uren je součástí zdi, která tvoří 
zadní část hřbitova č. 4. Náklady 
na stavbu byly 230 tisíc korun. 
Zatímco venkovní úprava je pro 
všechny stejná, vnitřní uspořádání 
už bude věcí pronajímatelů.  (hrr)

Co bude s hotelem Dukla
Hotel Dukla, který většina občanů považuje za ostudu Blanska, jde 

do dražby. Po téměř dvaceti letech tahanic a podivného zákulisí kolem 
tohoto objektu je šance zásadně změnit náměstí Republiky a možná celou 
podobu města i jeho charakter. 

Podle mého soudu jsou možné dva scénáře. V lepším případě se najde 
někdo, kdo nemovitost koupí, objekt zboří a postaví něco smysluplného, 
architektonicky zajímavého, zapadajícího do středu města. Toto řešení 
by bylo ideální. Má však jeden háček. Najít investora, který koupí hotel, 
jehož vyvolávací cena je 15,6 mil. Kč, k tomu přidá minimálně stejnou 
částku na zbourání objektu a následně zahájí výstavbu v desítkách mili-
onů, je myšlenka z říše snů, neboť taková investice se stěží může někomu 
vyplatit. Přesto se podle prvních ohlasů objevují „podnikatelé“, kteří 
mají zájem objekt koupit. 

A to je druhý scénář, který se nabízí. Koupit Duklu, dále do ní prak-
ticky neinvestovat, používat ji jako ubytovnu páté kategorie a tím získat 
zpět peníze na nájemném. Nebo se najde „podnikatel“, který vlastní ne-
movitost ve velkém městě i s nájemníky, např. v Brně, kterých se potřebu-
je „zbavit“, aby takovou nemovitost rekonstruoval na luxusní byty a ná-
sledně rozprodal. V této variantě bychom mohli získat nové spoluobčany 
bydlící v nevyhovujících podmínkách přímo na náměstí. Tato představa 
je pro mě děsivá a nepřijatelná. Blansko by získalo statut města, kterému 
je třeba se obloukem vyhnout a byla by to pro něj defi nitivní prohra. 
Existuje však ještě jedno řešení. Samotné město půjde do dražby, Duklu 
získá a následně může v klidu a s rozvahou rozhodnout o osudu centra 
města tak, aby to co nejlépe vyhovovalo potřebám občanů Blanska. Va-
rianta, která se zdá být drahá, město by muselo vydat peníze na úkor 
jiných investičních akcí, ale jsem přesvědčen, že nic důležitějšího před 
námi nestojí. Na tuto šanci jsme čekali téměř dvacet let. Nepropásněme 
ji, je to naše povinnost. Jiří Crha, místostarosta Blanska

Zdeněk Fránek.  Foto Jaroslav OldřichZdeněk Fránek.  Foto Jaroslav Oldřich



Začátkem 
l e t o š n í h o 
roku byla na 
náměstí Svo-
body v Blan-
sku otevře-
na pobočka 
m a k l é ř s k é 
firmy OVB. 
Na starosti ji má obchodní vedou-
cí Mgr. Hubert Adámek, kterého 
jste mohli ještě před rokem a půl 
potkat v Pivovaru Černá Hora 
na postu manažera marketingu 
a tiskového mluvčího. O tom, co 
jej přimělo k tomu, že zamířil do 
Blanska a s jakým posláním a cí-
lem buduje svoji kancelář, jsme 

si na chvilku popovídali v jeho 
modře „vyladěném“ sídle.

Co je OVB vlastně za firmu, co 
ten název znamená?

Název znamená „objective 
Vermoegensberatung“, v hrubém 
překladu objektivní finanční po-
radenství, v přeneseném smyslu 
mít tu sílu nebo schopnost objek-
tivně poradit. 

Jedná se o německou firmu 
s centrálou v Kolíně nad Rýnem. 
Je to nejstarší firma tohoto druhu 
v Evropě a podniká ve čtrnácti 
zemích Evropy. Na českém trhu 
se pohybuje od roku 1993 jako 
OVB Allfinanz, a.s., jedná se 

o dceřinnou společnost německé 
OVB Holding AG. 

Jaké má postavení na českém 
trhu?

Není překvapením, že u nás 
začala fungovat jako první, na 
náš trh ji v roce 1993 pozval 
tehdejší ministr financí Václav 
Klaus. Většina konkurenčních 
firem vybudovala svoje firmy na 
základě znalostí fungování struk-
tury OVB, dokonce jedna firma, 
která o sobě tvrdí, že je jednička 
na trhu, začala svoji činnost tím, 
že její noví majitelé odešli z ma-
nažerských postů v OVB. V sou-
časné době se OVB stará o téměř 

960 tisíc klientů a spravuje více 
než dva miliony smluv. Říkat 
o sobě, že OVB je jednička, je 
nesmysl, to bychom si museli 
říci v jakých parametrech. Ale 
v hodně parametrech jsme nej-
větší na trhu. 

Proč Vy sám jste si vybral OVB 
a ne konkurenční firmu?

Snad protože je to německá 
firma a moji předkové pocházeli 
z Bavorska. Ne vážně! Především 
je to stabilita a konzervativis-
mus. Hraje v tom roli samozřej-
mě i systém odměňování ve fir-
mě a také hodně široké spektrum 
bankovních produktů, ze kterých 

můžeme zákazníkovi „namíchat“ 
to nejlepší. To je hodně důležité. 
Když dneska vidím, z čeho ně-
které makléřské firmy vybírají 
zákazníkům optimální řešení, 
tak jsem z toho opravdu v roz-
pacích.

Myslíte, že OVB je stabilní 
a jiné společnosti tolik ne?

Víte, přece jenom Němci jsou 
hodně opatrní, do čeho jdou a do 
čeho nejdou. Jsou zdravě kon-
zervativní, proto na německém 
trhu úspěšně podnikají už 41 let. 
Je otázka, jak dlouho na trhu vy-
drží firmy, které mají třeba jed-
noho, nebo dva české majitele. 

Ti mohou firmu kdykoliv prodat. 
Naproti tomu OVB je celoevrop-
ská a akcie OVB jsou kótovány 
na Frankfurtské burze. 

Dá se nějak stabilita společ-
nosti objektivně zhodnotit?

Je to složité objektivně zhod-
notit. Nicméně společnost OVB 
Allfinanz byla podruhé za se-
bou oceněna nejvyšší známkou 
v hodnocení ČEKIA Stability 
Award. Navázala tak na úspěch 
z minulého roku, kdy jako první 
finančně poradenská společnost 
na trhu získala hodnocení AAA 
excelentní.

  Pokračování na str. 6
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Primář Fiala: Více než 85-90 procent práce patologa spočívá v diagnostice pro živé pacienty

Životní poslání, které bylo snad předurčeno geny

Guten tag Blansko: Společnost OVB otevřela novou pobočku

Radim Hruška

Boskovice -
Patologicko-
anatomické od-
dělení bosko-
vické nemocni-
ce vede primář 
MUDr. Zdeněk 
Fiala. Ten při-
blížil nejen svůj obor, ale prozradil 
také něco o sobě. 

Můžete stručně představit „váš“ 
obor?

Patologie patří mezi základní 
medicínské obory. Studuje příčiny 
a mechanizmy nemocí a jejich do-
pady na lidský organizmus. Kořeny 
patologie zasahují až do středově-
ku. Už ve 14. století byla v Čechách 
provedena první pitva doktorem 
Jánem Jeseniem. Patologové se 
ale nezabývají jen zkoumáním těl 
zemřelých, postupem času se více 
zaměřují na vyšetřování tkání a or-
gánů od živých pacientů. Patolog je 
tedy lékař, který pomáhá ostatním 
lékařům zejména ve stanovení dia-
gnózy z tkání a orgánů odebraných 
žijícím pacientům, a tím se výrazně 
podílí na léčbě a prognóze nemoci. 

Většina lidí si pod prací patolo-
ga představí jen pitvu. Je to tak?

Je pravdou, že v dnešní době si 
laická veřejnost spojuje práci pato-

loga jen s pitvou a vyšetřením or-
gánů těl zemřelých. Ale pravda je 
úplně někde jinde. V současné době 
více než 85-90 procent práce léka-
ře pracujícího na patologii spočívá 
v diagnostice pro živé pacienty. 
Bez diagnózy patologa není možné 
zahájit léčbu. Každý vzorek ode-
braný ze živého pacienta z důvodů 
léčebných nebo diagnostických by 
měl být vždy vyšetřen na patologii. 
Diagnóza se stanovuje z mikrosko-
pických preparátů. Jejich odečtení 
a následná interpretace je velice 
náročná a odpovědná práce, která 
vyžaduje dlouholetou praxi, neu-
stálé studium a prohlížení prepará-
tů z různých oblastí lidského těla. 

Co všechno předchází tomu, než 
se na konkrétní preparát podíváte 
v mikroskopu?

Než se mikroskopický preparát 
dostane do rukou patologa, musí se 
provést několik desítek kroků. Tuto 
činnost provádí zdravotní laborant-
ky specializované pro obor histo-
logie. Tkáň dodaná na patologii 
z klinických oddělení nemocnice 
po prohlédnutí lékařem se postup-
ně odvodní, vloží se do tekutého 
parafínu, následně se zorientuje 
a vytvoří se parafínový bloček. Ten 
se poté upne do mikrotomu, což je 
žiletkový nůž, pomocí kterého se 
nakrájí preparáty o síle několika 
tisícin milimetru. Nakrájené prepa-

Spešov - Po roce a půl dlouhé 
rekonstrukci otevřeli v sobotu ve 
Spešově za účasti poslance Jana 
Husáka, senátora Jozefa Regece 
a radního Jihomoravského kraje 
Ivo Poláka opravený Obecní dům. 
„Bylo to náročné, ale podařilo se 
nám pro akci „zapálit“ hodně lidí. 
Myslím si, že z výsledného díla 
musejí mít všichni radost,“ řekla 
starostka Ivana Holomková. 

Vedení obce se podařilo z budo-
vy, která ještě nedávno připomína-
la ruinu a sloužila jako sklad, udě-
lat krásné a moderní víceúčelové 
zařízení. „Investovali jsme hodně 
peněz, ale stálo to za to. Dominan-
tou Obecního domu je sál, dále je 
jeho součástí menší salonek, ku-

chyně s barem, galerie, venkovní 
terasa a samozřejmě sociální zaří-
zení. Prostor je přiměřený Spešo-
vu, nechtěli jsme nic velkého, ani 
nic malého,“ přiblížila starostka 
s tím, že Obecní dům se díky své 
poloze ve středu obce stane jednou 
z dominant Spešova.

„Počítáme s tím, že se tady bude 
odbývat bohatá spolková činnost. 
Budou se zde konat plesy, zábavy, 
cvičení zumby, ale svoje místo 
tady najde také výuka angličtiny, 
klub maminek, uspořádáme tady 
ostatky, ale také vítání občánků. 
Chceme, aby se v novém zařízení 
cítílo příjemně dvacet i sto pade-
sát lidí,“ dodala starostka Ivana 
Holomková.  (pš)

Obecní dům ve Spešově už září novotou

František Alexa: Největší blanenskou školou zůstává stále ZŠ TGM
Blansko - Začal nový školní 

rok. Při této příležitosti jsme si 
popovídali s vedoucím odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Městského úřadu Blan-
sko Františkem Alexou.

