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www.nabytek-havlik.cz
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Kern získal prestižní ocenění,
bronz v soutěži Dočesná 2011
Černá Hora - Pivovar Černá Hora si odvezl prestižní ocenění z odborné degustační soutěže Dočesná 2011. Její porota rozhodla o tom,
že výčepnímu pivu Kern náleží bronzová medaile v kategorii polotmavých piv.
„Z ocenění mám velkou radost. Těší mě, že se značka Černá Hora
napříč republikou stala synonymem pro poctivé a dobré pivo,“ uvedl
sládek černohorského pivovaru Vlastimil Zedek.
Odborná degustační soutěž Dočesná probíhá již tradičně pod záštitou Chmelařského institutu v Žatci u příležitosti Žateckých slavností.
Do letošního 54. ročníku se přihlásilo 35 pivovarů s rekordními 196
vzorky piv.
(pš)

Kunštát vydal
nový kalendář
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Krajš radní rozhodli
o sloučení dvou škol
Radim Hruška
Boskovicko - O slučování
středních škol je už téměř jistě
rozhodnuto. Krajští radní totiž minulý týden projednali a doporučili
zastupitelům ke schválení optimalizaci středních škol zřizovaných
Jihomoravským krajem. Ve finále
se má současný počet 32 středních
škol zredukovat na polovinu, tedy
šestnáct subjektů. V našem regionu
se opatření dotknou střední školy
ve Velkých Opatovicích, která přejde pod Masarykovu školu práce
v Letovicích. Změny začnou platit
od příštího školního roku.
„Jedná se o rozhodnutí, které je
nezbytné. Kdybychom ho neučinili, zbytečně zatížíme nadměrnými
výdaji krajský rozpočet. Rozhodnutí rady bylo jednomyslné. Šlo
nám o zachování kvality výuky,
oborovou pestrost a museli jsme
reagovat na negativní demografic-

ký vývoj. Řešení musí být systémové a koncepční,“ řekl hejtman
Michal Hašek. To, zda se změny
skutečně odehrají, záleží na krajských zastupitelích, kteří se sejdou
ve čtvrtek 22. září.
Podle náměstka hejtmana Stanislava Juránka, který má danou
oblast na starosti, jsou v současné
době školy obsazené jen z asi tří
čtvrtin a kdyby se místa nerušila,
byla by za tři roky obsazenost jen
poloviční. Sloučením by se měl
počet míst snížit o asi dva tisíce.
„Dřív se v kraji rodilo ročně dvacet tisíc dětí a stejný počet jich
mířilo na střední školu či učiliště.
Teď jich máme deset tisíc a ještě
to klesne. Bude tak jen polovina
dětí, které tady dřív byly,“ uvedl.
Podle náměstka Juránka by Jihomoravský kraj bez optimalizace
příští rok doplácel na provoz škol
187 milionů korun. Tato částka by
během čtyř let narostla až na 550

milionů korun, tedy
desetinu krajského
ročního rozpočtu.
Naopak
klidné
může být vedení
Boskovic i tamního
gymnázia. Před nedávnem se totiž objevila zpráva, že by
se měla rušit jedna
první třída ústavu.
Proti se ihned postavila radnice, vedení
školy i její studenti.
Radě Jihomoravského kraje byl totiž
předložen návrh na
snížení počtu tříd v Gymnáziu Boskovice. Tento krok měl být součástí Optimalizace sítě středních
škol v kraji. Záměr přitom nebyl
předem konzultován. Ředitel školy o něm nebyl předem oficiálně
informován a nevěděl o něm ani
náměstek hejtmana Stanislav Ju-

ránek, který má školství v kraji
na starosti. Den po konání rady
o zmíněném materiálu nevěděla
ani ředitelka odboru školství JMK
Hana Poláková. Podle vedení boskovické radnice nebyl návrh podložen žádnými odbornými fakty.
Pokračování na str. 4

Muž nabízel
nelegální DVD
s Housem

Blíží se finálový večer Miss Zrcadlo 2011
Finále. Už v sobotu 1. října ve 20 hodin vyvrcholí v Dělnickém domě v Blansku letošní
ročník soutěže Miss Zrcadlo. Devítka krásných dívek se utká v několika disciplínách,
připraven je doprovodný program, hlavním hostem večera bude zpěvačka Tereza
Kerndlová. Program bude moderovat Vít
Šaroun.
Záš tu nad letošním ročníkem soutěže
převzali hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, senátor Jozef Regec a místostarosta Blanska Jiří Crha. Zbývající
vstupenky si můžete rezervovat na telefonním čísle 737 177 367 nebo na e-mailu
smerda.zrcadlo@centrum.cz. Jejich počet
(pš)
je omezen!
Foto Jiří Vojzola

Kunštát - Nástěnný kalendář
s historickými fotografiemi kunštátského náměstí si mohli zakoupit návštěvníci víkendového Hrnčířského jarmarku v Kunštátě.
„K dostání bude i nadále v našem informačním centru. Kalendář tvoří unikátní fotografie
našeho města z 19. a 20. století
a je prvním z plánované edice
historických kalendářů, které by
město chtělo vydat i v následujících letech,“ řekl starosta Zdeněk
Wetter.
(pš)

Zítra začínají
v Blansku
taneční kurzy
Blansko - Kulturní středisko
města Blanska pořádá základní
kurzy tance a společenské výchovy pro studenty středních škol.
Všechny se konají v Dělnickém
domě.
Mají celkem deset lekcí, dvě
prodloužené a závěrečný ples.
Poprvé se s lektory, kterými jsou
tradičně manželé Alena a Jiří Míšenští, setkají frekventanti 21. září
v 17 a v 19.30 hodin.
(bh)

cena 10 Kč / předplatné 8 Kč

Blanensko - Neobvyklý případ řeší v těchto dnech blanenští
policisté. Devatenáctiletý mladík
z našeho okresu se totiž rozhodl
přivydělat si zvláštním způsobem.
Nejprve si nahrál z televize
všechny čtyři série oblíbeného
amerického seriálu o doktoru
Housovi. Ty potom prokazatelně
neoprávněně namnožil a nabízel
je na internetu. Populární seriál
byl nahraný na sedmi DVD nosičích. Muž je přes internet nabízel ke koupi lidem za třináct set
korun. Možná by pirátské kopie
prodával až do současnosti, kdyby jeho počínání neodhalili při
kontrolním nákupu pracovníci
české protipirátské unie a nepředali celý případ policii.
„Devatenáctiletý mladík je nyní
podezřelý ze spáchání trestného
činu porušení autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Za to
mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci,“ přidala podrobnosti blanenská policejní mluvčí