Co nového na blanenských zá-
kladkách a mateřinkách?

Úplně přesné počty žáků a dětí 
ještě nejsou známy. Podle předběž-
ných údajů jich ale bude přibližně 
stejně nebo jen nepatrně méně než 

loni. Ubude jen jedna třída v ZŠ 
Erbenova. Stálým problémem je 
odchod velkého množství dětí na 
víceletá gymnázia. 

Co prvňáčci?
Těch je zhruba stejně jako v 

loňském roce. Tedy kolem sto 
osmdesáti. Největší školou na 
počet dětí zůstává ZŠ TGM, kam 
bude chodit kolem pěti set žáků. 
Otevřou tři třídy, na zbývajících 
třech základkách po dvou.

O prázdninách se určitě na 
školách pilně pracovalo…

Samozřejmě. Opravovalo se, 
pořizovalo se nové zařízení. Na 
všech školách je výškově stavitel-
ný nábytek, klasické lavice už ne-

najdete nikde. V rámci programu 
na úsporu energie nás ještě čeká 
dokončení výměny oken. Kon-
krétně v ZŠ Dvorská, Erbenova 
a v jedné školce. 

 Bohumil Hlaváček 

Řidiči aut a motorek si spletli 
silnici se závodní dráhou 

Blanensko a Boskovicko - Bezohlednost řidičů a jejich neochota 
respektovat předpisy se ukázala při dopravně bezpečnostní akci, která 
se uskutečnila 21. srpna na hlavním tahu Brno-Svitavy. 

„Rychlostí 168 kilometrů za hodinu se řítil v úseku, kde je nejvyš-
ší povolená rychlost devadesátka, čtyřiadvacetiletý řidič vozu značky 
Porsche. Přestože jej policisté u Krhova začali zastavovat, řidič jejich 
výzvy neuposlechl a pokračoval hazardní jízdou dál směrem do Sebra-
nic. Přitom předjížděl i přes plnou čáru. Policisté jej nakonec zastavili 
pomocí mobilních zábran. Řidiči byla za jeho chování uložena kauce 
deset tisíc korun,“ přiblížila podrobnosti blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

S rychlostí si příliš nelámali hlavu ani motorkáři. Smutným rekord-
manem celé bezpečnostní akce byl řidič motocyklu Honda, který jel po 
silnici Brno-Svitavy 175 kilometrů za hodinu.

Při akci, které se účastnilo téměř dvacet policistů, bylo zkontrolová-
no 56 motocyklů a 15 osobních vozidel. Celkem odhalili 27 přestupků 
a uložili pokuty za 28 tisíc korun.  (hrr)

ráty se natahují na podložní sklíč-
ka, obarví se základním barvením 
Hematoxylin-eosin a zamontují. 
Teprve po obarvení se znázorní 
struktura tkání a patolog může tepr-
ve po prohlédnutí preparátu pod 
mikroskopem stanovit diagnozu. 
K upřesnění diagnozy se indikují 
složitější barvící metodiky.

Jak dlouho příprava preparátu 
trvá?

Popsané postupy trvají i několik 
dnů, jsou však situace, kdy je nutné 
stanovit urgentně diagnózu z mate-
riálu, který odebere například chi-
rurg nebo gynekolog při operačním 
zákroku. Jedná se o peroperační 
biopsii nebo-li takzvaný zmrzlý 
řez. Je to velice náročné vyšetření, 
protože jej patolog provádí v ča-
sové tísni. Tkáň pro toto vyšetření 
je odebrána přímo na operačních 
sálech, v případě operatérova po-
dezření na zhoubný proces. Tkáň 
se v laboratoři šokově zamrazí, na-
řeže, obarví a během 15-20 minut 
odečítající patolog výsledek tele-
fonicky sděluje na sál. Podle infor-
mace zda jde ještě o nádor nebo již 
o zdravou tkáň se operatér rozhod-
ne o radikalitě zákroku.

Nedílnou součás   vaší práce je 
také pitva. Provádí se u všech ze-
mřelých?

Zdravotní pitva je nedílnou sou-
částí moderní medicíny. Slouží ke 
kontrole práce klinických lékařů, 
ale i k tomu, aby je poučila. Pit-
va je vyšetření zemřelého, které 
slouží ke zjištění celkového stavu 
jedince a objasňuje příčinu smr-
ti. O provedení pitvy rozhoduje 
ohledávající lékař. V některých 
případech lze vyhovět rodinným 
příslušníkům a pitvu neprovést, 
například z náboženských nebo 
morálních důvodů. Jsou ale si-

tuace, kdy je pitva indikována 
ze zákona – děti do patnácti let, 
šestinedělí, potraty, výkon trestu, 
u vojáků, pacemaker a podobně. 
Dalším typem je soudní pitva, ale 
tu provádí lékaři na soudním lé-
kařství, nařizuje ji Policie ČR na 
základě podezření na násilné úmrtí 
zaviněné cizí osobou.

Jak je v současné době obsaze-
né vaše oddělení?

Na oddělení pracují dva lékaři, 
jeden na plný a jeden na zkráce-
ný úvazek. Dále zde působí čtyři 
laborantky, jeden pitevní sanitář 
a dokumentátorka na půl úvazku. 
Vyšetření provádíme zejména pro 
Nemocnici Boskovice, Nemocni-
ce Blansko, LDN Letovice a různá 

soukromá zdravotnická zařízení. 
Průměrně se provádí dvanáct pitev 
měsíčně. Pokud vezmeme všech-
na vyšetření za rok podle rodných 
čísel, je to v průměru 4 500. Od 
každého pacienta může být samo-
zřejmě více vzorků. Činnost oddě-
lení zahrnuje oblast autoptickou, 
bioptickou a cytologickou. Hlavní 
náplní práce jsou cytologická a pře-
devším bioptická vyšetření, která 
umožňují diagnostiku jednotlivých 
onkologických i neonkologických 
onemocnění a jsou tak základem 
pro jejich zdárnou léčbu. 

Mám radost z toho, když dobře 
funguje multioborová spolupráce 
a její závěry se odrazí ve správné 
strategii léčby.

Maminka primáře Zdeňka Fialy 
je rozená Lamblová. Z toho vy-
plývá jeden zajímavý fakt. A sice, 
že jeho prastrýc byl Dušan Vilém 
Lambl, což byl docent patologické 
anatomie v Praze, Charkově a Var-
šavě. Proslavil se objevem bičíkov-
ce, který je dnes zvaný jako Lamb-
lia střevní. Popsal také výrůstky na 
srdečních chlopních. Kromě toho 
se stal také milencem spisovatelky 
Boženy Němcové. 

Vilém Dušan Lambl (1824-
1895). Lékař, publicista, od roku 
1860 přednosta patologie v Char-
kově, později ředitel varšavské kli-
niky. Přítel Němcův (Němec měl 
jít Lamblovi na svatbě dokonce 
za svědka). Koncem roku 1851 se 

stává osobním lékařem nemocné 
Boženy Němcové a léčí celou její 
rodinu. Lambl, který se původně 
dvořil Sofi i Podlipské (sestře Ka-
roliny Světlé), je uchvácen krásou 
Němcové a zamilovává se do ní, 
což spisovatelce není vůbec nepří-
jemné. Němec odjíždí služebně do 
Uher a románek mezi spisovatel-
kou a jejím lékařem se může rozjet 
naplno. V říjnu 1853 však umírá 
nejstarší syn Němcové Hynek, 
kterého Lambl už nějaký čas léčí 
a Němcová koncem roku odjíždí 
do ciziny za manželem. Tím kon-
čí i její milostný vztah s Vilémem 
Dušanem Lamblem, který je však 
nadále spisovatelce literárním dů-
věrníkem.

Na jaře roku 1856 se habilitoval 
jako první pražský soukromý do-
cent patologické anatomie a histo-
logie na Karlově univerzitě. Poté 
nastoupil do Dětské nemocnice 
císaře Františka Josefa. Lambl se 
během svého působení vyzname-
nal objevením bičíkovce (prvoka 
s dvěma nápadnýma očima - tj. bu-
něčnými jádry) ve stolici dětí posti-
žených dysenterií, kterého odborně 
popsal v roce 1859 s názvem Cer-
cominas intestinalis. V současnosti 
se používají v literatuře dvě pojme-
nování - Giardia lamblia i Giardia 
intestinalis, čímž nám připomínají 
svého objevitele, na něhož jeho 
krajané velmi rychle zapomněli. 

 Zdroj internet

Prastrýc byl významný lékař

Zdeněk Fiala přišel do boskovické nemocnice 1. 8. 1985 po ukončení stu-
dia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nastoupil na oddělení 
patologie, následovala roční vojenská služba, a poté pracovní poměr, který 
trvá až do dneška. Patologicko-anatomickému oddělení Zdeněk Fiala šéfuje 
od roku 1994. Má první a druhou atestaci. Vyučoval na zdravotních školách 
v Blansku a Boskovicích, nyní už jen v Boskovicích – učí patologii a soma-
tologii. Je členem ČLK, Společnosti českých patologů a Společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně. Na prvním místě mezi zálibami je pro Zdeňka Fialu 
hlavně práce, kutilství, zahrada a jízda na kole.

Zánět s plísněmi-ak  nomykóza.   Foto Zdeněk FialaZánět s plísněmi-ak  nomykóza.   Foto Zdeněk Fiala

Zdeněk Fiala při práci.   Foto Radim HruškaZdeněk Fiala při práci.   Foto Radim Hruška

Obecní dům. Foto Pavel ŠmerdaObecní dům. Foto Pavel Šmerda
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Pokračování ze str. 5
Máte možnost se za tak krát-

kou dobu, co u OVB pracujete, 
zorientovat v tak široké proble-
matice?

Na vysoké škole mne matema-
tika a ekonomie hodně bavily, tak-
že to není pro mne neznámý obor. 
Při řešení přání klientů pracujeme 
v týmu fi nančních konzultantů, 
takže přání klientů řešíme týmo-
vě. Víc hlav víc ví. Navíc máme 
k dispozici moderní analytické 
centrum, které nám pomáhá kli-
entovi vybrat optimální řešení. 

Nebojíte se, že se ve velice 
konkurenčním prostředí neu-
chytíte?

Za dva roky činnosti u OVB 
mám určitě více než sto spoko-
jených klientů. Někdy s ohledem 
na problematiku oboru (spolu-
pracujeme se 40-ti bankovními 
domy) vznikají třecí plochy, 

nicméně je to jen a jen o komu-
nikaci. Všechno se dá s klidnou 
hlavou vyřešit ke klientově spo-
kojennosti. Ale musí se vzájem-
ně komunikovat. Pokud klient 
nechce komunikovat, nemá to 
cenu, aby nevznikly škody, je 
třeba se rychle rozejít.

Čím se zabýváte a co je Vaší 
devizou? 

V poslední době jsou to hlavně 
hypotéky a úvěry. Úrokové sazby 
jsou nyní velice zajímavé a z hle-
diska refi nancování hypoték 
a úvěrů je vhodná doba. Zabývá-
me si investicemi do cenných pa-
pírů, podílových fondů, komodit, 
ušlechtilých kovů a dalších. Díky 
klesajícím trendům na akciových 
trzích je nyní výhodné nakupovat. 
Umíme velice zajímavé rizikové 
a životní pojistky, autopojištění 
a další. U klientů často vidíme 
naskládané produkty bez koncep-

ce. Zastáváme nový trend zajíma-
vě propojišťovat, shlukovat a tím 
zlevňovat produkty. Klienti často 
neví, na co se jejich pojistné pa-
rametry vztahují a pak jsou roz-
čarováni, když se jim něco stane, 
co od pojišťovny dostanou. Mezi 
pojišťovnami je velký rozdíl, jak 
rychle a do jaké míry plní závaz-
ky. Pojistky by měly zohledňovat 
životní fi lozofi i klienta, co v živo-
tě preferuje. Toto musí umět mak-
léř rozklíčovat. Je to spíše otázka 
psychologie a zkušeností.

Na závěr bychom rádi při-
pomněli, že se na stránkách 
Zrcadla budeme po nějakou 
dobu zabývat finanční proble-
matikou. V každém čísle vyjde 
krátký náhled na dílčí proble-
matiku osobních financí. Na zá-
věr bude uveden e-mail a adresa 
do redakce, kam čtenáři mohou 
poslat své otázky, na které jim 
velice rádi odpovíme.

Společnost OVB otevřela...

Závod. Konec prázdnin patřil na přehradě Kře  nce u Letovic závodu dračích lodí - Kře  nka Cup 2011. Soutěžilo se na dvou tra  ch 200 a 1000 m s intervalovým startem a otáčkami. V průběhu závodů se uskutečnila také ukázka 
letecké akrobacie nad přehradou, ukázkové jízdy modelů lodí, vyjížďky motorových člunů a předvedení záchrany tonoucího. Foto Pavel Dostál * Výstava. Kvě  novou výzdobu z jiřin na prohlídkové trase a přehlídku jiřin od 
pěs  telů v sala terreně si mohli o víkendu prohlédnout návštěvníci Státního zámku v Lysicích. Foto Pavel Šmerda * Pochod. Nejvíce turistů na sobotní pochod po R43 přišlo z nedalekých Boskovic. Využili také některé úseky 
nově budované cyklostezky, která bude veřejnos   předána k využívání ještě letos. Další ročník pochodu pořadatelé naplánovali na září příš  ho roku. Foto Jaroslav Oldřich
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Na start obnoveného Půlmaratonu Moravským krasem se postavilo 519 běžců z celé republiky

Mulugeta Serbessa porazil Orálka i Kohuta
Bohumil Hlaváček

Blansko - Rok pauzy prospěl. 
Šestnáctý ročník Půlmaratonu 
Moravským krasem předčil svojí 
úrovní všechny předchozí. Počtem 
účastníků, doprovodným progra-
mem i organizací. Jak řekl patron 
soutěže místostarosta Blanska Jiří 
Crha, hlavní dík patří občanskému 
sdružení Sportuj s námi, na jehož 
bedrech závod spočíval. 

Na samotné trati byl nejlepší 
domestikovaný Afričan Mulugeta 
Serbessa. Lékař, který se usadil 
trvale v Česku, byl symbolicky 
posledním vítězem z roku 2009. 
Za slunečného počasí, které bra-
lo síly všem, dokázal porazit své 
hlavní rivaly – jak brněnského 
Daniela Orálka, tak domácí tajný 
trumf Jana Kohuta. Ten se svými 
favorizovanými spolubojovníky 
držel dlouho krok, ale čtyři kilo-
metry před cílem ho postihla krize 
a soupeři se mu vzdálili. Zaplně-
né náměstí Republiky pak mohlo 
tleskat nejvíce „Mirečkovi“, kte-
rému jinak běžci neřeknou podle 
postavy ze slavné básnické fi lmo-
vé série režiséra Dušana Kleina. 
V cílové rovince se objevil sám 
a proťal cílovou pásku s radost-
ným výrazem v tváři. 

Co rozhodlo o jeho výhře? 
„Ještě včera jsem běžel v Houšťce 
hodinovku, kde překonal spoustu 
rekordů Zátopek. A bylo tam ještě 
větší vedro než dnes. Proto jsem si 
myslel, že mi Dan uteče,“ usmál 
se na svého největšího soupeře 
v cíli krátce po doběhu Serbessa. 
S vítězstvím byl velice spokojen. 
„On je totiž vynikající běžec,“ 
přidal další poklonu na adresu 
soupeře. Za týden má sympatic-
ký atlet černé pleti na programu 
maraton na Kladně. „Vyhrál jsem 
tam už několikrát, ale člověk na 
této trati může těžko něco plá-
novat, je to pokaždé jiné,“ dodal 
plynulou češtinou.

Druhý Orálek potvrdil, že roz-
hodl poslední kilometr trati. „Ce-
lou trať jsem se snažil o co největ-
ší rychlost, ale nestačilo to. Honza 
odpadl tak čtyři kiláky před cílem, 
bylo to už jenom mezi mnou a Mi-
rečkem,“ popsal poslední úsek 
trati. Jak řekl, celý závod se snažil 
tempo diktovat on. „Asi dvakrát 
mne vystřídal Honza Kohut. Na 
obrátce jsem vedl. Před závodem 
jsem tušil podobný průběh, jaký 
pak nastal. Že to bude tak nějak 
nerozhodně a před cílem se uvidí. 
Doufal jsem, že to bude pro mne, 
ale nevyšlo to,“ oddychoval. Orál-

ka teď čeká hlavní závod sezony. 
Mistrovství světa v běhu na sto 
kilometrů, to se bude konat v Ni-
zozemsku. S jakými ambicemi na 
ně bude odjíždět? „Být do desítky. 
Loni jsem byl jedenáctý, tak bych 
to chtěl zlepšit. A měl jsem titul ve 
veteránech, rád bych ho obhájil,“ 
přeje si.

Jan Kohut byl víceménně spo-
kojen. „Po dvou okruzích ve 
městě bylo jasné, že se rozhod-
ne mezi námi třemi. Na obrátce 
na Punkevkách jsem byl ještě 

v pohodě. Při návratu do Blanska 
jsem ale dostal pomyslnou ránu 
přes nohy a už to tak nešlo. Utekli 
mi,“ vysvětlil. Svůj plán týkající 
se překonání letitého rekordu Mi-
lana Vrány na půlmaratonské trati 
tak nespnil. „Za tohoto vedra to 
nešlo,“ pokrčil rameny. Následu-
jící víkend se blanenský vytrvalec 
chystá na trať slavného závodu 
Běchovice-Praha. „Tak do osmé-
ho místa bych mohl být,“ tajně 
věří. Příznivci atletiky z našeho 
regionu mu určitě drží palce.

Vítězný Mulugeta Serbessa.  Foto Bohumil HlaváčekVítězný Mulugeta Serbessa.  Foto Bohumil Hlaváček Na tra  .  Foto Bohumil HlaváčekNa tra  .  Foto Bohumil Hlaváček

Michal Kubík se stal mistrem Michal Kubík se stal mistrem 
republiky v jach  ngurepubliky v jach  ngu

Tovačov, Blansko - Nestárnoucí blanenský jachtař Michal Kubík si 
připsal další cenný úspěch, když na mistrovství republiky veteránů 
ve třídě Vaurien dosáhl se svojí manželkou Danou v posádce na  tul. 
„Sice jsme ani jednu ze tří rozjížděk nevyhráli, ale byli jsme vždy dru-
zí, což v součtu stačilo na prvenství,“ popsal průběh závodu. Sezonu 
mají výborně rozjetou i v Českém poháru. „Vedeme. Doufám, že po-
slední závod nepokazíme a pozici udržíme,“ věří. (bh)

Benešov - V uplynulém týdnu se 
konalo ve Švýcarském Champéry 
Mistrovství světa v cross country 
horských kol. Moravec Benešov 
reprezentoval v juniorské kategorii 
Radim Kovář, kvůli zranění z tré-
ninku v Novém Městě na Moravě 
chyběla úřadující vicemistryně ČR 
Nikola Hlubinková.

„Radim měl nabitý program. 
Představil se už ve štafetě, ve které 

Česká republika patřila k horkým 
favoritům na vítězství. Bohužel 
hned od začátku se našim lepila 
smůla na paty. Na prvním úseku 
se Jaroslavu Kulhavému v depu 
zvedl plot položený na zemi. Vítěz 
Světového poháru a pozdější mistr 
světa málem upadl, při tom si na-
razil žebra. Radimu Kovářovi pře-
dával na druhé pozici. Ani tomu se 
nevyhnuly problémy na trati a Ka-

teřina Nash tak přebírala „kolík“ 
na šestém místě. Na stejné pozici 
vyrazil na trať poslední člen štafe-
ty Ondřej Cink, který jako jediný 
prolétl okruh bez chyb. Probojoval 
se až na třetí místo, které bohužel 
neudržel, takže naše štafeta zís-
kala na mistrovství nepopulární 
bramboru,“ popsal průběh závodu 
Radimův klubový trenér Martin 
Bezdíček. 

Druhý den se Radim představil 
v závodě juniorů. Bohužel již v za-
váděcím kole utrhl převodník. Bo-
joval, ale ve třetím kole byl dojet 
prvním a závod pro něj defi nitivně 
skončil. „A to odjížděl na mistrov-
ství v plné formě a s vidinou vý-
sledku do desátého místa,“ doplnil 
Bezdíček. Chuť si může Radim 
spravit na fi nále Českého poháru 
v Bedřichově.  (pš)

Bramborová medaile a nedokončený závod

Kunštát - Dvojice Patrick 
Schnetzer a Dietmar Schneider 
z týmu Höchst 2 zvítězila v pá-
tém díle Světového poháru v ko-
lové, který hostila v sobotu spor-
tovní hala v Kunštátě. Rakušané 
zdolali ve finálovém utkání švý-
carský pár Petr Jiricek a Marcel 
Waldispühl 3:1. Radim Hasoň 
a Jiří Hrdlička ze Svitávky obsa-
dili pátou příčku.

„Když skončíte pod bednou, 
tak je to vždycky zklamání,“ svě-
řil se Radim Hasoň. „Na druhé 
straně turnaj měl skvělé obsaze-
ní a už ve skupině jsme narazili 
na dva těžké soupeře. Pravidel-
ně se s nimi střetáváme, jednou 
vyhrajeme my, jednou oni, nyní 
zůstal Černý Petr na nás. Do se-
mifinále jsme se tedy nedostali, 
výhra v utkání o páté místo je jen 
malou náplastí,“ doplnil. 

Do Kunštátu se v sobotu sjelo 
celkem deset dvojic z Rakouska, 
Německa, Švýcarska, Maďar-
ska, Francie a České republiky. 
Domácí kolovou kromě Hasoně 
a Hrdličky reprezentovaly ještě 
dvojice Pavel Loskot - Radim 
Lepka a Pavel Vitula - Milan 
Novák. Právě oba páry si to roz-
daly v souboji o sedmou příčku. 
Úspěšnější byli prvně jmenova-
ní, kteří zvítězili po „penalto-
vém“ rozstřelu 6:5. 

Výsledky, skupina 1: 
1. Ehrenberg 12 bodů, 2. Höchst 
1 9 bodů, 3. Oftringen 6 bodů, 
4. MO Svitávka 1 3 body, 5. Baj 
0 bodů. 

Skupina 2: 1. Winterthur 10 
bodů, 2. Höchst 2 10 bodů, 3. SC 
Svitávka 6 bodů, 4. MO Svitávka 
2 3 body, 5. Dorlisheim 0 bodů. 

V Kunštátě kralovali Rakušané, 
Hasoň a Hrdlička skončili pátí

Zápasy o konečné umístění, 
o 9. místo: Baj – Dorlisheim 
1:5, o 7. místo: MO Svitávka 1 
– MO Svitávka 2 6:5, o 5. mís-

to: SC Svitávka – Oftringen 5:4, 
o 3. místo: Ehrenberg – Höchst 1 
3:6, o 1. místo: Höchst 2 – Win-
terthur 3:1.  (pš)

Jiří Hrdlička Jiří Hrdlička (vlevo) (vlevo) v souboji.  Foto Pavel Šmerdav souboji.  Foto Pavel Šmerda

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Hned dvě okresní derby se hrála 
o předminulém víkendu v kraj-
ském přeboru, třetí pak tuto so-
botu. Boskovice doma přetlači-
ly Ráječko, roli favorita splnilo 
Blansko v Rájci-Jestřebí, když zá-
pas měl ve druhé půli neobyčejně 
dramatický průběh. Mimořádný 
náboj měl i očekávaný duel mezi 
Blanskem a Boskovicemi. Domácí 
byli po celý zápas lepším týmem, 
spálili však neuvěřitelné množství 
šancí a nakonec byli rádi za remí-
zu. V tabulce je Blansko po výhře 
Vracova druhé.

Minulou sobotu vedly Bosko-
vice s Ráječkem brzy brankou 
Jana Horáka. Hosté pak již hráli 
v obraně pozorně a nedovolili sou-
peři zvýšit vedení. Naopak střída-
jící Tajnai ve druhé půli vyrovnal 
a vypadalo to na remízu. Kouč 
domácích Vorlický ale znovu šel 
na hřiště v dresu a svoje svěřence 

Derby: Drama  cká podívaná

dovedl k vítěznému gólu, o který 
se postaral Ošlejšek.

Blansko po celou první půli 
v Rájci tlačilo. Domácí se sice také 
dostávali na dostřel Juranovy brá-
ny, ale šancí měli určitě víc hosté. 

Do vedení je poslal Šenk krátce po 
půli. Když Ráječtí nedali jasnou tu-
tovku, dvojice Šenk Sehnal dotáhla 
vzájemnou kombinaci k okamžité-
mu trestu podle hesla nedáš dosta-
neš, skóroval znovu Michal Šenk. 

FK Apos Blansko - FC Boskovice 3:3 
Poločas: 2:2. Branky: 1. Doležel, 7. Janíček K., 86. Sehnal - 22. vlastní 

Šplíchal, 25. Šafařík, 46. Janíček J. Blansko: Juran - Hájek, Bubeníček, 
Šplíchal, Beneš, Sedláček (73. Pernica), Janíček K. (58. Kugler), Zouhar, 
Šenk, Sehnal, Doležel. Boskovice: Švéda - Adamec, P. Mar  nek (C), Ja-
kub Horák (65. Fojt L.), Vykoukal - Preč, Jan Horák, Ošlejšek (82. Vorlic-
ký), Šafařík, Müller (68. Horák M.) – Janíček. Diváků: 250. 

Slavoj Podivín - MKZ Rájec-Jestřebí 7:3 
Poločas: 3:2. Branky: 14. a 44. Macháček, 48. Ostrý. Rájec: Něme-

ček - Keller, Palkanynets (77. Kovář), Macík, Holý, Hrůza, Opletal (73. 
Geschwantner), Sedlák, Straka, Macháček, Ostrý. Diváků: 100.

SK Olympia Ráječko – FRAMOZ Rousínov 0:1
Poločas: 0:1. Ráječko: Re  egy – Tenora (46. Sígl), Maška, Bartoš, 

Koutný (51. Badura) – Jarůšek, Sehnal J., Kupský, Štrajt (46. Neděla) – 
Tajnai, Starý. Diváků: 200. 

Blansko – Boskovice 3:3.  Foto Josef MikulášekBlansko – Boskovice 3:3.  Foto Josef Mikulášek

Zdálo se být rozhodnuto. Začaly 
se však dít věci. Po faulu ve středu 
hřiště byl vyloučen blanenský Ko-
lář a krátce nato Hrůzova střela 
prolétla houštinou těl k tyči, Juran 
nestačil zareagovat. Záleského svě-
řenci zatroubili k ataku. Po jedné ze 
situací míč mířil neomylně za čáru 
a stoper Martinec jej vyboxoval 
rukou. Šel ven a Macík z penalty 
srovnal. Blansko ale ukázalo svoji 
sílu. Poté, co přežilo nápor domá-
cích, se trefi l Doležel a ve zbývajím 
čase jeho spoluhráči nepustili ani 
v devíti Rájec ke hře.

O právě uplynulém víkendu za-
jeli Ráječtí do Podivína.V zápase 
posledních dvou celků drželi krok 
jen v první půli. 

 Pokračování na str. 8
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Černá Hora je stále druhá

K   
Úřední začátky muži v 16.00, dorost ve 13.45, žáci v 10 hod. (pokud není 
uvedeno jinak).

Středa 7. září
OP ml. žáci: Svitávka – Boskovice B (17.00).

Pátek 9. září
OP ml. žáci: Jedovnice – Svitávka (16.30).

Sobota 10. září
Krajský přebor: Boskovice – Rousínov. Blansko – Podivín.
I.B třída: Švábenice – Kunštát.
III. třída: Lipůvka – Kunštát B. 
IV. třída: Vilémovice B – Rozstání (17.00). Olomučany B – Adamov. Doub-
ravice B – Skalice B. 
OP dorost: Ráječko – Jedovnice (13.15). Lipůvka – Adamov. 
Krajský přebor žáci: Boskovice – St. Lískovec (9.00, 10.45). Blansko – 
Svratka (11.00, 12.45). 
OP st. žáci: Doubravice – Rudice (13.45). Lipůvka – Lipovec (12.00). 
OP ml. žáci: Knínice – Olešnice (v Olešnici). Olomučany – Jedovnice. Kun-
štát – Č. Hora. 
Divize ženy: H. Heršpice B – Kotvrdovice (13.30).
OP ženy: Ráječko – Kunštát (16.00). Kostelec B – Boskovice (13.30). Drno-
vice - Lipová (16.00). 

Neděle 11. září
Krajský přebor: Kyjov – Ráječko (10.15). Rájec-Jestřebí – M. Krumlov.
I.A třída: Bořitov – Jevišovice (13.45).
I.B třída: Rousínov B – Černá Hora (10.15). Lipovec – Kohoutovice.
II. třída: Blansko B – Jedovnice. Sloup – Olešnice. Skalice – Kořenec. Doub-
ravice – Olomučany. Boskovice B – Rudice. Drnovice – Letovice. Vysočany 
– Šošůvka. 
III. třída: Vavřinec – V. Opatovice. Bořitov B – Ráječko B. Kotvrdovice – 
Lysice. Knínice – Vísky (ve Vískách). Vilémovice – Benešov. Ostrov – Vra-
nová. 
IV. třída: Lažánky – Jedovnice B. Lažany – Bukovina. Lomnice – Svitávka. 
Valchov - Kořenec B. Voděrady – Cetkovice (v Cetkovicích). 
Divize dorost: Blansko – Havl. Brod (10.15, 12.30).
KP dorost: Boskovice – Mutěnice (10.00, 12.00). 
I. třída dorost: Lipovec – Vev. Bítýška. Rájec-Jestřebí – Kunštát.
OP dorost: Č. Hora – Sloup. Skalice – Kotvrdovice (13.30). Olešnice – V. 
Opatovice (16.30). Drnovice – Svitávka. Letovice – Vísky. Voděrady – Cet-
kovice (v Cetkovicích). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Soběšice (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Kotvrdovice – Ráječko (10.30). Sloup – Olomučany. Knínice – 
Lysice. Svitávka – V. Opatovice. Drnovice – Vísky. Cetkovice – Letovice. 
OP ml. žáci: Blansko B – V. Opatovice (10.15). 

Čtvrtek 15. září
OP st. žáci: Olomučany – Doubravice (17.30).

Sobota 17. září
Krajský přebor: Podivín – Boskovice. Vracov – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Kunštát – Rousínov B.
II. třída: Rudice – Drnovice. Olomučany – Boskovice B. 
III. třída: Ráječko B – Kotvrdovice. 
IV. třída: Jedovnice B – Adamov. 
Divize dorost: Veselí – Blansko (10.15, 12.30).
KP dorost: Kyjov – Boskovice (13.45, 16.00). 
I. třída dorost: Rousínov – Lipovec (12.45).
OP dorost: Adamov – Skalice (10.00).
Krajský přebor žáci: Svratka – Boskovice (9.00, 10.30). 
I. třída žáci: Bučovice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Lipovec – Boskovice B (15.00). Rudice – Lipůvka (13.45). Rá-
ječko – Sloup. 
OP ml. žáci: V. Opatovice – Knínice (13.45). Jedovnice – Kunštát (14.00). 
OP ženy: Kunštát – Lipová (13.30). Ráječko – Kostelec B (13.00). 

Neděle 18. září
Krajský přebor: M. Krumlov – Blansko. Ráječko – Ivančice.
I.A třída: Hrušovany – Bořitov. 
I.B třída: FKD – Lipovec (10.15). Černá Hora – Svratka.
II. třída: Jedovnice - Šošůvka. Letovice – Vysočany. Kořenec – Doubravice. 
Olešnice – Skalice. Blansko B – Sloup.
III. třída: V. Opatovice – Vranová. Benešov – Ostrov. Kunštát B – Vilémovi-
ce. Vísky – Lipůvka. Lysice – Knínice. Vavřinec – Bořitov B. 
IV. třída: Rozstání – Olomučany B. Bukovina – Vilémovice B (v Bukovin-
ce). Lažánky – Lažany. Svitávka – Cetkovice. Kořenec B – Voděrady (13.45). 
Skalice B – Valchov (12.30). Lomnice – Doubravice B. 
I. třída dorost: Tišnov – Rájec-Jestřebí. Kunštát – Šlapanice.
OP dorost: Jedovnice – Kotvrdovice. Sloup – Lipůvka. Ráječko – Č. Hora 
(13.00). V. Opatovice – Cetkovice. Vísky – Voděrady. Svitávka – Letovice. 
Olešnice – Drnovice (13.15). 
KP žáci: M. Krumlov – Blansko (9.00, 10.30). 
OP st. žáci: Letovice – Knínice. Vísky – Kunštát. V. Opatovice – Drnovice. 
Lysice – Svitávka. 
OP ml. žáci: Č. Hora – Blansko B. Boskovice B – Olomučany (9.00). Oleš-
nice – Svitávka. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Ocmanice (10.30).
OP ženy: Boskovice – Drnovice (11.00).

I.A 
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Bořitov - Dvě remízy si připsali 
v uplynulých kolech fotbalisté Bo-
řitova. Jako nováček I.A třídy ne-
dokázali vyhrát nejprve minulý tý-
den, přestože měli ke třem bodům 
velmi blízko. Se Slovanem Brno, 
v jehož řadách vynikal matador 
Lambert Šmíd, vedli 2:0, po po-
ločase 3:1, přesto nakonec soupeř 
dokázal srovnat na konečných 3:3. 
V Čebíně se na ně v neděli nao-
pak usmálo štěstí, když bod urvali 
v samotném závěru, přestože měli 
po celý zápas herní převahu.
Čebín – Bořitov 1:1 (0:0), 

Šmerda. Bořitov: Bušina – Jaku-
bec, Koláček, Jelínek, Kolínek 
– Havlík (73. Feifer), Šmerda, 
Knies, Vlk (46. Šeliga) – Málek 
(30. Richtr), Bezděk. 

V prvním bezbrankovém po-
ločasu měl Bořitov mírně více ze 
hry. Po změně stran svůj tlak ještě 
navýšil. První tutovky spálil dva-
krát Richtr, další zazdili Jakubec 
a Koláček. A přišel zákonitý trest. 
Trestný kop domácích těsně za 

hranicí vápna a v 72. minutě Če-
bín vedl. Hosté stáhli obranu na tři 
lidi a pokoušeli se zápas zachránit. 
Dlouho marně. Až ve třetí minutě 
nastavení přišla standardka Šmer-
dy. Ten poslal ostrý míč do ohně 
a k údivu všech propadl až k zadní 
tyči. Hned po gólu rozhodčí ukon-
čil zápas.  (bh)

Další výsledky: Líšeň B – Mi-
roslav 1:3, Bosonohy – Vojko-
vice 1:2, Šaratice – Slavkov 1:3, 
Slovan – Dobšice 2:3, Jevišovice 
– Hrušovany 2:1, Šlapanice – Mi-
kulov 0:2.
 1. Dobšice 4 3 1 0 16:6 10 
 2. Čebín 4 3 1 0 9:2 10
 3. Vojkovice 4 3 0 1 8:4 9
 4. Jevišovice 4 2 1 1 6:3 7
 5. Líšeň B 4 2 0 2 9:8 6 
 6. Šlapanice 4 2 0 2 5:4 6
 7. Miroslav 4 2 0 2 7:7 6
 8. Bosonohy 4 2 0 2 10:12 6 
 9. Šaratice 4 1 2 1 5:6 5
 10. Hrušovany 4 1 0 3 8:9 3 
 11. Bořitov 4 0 3 1 5:9 3 
 12. Slavkov 4 1 0 3 5:11 3 
 13. Mikulov 4 1 0 3 3:10 3
 14. Slovan 4 0 2 2 7:12 2

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Na 
loňské záchranářské práce mohou 
v Černé Hoře zatím jen s úsmě-
vem vzpomínat. Týmu vyšel úvod 
nové sezony skvěle a hřeje se na 
výborné druhé příčce. Na tři body 
dosáhl s trochou štěstíčka i Kun-
štát. Lipovečtí doplatili na fatál-
ní chyby v obraně. Přestože dali 
venku čtyři branky, bodově vyšli 
naprázdno.
Černá Hora – Švábenice 3:1 

(1:0), Honsnejman, Jonáš, Čech.
V bojovném utkání nováček 

soutěže domácí potrápil. Ti vedli 
od 39. minuty brankou střelecky 
disponovaného Honsnejmana, kte-

rý uklidil do sítě centr Čecha. Ve 
48. minutě to bylo již 2:0. Mazal 
přihrával a Jonáš přeloboval švá-
benického gólmana. Hosté snížili 
v 57. minutě, když při jejich ojedi-
nělém brejku přišel faul a branka 
z penalty. Ta je povzbudila, nic-
méně poslední slovo měla Černá 
Hora. Zápas nedohráli tři hráči, 
dva hosté a domácí Mazal uviděli 
červenou kartu. 

Kunštát – Ivanovice 3:2 (1:1), 
Mihola, Horák, Truhlář.

Domácí nepředvedli nějaký osl-
nivý výkon, na body ale nakonec 
dosáhli. Do vedení je poslal ve 20. 
minutě Mihola, vyrovnání přišlo 
krátce před odchodem do šaten. 
Ivanovice pak udělily protivníkovi 

lekci z produktivity a v 55. minutě 
šly do vedení. Přestože se domácí 
trápili, nevzdávali se. V 75. minu-
tě za ruku na čáře dostal hostující 
hráč červenou a Horák z penalty 
vyrovnal. Štastnou výhru potvrdil 
v 80. minutě po rohu Truhlář.

Veverská Bítýška – Lipovec 
5:4 (3:2), Zouhar, Šebela, Horá-
ček R., Horáček L.

V divoké přestřelce měli nako-
nec štěstí domácí, Lipovec dopla-
til na chyby v defenzivě. Vedl sice 
brankou Zouhara, skóre se pak ale 
otočilo na 3:1 po hrubkách v hos-
tující obraně. Pět minut před půlí 
snížil Šebela. Ve 47. minutě fatál-
ně chyboval Lukáš Vágner a bylo 
to 4:2. Lipovečtí opět snížili, do-

mácí kontrovali pátou brankou. 
Výsledek upravil v závěru Luděk 
Horáček. 

Další výsledky: Kohoutovice 
– FKD 6:1, Rousínov B – Svrat-
ka 1:2, Tišnov – Medlánky 0:0, 
Ochoz – Bohdalice 0:1. 
  1.  Kohoutovice  4  4  0  0  16:2  12 
  2.  Černá Hora  4  3  0  1  11:7  9
  3.  Svratka  4  3  0  1  7:4  9 
  4.  Bohdalice  4  3  0  1  9:7  9
  5.  Kunštát  4  2  2  0  12:7  8
  6.  Tišnov  4  2  1  1  3:3  7
  7.  Medlánky  4  1  2  1  5:6  5
  8.  Rousínov B  4  1  1  2  4:5  4
  9.  V. Bítýška  4  1  1  2  6:9  4
  10.  Lipovec  4  0  2  2  8:11  2 
  11.  Švábenice  4  0  2  2  4:8  2
  12.  Ochoz  4  0  2  2  3:9  2
  13.  FKD  4  0  2  2  3:9  2
  14.  Ivanovice  4  0  1  3  4:8  1

Jubileum. Utkáním pro   Menšíkově jedenáctce oslavili v Dlouhé Lhotě pětadvacáté výročí oddílu malé kopané. Pro tým osobnos   to byl vůbec 
první zápas na malém hřiš  . Foto Pavel Šmerda * Vítěz. Minulá sobota patřila na blanenské kuželně zrakově pos  ženým kuželkářům, kteří se sjeli 
na 4. ročník mezinárodního turnaje, který pořádá KK ZP Dolní Lhota. Soutěž mužů vyhrál domácí Karel Pařil (na snímku uprostřed), který výkonem 
763 poražených kuželek na 120 hodů do plných zůstal jen o 2 kuželky za svým českým rekordem zrakově pos  žených. Foto archiv

Pokračování ze str. 7
Dali sice nakonec tři branky, do-

mácí však sedm a soupeře zdeci-
movali. Smolný zápas absolvovali 
doma Ráječkovští. První půli do-
slova odchodili a byli za to potres-
táni, když rousínovský hráč prošel 
ve 20. minutě slalomem přes čtyři 
fotbalisty Olympie a prostřelil 
Rettegyho. Ve druhé půli se sice 
domácí zlepšili, Rousínov ale nej-
těsnější vedení udržel.

Derby Blanska s Boskovicemi 
mělo těžkou konkurenci v sou-
běžném televizním zápasu repre-
zentace ve Skotsku. Diváci si pře-
sto cestu do ochozů našli. Hned 
v 1. minutě se radovali domácí, 
když se po ukázkové přímočaré 
akci trefi l Doležel. Krátce na to 
napřáhl ke střele Kamil Janíček 
a míč po teči boskovického hrá-
če zapadl do branky. Blanenští 
pak urazili fotbalového pánaboha, 
když začali zahazovat nejvylože-
nější šance. Trest na sebe nenechal 
dlouho čekat. Šlíchal si nejprve 
dal ukázkového vlastence, aby 
krátce poté srovnal Šafařík. Na za-
čátku druhé půle pak poslal hosty 
do vedení Jiří Janíček. Lepší Blan-

sko pak až zoufale tlačilo, branku 
však ne a ne dát, příležitostí bylo 
na tři utkání. Až v závěru zachránil 
bod Sehnal. 

„S výsledkem nemůžu být spoko-
jen, doma musíme vyhrávat. Dnes 
jsme si ztrátu zavinili jednoznačně 
sami díky řadě neproměněných šan-
cí,“ zlobil se oprávněně na své svě-
řence domácí kouč Michal Kugler. 
„Blansko si určitě zasloužilo ales-
poň vyrovnat. Nás podržel zkušený 
Švéda v brance, vychytal toho hod-
ně,“ smekl pomyslný klobouk před 
svým strážcem svatyně jeho protěj-
šek Jiří Vorlický, který se i tentokrát 
v závěru objevil na hřišti.
  1.  Vracov  5  4  0  1  13:6  12
  2.  Blansko  5  3  2  0  12:7  11
  3.  Novosedly  5  3  1  1  5:4  10
  4.  Bzenec  5  3  0  2  13:5  9
  5.  Boskovice  5  2  3  0  8:6  9
  6.  Znojmo  5  2  2  1  8:6  8
  7.  Ivančice  5  2  1  2  13:7  7
  8.  Kuřim  5  2  1  2  8:7  7
  9.  Kyjov  5  2  1  2  5:5  7
  10.  M. Krumlov  5  2  1  2  3:6  7
  11.  Ráječko  5  2  0  3  7:6  6
  12.  Rousínov  5  2  0  3  6:9  6
  13.  Podivín  5  2  0  3  12:18  6
  14.  Rajhrad  5  1  1  3  3:8  4
  15.  Zbýšov  5  1  0  4  6:15  3
  16.  Rájec  5  0  1  4  5:12  1

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Ostrov 1:3 

(0:3), Sedláček – Randula, Hudec, Gross. 
Vranová – Vilémovice 0:4 (0:3), Eliáš 2, Še-
bela M., Stupka, ČK: Školař (Vil.). Benešov 
– Lipůvka 2:4 (0:3), Abrahám M., Henek 
– Macko, Srba 2. Kunštát B – Knínice 4:3 
(2:1), Zámek 2, Nedoma, Bednář – Palán, 
Minařík, Korčák J. Vísky – Kotvrdovice 
1:2 (0:1), Martínek – Hanzl, Sehnal. Lysi-
ce – Bořitov B 2:0 (1:0), Máslo P., Jonášek. 
Ráječko B – Vavřinec 4:0 (1:0), Prokop 3, 
Sehnal V.
  1.  Ostrov  4  3  1  0  10:4  10
  2.  Kunštát B  4  3  0  1  17:7  9 
  3.  Lipůvka  4  3  0  1  12:7  9
  4.  Ráječko B  4  2  2  0  15:10  8 
  5.  Lysice  4  2  1  1  11:7  7
  6.  Vísky  4  2  1  1  11:8  7 
  7.  Benešov  4  2  1  1  9:9  7 
  8.  Vavřinec  4  2  0  2  8:11  6 
  9.  Knínice  4  1  2  1  9:6  5
  10.  Vilémovice  4  1  0  3  5:4  3
  11.  V.Opatovice  4  1  0  3  7:12  3 
  12.  Kotvrdovice  4  1  0  3  6:12  3 
  13.  Vranová  4  1  0  3  4:16  3
  14.  Bořitov B  4  0  0  4  4:15  0 

IV. třída, skupina A: Jedovnice B – Olo-
mučany B 1:1 (0:0), Lébiš – Vrbecký. Ada-
mov – Vilémovice B 12:0 (7:0), Krátký L. 
6, Malásek 2, Hrazdíra, Krátký O., Martínek, 
Tlustý. Rozstání – Lažany 1:6 (0:3), Laštovi-
ca – Raichl P., Raichl D., Grytz, Vrbka, Pod-
razil, Fišer. Bukovina – Lažánky 3:1 (2:0), 
Garaj T. 2, Mudrla – Šindelka Roman.
  1.  Adamov  4  3  0  1  24:8  9 
  2.  Lažany  4  3  0  1  15:9  9 
  3.  Jedovnice B  4  2  1  1  11:8  7 
  4.  Bukovina  4  2  1  1  10:10  7 
  5.  Olomučany B  4  1  1  2  4:5  4 
  6.  Rozstání  4  1  1  2  6:12  4
  7.  Lažánky  4  1  0  3  6:11  3 
  8.  Vilémovice B  4  1  0  3  8:21  3 

IV. třída, skupina B: Svitávka – Vo-
děrady 4:1 (1:0), Chloupek J. 2, Novák T., 
Dvořák – vlastní, ČK: Stloukal (S). Cetko-
vice – Valchov 3:2 (0:1), Dokoupil, Šafrá-
nek, Najer – Barák 2. Kořenec B – Doub-
ravice B 2:1 (0:1), Novotný D., Schűlzce 
– Tenora. Skalice B – Lomnice 1:1 (0:0), 
Pečínka – nehl.
  1.  Svitávka  4  4  0  0  14:1  12 
  2.  Lomnice  4  3  1  0  11:6  10 
  3.  Doubravice B  4  2  0  2  9:7  6 
  4.  Voděrady  4  2  0  2  8:7  6
  5.  Kořenec B  4  2  0  2  7:8  6 
  6.  Cetkovice  4  2  0  2  9:11  6 
  7.  Skalice B  4  0  1  3  2:9  1
  8.  Valchov  4  0  0  4  4:15  0 

Divize st. dorost: Blansko – Břeclav B 0:0.
  1.  Blansko  4  3  1  0  13:3  10 
  2.  Sparta  4  3  1  0  14:6  10 
  3.  Otrokovice  4  3  0  1  19:9  9
  4.  Prostějov  4  3  0  1  16:7  9
  5.  Veselí  4  2  2  0  12:7  8 
  6.  Žďár  4  2  1  1  13:7  7 
  7.  Havl. Brod  4  2  0  2  10:8  6
  8.  V. Meziříčí  4  1  2  1  7:6  5
  9.  Humpolec  4  1  2  1  9:9  5
  10.  Pelhřimov  4  1  1  2  8:13  4 
  11.  Bohunice  4  1  0  3  5:17  3
  12.  Vrchovina  4  0  1  3  7:15  1
  13.  Břeclav B  4  0  1  3  3:13  1 
  14.  Líšeň B  4  0  0  4  4:20  0

Divize ml. dorost: Blansko – Břeclav B 
2:2 (1:1), Zouhar, Michalík.

KP, st. dorost: Starý Lískovec – 
Boskovice 2:1 (1:1), Hromek.

KP, ml. dorost: Starý Lískovec – Bos-
kovice 3:2 (2:1), Doležel, Preč.

I. třída dorost: Čebín – Lipovec 2:4 
(0:1), Lahodný 2, Hebert, Vrána.. Řečko-
vice – Rájec-Jestřebí 9:0 (8:0). Kunštát – 
MCV Brno 2:3 (2:1), Grulich, Lepka..

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Skalice 
5:0 (4:0), Ondráček F. 2, Opletal, Galita, 
Korčák. Kotvrdovice – Lipůvka 0:3 (0:2), 
Charvát, Bouda, Nešetřil. Adamov – Černá 
Hora 0:5 (0:1), Šístek 2, Páral D., Majer, 
Bawihung. Sloup – Ráječko 2:2 (1:1), Bez-
děk M., Burgr – nehl.
  1.  Lipůvka  2  2  0  0  10:2  6 
  2.  Č.Hora  2  2  0  0  8:1  6
  3.  Jedovnice  2  2  0  0  7:1  6 
  4.  Ráječko  2  1  1  0  5:2  4
  5.  Sloup  2  0  1  1  3:4  1
  6.  Kotvrdovice  2  0  0  2  1:6  0 
  7.  Adamov  2  0  0  2  0:8  0
  8.  Skalice  2  0  0  2  2:12  0 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Vo-
děrady 2:1 (1:0), Dostál M. 2 – Kropáč. 
Cetkovice – Letovice 3:1 (2:0), Baběrád J., 
Kubín, Alexa – Stria, ČK: Šustr (L). Vísky 
– Drnovice 5:1 (1:0), Ziman 2, Štark, Páral, 
Abrahám – Řepa L., ČK: Řepa M. (D). Svi-
távka – Olešnice 2:1 (0:1), Škrabal, Kame-
nický P. – vlastní.
  1.  Svitávka  2  2  0  0  5:1  6
  2.  Vísky  2  1  1  0  6:2  4
  3.  Letovice  2  1  0  1  9:3  3 
  4.  Cetkovice  2  1  0  1  4:4  3 
  5.  Drnovice  2  1  0  1  4:6  3 
  6.  V.Opatovice  2  1  0  1  2:4  3 
  7.  Olešnice  2  0  1  1  2:3  1
  8.  Voděrady  2  0  0  2  1:10  0 

KP st. žáci: Blansko – Boskovice 3:2 
(2:1), Loula 3 – Závodný 2.

KP ml. žáci: Blansko – Boskovice 7:1 
(2:1), Mlčoušek 3, Ševčík 2, Feik, Šmerda 
- Vorlický.

I. třída st. žáci: Šlapanice – Rájec-Jes-
třebí 8:0 (6:0).

I. třída ml. žáci: Šlapanice – Rájec-Jes-
třebí 4:2, Dovrtěl, Sekanina.

OP st. žáci, sk. A: Lipůvka – Boskovi-
ce B 0:7 (0:5), Dvořák 2, Havlík, Hlaváč-
ková, Pokorný, Straka, Novotný. Lipovec 
– Doubravice 7:0 (4:0), Formánek 2, Mu-
sil, Rýšánek, Škvařil, Sedlák, Šíbl. Rudice 
– Sloup 10:2 (7:1), Matuška 3, Svoboda J. 
2, Navrátil 2, Kučera, Košťál, Magda – Šin-
delka R., Polák. Olomučany – Kotvrdovice 
4:7 (1:5), Kováč 2, Kupka, Azzaya – Keprt 
3, Koudelka 3, Nesrovnal.

OP st. žáci, sk. B: Cetkovice – Knínice 
7:3 (3:2), Sychra 4, Dračka, Pospíšil, Kubín – 
Špidlík, Probošt, Lajšner M. Letovice – Kun-
štát 3:1 (2:1), Pokorný 2, Bezděk – Boček. 
Vísky – Svitávka 1:8 (0:6), Štark – Maršálek 
2, Staněk 2, Freher, Kubín, Prudký, Holas. 
V. Opatovice – Lysice 8:1 (4:0), Kříženecký 
4, Sedlák, Sychra 2 – Kratochvíl.

OP ml. žáci 7+1: Blansko B – Kníni-
ce 16:1 (9:1), Ševčík 4, Gregor 3, Kakáč, 
Šmerda, Pačovský 2, Souček, Rumler, Šen-
keřík – Korčák. V. Opatovice – Kunštát 1:0 
(0:0), Křenek. Černá Hora – Olomučany 
10:2 (4:0), Vladík M. 4, Řehoř 3, Chládek, 
Frýdek, Fojt – Kaspar, Žáček. Jedovnice – 
Svitávka odl. Boskovice B – Olešnice 4:1 
(3:1), Havelka Jan, Papoušek P., Lokaj D., 
vlastní – Konopáč Mir.

Derby: Drama  cká...

Z   - Z   - Z  
OP ženy: Kunštát – Drnovice 5:0 (4:0), 

Rotreklová Brigita 2, Zoubková, Havlová, 
Horáková. Lipová – Kostelec B 0:4 (0:2), 
Burgetová, Mrníková, Píchalová Monika, 
Píchalová Aneta. Boskovice – Ráječko 4:0 
(1:0), Horňová, Odehnalová, Ferugová, vl.

  1.  Kostelec B  2  2  0  0  9:3  6
  2.  Kunštát  2  1  1  0  5:0  4
  3.  Boskovice  2  1  1  0  4:0  4 
  4.  Ráječko  2  1  0  1  6:4  3
  5.  Drnovice  2  0  0  2  3:10  0 
  6.  Lipová  2  0  0  2  0:10  0

Červenka Beach Open. Turnaje v plážovém volejbalu, pořádaného Služ-
bami Boskovice, se zúčastnilo 18 dvojic. Vítězem se stal pár Jan Šimek, 
Věra Černochová, na druhém místě se umís  li Vladimír Krejčí a Ivan Se-
hnal. V boji o bronz udolala děvčata z boskovického volejbalového oddí-
lu Zuzana Zrůstková a Vendula Nováková vítěze minulého turnaje Jana 
Líďáka a Tomáše Ryšavého.  Foto Milan Strya
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1. Vepřové nudličky na žampionech, dušená rýže 59,-, 2. Karbanátky, rajská omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Vepřový plátek sypaný sýrem, opékaný brambor 65,-, 4. Kuřecí plátek na roštu, hranolky 69,-, 5. Smažený kuřecí řízek 
plněný slaninou a hermelínem, vařený brambor, zelenina 79,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem 79,-

1. Zapečené těstoviny, okurek 59,-, 2. Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí flamendr, bramboráčky 69,-, 5. Vepřový přírodní řízek zapečený vejci a sýrem, hranolky, zelenina 79,-, 
6. Těstovinový salát, šunka, sýr, vejce 79,-

1. Vepřové výpečky, opékaný brambor, okurek 59,-, 2. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 3. Kuřecí nudličky s kapií a ananasem, dušená rýže 69,-, 4. Smažený pangácius, vařený brambor, tatarka 69,-, 
5. Přírodní vepřový řízek, šunka, vejce, hranolky, zelenina 79,-, 6. Obědový salát s tuňákem 79,-

1. Vepřové na kmíně, dušená rýže 59,-, 2. Smažená vepřová játra, bramborový salát 65,-, 3. Hovězí guláš, houskový knedlík 69,-, 4. Lasagne 69,-, 5. Kuřecí na slanině, hranolky, obloha 79,-, 6. Šopský salát s kuřecím masem 79,-

1. Koprová omáčka, vařená vejce, vařený brambor 59,-, 2. Těstoviny s kuřecím masem, špenátem a smetanou 65,-, 3. Kuřecí kung-pao, dušená rýže 69,-, 4. Smažený vepřový řízek na česneku, vařený brambor, okurek 69,-, 
5. Vepřový steak s nivou, hranolky, zelenina 79,-, 6. Obědový salát se smaženými sýrovými kousky 79,-

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 5. 9. do pátku 9. 9., 59 až 79  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 

Z  

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

1 B  – R , KP 1 0 2

2 B  – P , KP 1 0 2

3 K  – R , KP 1 0 2

4 R -J  – M.K , KP 1 0 2

5 B  – J , I.A 1 0 2

6 Š  – K , I.B 1 0 2

7 R  B – Č  H , I.B 1 0 2

8 L  – K , I.B 1 0 2

9 B  B – J , OP 1 0 2

10 D  – L , OP 1 0 2

11 S  – K , OP 1 0 2

12 K  – L , III. . 1 0 2

13 V  – B , III. . 1 0 2

14 V  – Š , OP 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

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

1 P  – B , KP 1 0 2

2 V  – R -J , KP 1 0 2

3 R  – I , KP 1 0 2

4 M. K  – B , KP 1 0 2

5 H  – B , I.A 1 0 2

6 FKD – L , I.B 1 0 2

7 K  – R  B, I.B 1 0 2

8 Č  H  – S , I.B 1 0 2

9 J  – Š , OP 1 0 2

10 L  – V , OP 1 0 2

11 O  – B  B, OP 1 0 2

12 K  – D , OP 1 0 2

13 B  – O , III. . 1 0 2

14 B  B – S , OP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem druhého kola se stal Martin Škaroupka z Olomučan, třetího 
kola Vladimír Galuška z Kotvrdovic. Vede Zdeněk Horák ml. z Ostrova. 
Podrobné výsledky najdete na www.zrcadlo.net.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Další kolo okresního přeboru přá-
lo domácím. Až na dvě výjimky. 
Letovice jen remizovaly s bosko-
vickým béčkem a Šošůvka roni-
la krokodýlí slzy. Tři body totiž 
prohospodařila v samém závěru 
a naopak je všechny odevzdala 
soupeři.

Jedovnice – Vysočany 1:0 (1:0), 
Vintr.

Solidní utkání se rozhodlo už 
v prvním poločase. Když ve 30. 
minutě exblanenský Klimeš vy-
bojoval ve středu míč a nahrál ho 
Šotovi, zrodila se jediná branková 
situace utkání. Vintr po přistrčení 
od spoluhráče nezaváhal a pro-
střelil z hranice penalty soupeřova 
gólmana. Brankový účet se tímto 
okamžikem uzavřel.

Šošůvka – Drnovice 3:5 (1:1), 
Knödl, Kuchař, Krátký – Crhák 
2, Haničinec, Navrátil, Páral, ČK: 
Blažek (D).

Utkání mělo neuvěřitelný ko-
nec. Drnovice sice vedly 0:1, 
do půle však bylo srovnáno. Po 
změně stran Šošůvka utekla na 
3:1, hosté navíc po červené hrá-
li jen v deseti. Od 80. minuty se 
však děly věci. Drnovičtí zaveleli 
k ataku a srovnali. Poté, co domácí 
zazdili tutovku, pak ještě dvakrát 
udeřili a z Krmelec Areny si od-
vezli všechny tři body.

Letovice – Boskovice B 1:1 
(1:1), Hlaváček – Kopecký.

Zápas měl slavnostní úvod, do-
mácí zasloužilí funkcionáři Karel 
Viška a Pavel Loukota převzali nej-
vyšší vyznamenání ČSTV za celo-
životní práci. Začátek samotné hry 
se ale Letovickým ani trochu nevy-

vedl. Z počátečního tlaku vytěžili 
Boskovičtí jen branku Kopeckého, 
před vyšším přídělem zachránil do-
mácí brankář. Hra se pak vyrovna-
la, před půlí srovnal Hlaváček. Po 
změně stran se oba týmy jakoby 
bály možné prohry a skóre se již 
nezměnilo. 

Rudice – Doubravice 2:1 (0:1), 
Sehnal, Malík – Daněk Jan.

Lídr tabulky šel do vedení v prv-
ním poločase Daňkem. Rudičtí 
srovnali, a když se již zdálo, že 
utkání skončí dělbou bodů, nestalo 
se tak. Domácí soupeře překvapili 
a dokázali dát vedoucí branku. Ve-
dení v tabulce ale po tomto sobot-
ním utkání Doubravice neztratila, 
ani jeden z pronásledovatelů jejího 
zaváhání nedokázal využít. 

Olomučany – Skalice 1:0 (0:0), 
Navrkal.

Zápas se hrál dlouho bez šťávy. 

Domácí sice šance měli, nedokázali 
z nich ale nic vytěžit. Jak se pozdě-
ji ukázalo, rozhodla 65. minuta. Na 
centr si naběhl Navrkal a hlavou 
dal jedinou branku utkání. Hosté 
se sice pak snažili vrátit do utkání, 
skóre se ale již nezměnilo.

Kořenec – Sloup 2:1 (2:1), Me-
luzín 2 – Kleveta. 

Z posledního kola střelecky 
namlsaný Kleveta otevřel skó-
re i tohoto zápasu, na jeho pokus 
z trestného kopu nedokázal domácí 
gólman vůbec zareagovat. Favo-
rizovaní hosté vedení nedokázali 
potvrdit, naopak se zdravě naštval 
domácí Meluzín. Ve 27. minutě 
vyrovnal a před odchodem do ša-
ten poslal svůj tým do vedení. Bez-
krevně hrající Sloupští nedokázali 
odpovědět. Zouhar nedal penaltu a 
nebýt Poláka, mohla být výhra Ko-
řence ještě vyšší. 

Šošůvka doma ztratila už jasně vyhraný zápas s Drnovicemi

Doubravice přes porážku v  čele
Olešnice-Blansko B 5:4 (4:2), 

Kuda O. 2, Kubíček M., Boček R., 
Svoboda – Pokorný, Nečas, Blatný, 
Juránek.

Po úvodních neproměněných 
šancích Blanska uhodili Olešničtí 
a v 17. minutě vedli již 2:0. Hosté 
srovnali, v posledních pěti minu-
tách první půle ale znovu dvakrát 
inkasovali. Přestřelka pokračovala. 
Blansko dokázalo dotáhnout na 
4:4, sedm minut před koncem však 
padl rozhodující gól.

  1.  Doubravice  4  3  0  1  8:4  9
  2.  Jedovnice  4  2  2  0  7:3  8 
  3.  Sloup  4  2  1  1  9:4  7
  4.  Boskovice B  4  2  1  1  9:8  7 
  5.  Olomučany  4  2  1  1  3:6  7 
  6.  Vysočany  4  2  0  2  6:4  6 
  7.  Olešnice  4  1  3  0  8:7  6 
  8.  Kořenec  4  1  3  0  5:4  6 
  9.  Rudice  4  1  2  1  5:7  5 
  10.  Blansko B  4  1  1  2  8:7  4 
  11.  Skalice  4  1  1  2  7:10  4
  12.  Šošůvka  4  1  0  3  10:12  3 
  13.  Drnovice  4  1  0  3  7:12  3 
  14.  Letovice  4  0  1  3  5:9  1



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

Odvezu jakéko-
li množství zacho-

valých střešních tašek 2falco-
vých, nejlépe Bohunice. Tel. 
773 275 035.

Pronajmu byt 2+kk s terasou 
ve Skalici nad Svitavou. Volný 
od 1. 10. Tel.: 607 574 844.

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

Prodám jednopokojový byt 
v nově zrekonstruovaném domě 
v Letovicích v klidném pro-
středí, přízemý (vhodné pro se-
niory) 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 zaříze-
ný 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 slunný aty-
pický byt 2+ kk v Blansku 
- Zborovce, novostavba, 
foto k dispozici na email. 
Cena 8 500 Kč vč. inkasa. 
Jen solventnímu zájem-
ci. Volný od 10. 9. Tel.: 
607 117 564.

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a

Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz
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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

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

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

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, Písečná

Nabízím:
poradenství v oblasti prodeje nemovitostí zprostředkování 

prodeje nebo nákupu, finanční poradenství
Aktuální poptávka:

Blansko: byt 2/3+1 s balkonem,
dům se zahradou

P  P  

777 008 399 

sindelarova@

zrcadlo.net

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

PODNIKATELSKÁ INZERCE

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

Firma MP LESY spol. s r.o. 
hledá řidiče traktoru, řidičský prů-
kaz sk. T a praxe podmínkou, ná-
stup možný ihned. Životopisy za-
sílejte na mplesy@mplesy.cz, tel. 
734 405 977.

  

  

www.studiumbk.cz

Macocha
stavební bytové družstvo,
Blansko
Pražská 66, 678 30 Blansko
tel.: 516 417 211, www.macocha.cz

nabízí

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ 
VE VLASTNÍ UBYTOVNĚ

Příští číslo Zrcadla vyjde 20. září (uzávěrka 15. 9.).
Bude ZDARMA distibuováno v lokalitě Blansko. 

Noviny i s dárkem budou také ZDARMA rozdávat hostesky na 
Pivní pouti 24. září v Černé Hoře.

Součástí bude příloha TRH PRÁCE a ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA.

Prodám čistokrevná britská 
kotátka, jsou krásně stavěná, 
předpoklad mohutného vzrůstu- 
otec 10 kg. Povahově jsou to ty-
pické britulky- umazlené, hravé, 
zvyklá na kontakt s člověkem, 
je to skvělý domácí společník. 
Kotátka chodí na kočičí záchůdek 

SLUŽBY

tel.: 606 478 920
e-mail: 
bytservisblansko@seznam.cz

a baští premiové granulky. odběr 
možný ihned- Boskovice. cena 
2 900 Kč kontakt 606 788 730 
nebo email: veronika.kancirova@
seznam.cz.

ZD Sebranice přijme na far-
mu ve Svitávce dojiče/ku. Nástup 
možný ihned. Kontakt 737 259 234 
Ing. Adamčáková

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-
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.

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.

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, bar-
va černá. Cena 700 tis. Kč bez 
DPH. Tel.: 602 547 755.

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.

Prodám Citroen Xantia 
1.8ie rv.1999, najeto 200 000 
km, 4x airbeg, abs, klimati-
zace, nové rozvody, brzdy stk 
do 10.2012. Dobrý stav. Tel.: 
777 836 139.

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

Pronajmu nezařízený byt 

Vše pro nabíjení, údržbu, opravu, 
využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. Nabíječky 
klasické, automatické, invertorové, 
solární, pulsní, Startovací kufříky, 
vozíky, kabely. Testry, zkoušečky, 

odpojovače, zemnící pásky, svorky, 
kleště, oka. Autodoplňky. Měniče. 
12–24 V elektrospotřebiče. Wapky. 

www.aberto.cz



VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

pátek 16. září pátek 16. září 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Malování se Šárkou, tvoření pro batolata 
od 1 roku.
Blansko - Zámek v 19, 21 a 23 hod.: Noční kostýmované prohlídky.
Kunštát - Náměs   od 18 hod.: Hrnčířský jarmark (více na str. 12).
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 6. září úterý 6. září 
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Lidice.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Jana Eyrová.
Boskovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.
Jedovnice v 19 hod. Auta 2.

středa 7. září středa 7. září 
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 8 hod.: Nebojte se PC, kurz obsluhy počítače. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Setkání mládeže v Madridu, beseda 
s Janem Forbelským ml. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Ohlédnu   za 30 lety MKD, 
poprázdninové setkání.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lidice.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Dvojí život Veroniky.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Jindřich Buxbaum - Vzpomínka, 
vernisáž výstavy fotografi í.

čtvrtek 8. záříčtvrtek 8. září
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Humanitární sbírka. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Schůzka Klubu mladých důchod-
ců, beseda se starostou města. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: První Avenger 3D.
Doubravice v 18 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.

pátek 9. zářípátek 9. září
AKCEAKCE

Do Rudice se sjedou motorkáři
Motopropadání je název akce, která se koná od pátku 9. do neděle 11. září 
v Rudici. Připravena jsou vystoupení kapel, soutěže, ohňostroj, vyhlídkové 
lety, vojenská vozidla a další doprovodný program. Více na internetových 
stránkách www.motopropadani.wz.cz.  (zpr)

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: První Avenger 3D.
Lysice - letní ve 20.15 hod. Barbar Conan.
Šebetov v 19.30 hod. Harry Po  er a Relikvie smr   - část 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Princ a pruďas.

VÝSTAVA VÝSTAVA 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Luboš Plachý, obrazy, vernisáž výstavy. 
Boro  n - Arboretum: Podzim v květech, pouťová prodejní výstava. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Arcus. 

sobota 10. září sobota 10. září 
AKCEAKCE

Hasiči budou slavit výročí
Sbor dobrovolných hasičů z Klepačova uspořádá oslavy 100. výročí od za-
ložení sboru. Vše vypukne v sobotu 10. 9. ve 14 hodin na louce za horní 
autobusovou zastávkou. Je připraven obsáhlý program, bohaté občerstvení, 
na své si přijdou malí i velcí. Ve 20 hodin začne večerní zábava, na které 
zahraje skupina Prorock, za nepříznivého počasí bude zábava přesunuta do 
místního Dělnického domu.  (zpr)

Blansko - Muzeum v 10 hod.: Dny otevřených dveří v Muzeu Blansko. 
Blansko - Nemocnice v 10 hod.: Den pro dě   v nemocnici. (více na str. 12).
Blansko - Nám. Svobody ve 14 hod.: Autodráha Open Air, závody pod ote-
vřeným nebem. 
Boskovice - Tělocvična ZŠ Sušilova v 10 hod.: Nábor oddílu aikida. 
Boskovice - Zámek ve 14 hod.: Královské zámecké hemžení.
Kř  ny - Jeskyně Výpustek v 17, 17.45, 18.30 a 19.15 hod.: Evropská noc pro Ne-
topýry, prohlídka jeskyně, povídání o netopýrech, pozorování živých netopýrů. 
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny, ve 14 a 16 hod.: Prohlídky farního kostela sv. Prokopa.
Letovice - Skautská klubovna v zámeckém parku ve 14 hod.: Skautské od-
poledne, skautské disciplíny, soutěže, hry a jiné, ukázky bojůvky z druhé 
světové války, výstavka z dějin skautského hnu   v Letovicích.
Lomnice - Nám. Palackého v 11 hod.: Přehlídka elegance historických vozidel. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu ve 14 hod.: Bleší trh.
Svitávka - Park městyse od 13.30 hod.: Svitávecký jarmark tradičních řeme-
sel, hlavní host Verona (více na str. 12). 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 15 a 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: První Avenger 3D.
Lysice - letní ve 20.15 hod. Šmoulové.

KONCERTKONCERT
Blansko - Baseballové hřiště v 18 hod.: Tři sestry, koncert známé kapely.
Vanovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Koncert vážné hudby.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum: Podzim v květech, pouťová prodejní výstava. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boro  n - Koupaliště ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Krounex. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Arcus. 

neděle 11. září neděle 11. září 
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum v 10 hod.: Dny otevřených dveří v Muzeu Blansko. 
Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: Autorské čtení tří brněnských lyrických 
básnířek. 
Boskovice - Mazurie ve 13 hod.: Mazurácký pohár, hasičská soutěž. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19 hod.: Taneční lekce standardních a la  nsko-
amerických tanců. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 15 a 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: První Avenger 3D.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boro  n - Arboretum: Podzim v květech, pouťová prodejní výstava. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

pondělí 12. září pondělí 12. září 
AKCEAKCE

Blansko - Nemocnice ve 14.30 hod.: Den otevřených dveří iktové jednotky 
neurologického oddělení. 

Vísky - Agrocentrum Ohrada ve 12.30 hod.: Relaxační odpoledne Nového 
sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Muži v naději.
Boskovice v 19.30 hod. Kůže, kterou nosím.

úterý 13. září úterý 13. září 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Jak se vyrovnat s poklesem příjmu, poví-
dání s Lucií Oplus  lovou. 
Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bazárek, možnost nákupu a prodeje dět-
ských věcí - oblečení, obuvy, autosedaček, kočárků, postýlek, věcí pro tě-
hotné aj.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18.30 hod.: Felix Holzmann Včera, dnes a zítra, 
pocta legendárními komikovi a jeho nestárnoucímu humoru, v hlavní roli 
David Šír, dále hrají Miroslav Reil a Markéta Zeherová. 

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Kůže, kterou nosím.
Jedovnice v 19 hod. Šmoulové.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

středa 14. září středa 14. září 
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 17.30 hod.: Blanenská univerzita (nejen) pro seniory, 
zahájení 2. ročníku. 
Boskovice - Klubovna ČSZ ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská poradna. 
Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bazárek, možnost nákupu a prodeje dět-
ských věcí - oblečení, obuvy, autosedaček, kočárků, postýlek, věcí pro tě-
hotné aj.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Viditelný svět.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

čtvrtek 15. záříčtvrtek 15. září
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům v 9 hod.: Bazárek, možnost nákupu a prodeje dět-
ských věcí - oblečení, obuvy, autosedaček, kočárků, postýlek, věcí pro tě-
hotné aj.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Zpívejte s námi, fes  val zájmové umě-
lecké činnos   handicapované mládeže. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Taxikář.
Doubravice v 17 hod. Útěk ze Sibiře.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Kaviár nebo čočka, ochotnické předsta-
vení, hraje Nahoď Vranová. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Šebetov v 19.30 hod. X-Men: První třída.
Velké Opatovice v 19.30 hod. In  mní past.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Ivo Cicvárek, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Pohledy do našich světů - vernisáž vý-
stava obrazů a kreseb mladých tvůrců. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Jiřinkový bál, hraje Pohoda. 
Okrouhlá - Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Tamdem. 

sobota 17. září sobota 17. září 
AKCEAKCE

Cetkovice - U kulturního domu v 16 hod.: O pohár starosty SDH, hasičská 
soutěž.
Kunštát - Náměs   od 9 hod.: Hrnčířský jarmark (více na str. 16).
Letovice - Náměs   v 9.30 hod.: Na kole okolo přehrady, cyklis  cký výlet.
Olešnice - Cesta za Lamberkem ve 14 hod.: Pohádková cesta.
Olešnice - Rybník Jeruzalém v 7 hod.: Rybářské závody pro dospělé.
Velké Opatovice - Koupaliště ve 13 hod.: Velkoopatovická zátoka, soutěž 
modelů lodí. 

KINAKINA
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Synagoga: Dominika Hošková a Jiří Hošek, violoncellový dvoj-
koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Kostel Všech svatých ve 14 hod.: Duchovní dědictví Boskovicka, 
vernisáž výstavy. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

ZÁBAVAZÁBAVA
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Tamdem. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Hasičská tancovajda, hraje 2,5 pro-
mile.
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Kvě  nový bál. 

neděle 18. září neděle 18. září 
AKCEAKCE

Kunštát - Náměs   od 9 hod.: Hrnčířský jarmark (více na str. 12).

KINAKINA
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Chaos & žena, vernisáž výstavy Li-
buše Baďurové. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 9 hod.: Rájecké jiřinky, aranžmá z krásné kvě  ny 
babího léta a výstava uměleckých děl sklářských mistrů.

pondělí 19. září pondělí 19. září 
KINAKINA

Boskovice v 17 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Filmjukebox: Žert.

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.), 
Jitka Karlišová, fotografi e (do 30. 9.) * Rájec-Jestřebí - Zámek: Femme Fa-
tale (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.) 
* Blansko - Galerie Ve Věži: Švanca M. Aleš, obrazy (do 16. 9.) * Letovice 
- Galerie Domino: Marie Bernardi, obrazy (do 2. 10.) * Boskovice - Muzeum: 
Zdeněk Fránek, architektonické návrhy (do 12. 10.) * Blansko - Galerie měs-
ta Blanska: Denisa Krausová (do 5. 10.).
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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 

 

Rájec-Jestřebí - Milovníci zvěřiny si mohou v kalendáři označit datum 28. září. Druhý ročník soutěže ve vaření gulášů z divočiny připravuje Honitba Bílá voda na nádvoří rájeckého zámku. „O iciální název je Rá-jecký kotlík,“ prozradil jeden z organizátorů Libor Havlíček z Blanska.Jak myšlenka uspořádat ne-tradiční akci vznikla? „Jak už to bývá, náhodou. Při řeči u piva,“ říká ředitel soutěže Vladimír Moráň. Loni bylo přihlášeno asi dvacet týmů. „Počet jsme omezili na deset. Z důvodu po-čtu kotlů i množství masa. Toho bude vždy pět kilo na mužstvo. Každé si na začátku vylosuje 

druh, ze kterého bude guláš připravovat,“ uvedl. Konkrét-ně se bude vařit srnčí, jelení, jelení ze siky, mu loní a kančí. Původně se plánoval i medvědí, problém byl ale s veterinárním potvrzením. Jednotlivé týmy se budou prezentovat v deset hodin, ná-sledovat bude losování. Kromě zmíněného masa budou mít připraveny také kotle a dřevo, všechny ostatní suroviny na va-ření musí mít samy podle svého uvážení. „Když vyjde pěkné počasí, bude se vše odehrávat na ná-dvoří, při špatném ve vyklize-ných garážích. Připraveno bude občerstvení z černohorského 

pivovaru, udírna, burčák a víno z jižní Moravy. Návštěvníci si za padesát ko-run koupí degustační misku, s níž pak mohou obcházet jed-notlivé kotle. Budou mít také dva žetony, kterými ocení vzor-ky, které jim nejvíce chutnaly,“ popisuje Moráň. Hodnotit bude i speciální porota. „V ní zasedne mimo jiné Laďa Kerndl, paní hraběnka, Bob Frí-dl, který i vystoupí. Odborným předsedou bude pan řezník Rů-žička z Pamětic,“ vyjmenoval. Or-ganizátoři zvou srdečně všechny na pěkně strávený den. „Věříme, že letos bude svítit sluníčko, loni nám akce propršela,“ přeje si Li-bor Havlíček. (bh)

Zámek v Rájci hostí 
soutěž ve vaření guláše

Výpustek 
bude patřit 
netopýrům

Moravský kras - Už po pat-nácté se uskuteční tradiční Evropská noc pro netopýry. Le-tos připadá na sobotu 10. září a v Moravském krasu se jejím dějištěm stane jeskyně Výpus-tek nedaleko Křtin. Povídání o netopýrech, vý-klad o jejich životě i sledová-ní živých netopýrů začíná od 17 hodin a součástí akce bude i návštěva jeskyně. Protože počet návštěvníků jeskyně je limitován, program se bude opakovat několikrát. K Výpustku se zájemci mo-hou dostat pěšky, na kolech i auty. Od blanenského autobu-sového nádraží odjede v 17.30 autobus s návratem do 21.30 hodin.  (ama)

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
6. 9. 1100-1600 1730-2000 1100-2000

Středa 
7. 9. 630-1600 1800-2100 1200-2100

Čtvrtek 
8. 9. 630-1600 1730-2100 1200-2100

Pátek 
9. 9. 1200-2100 1200-2100

Sobota 
10. 9. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
11. 9. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den 
svých narozenin máš vstup zdarma. 
Akce na září: Dopolední vstupné (do 12 hodin) o deset procent lev-
nější.
POZOR: V pondělí a v pátek je v době  od17 do 18.30 hod. pro veřej-
nost pouze jedna dráha.
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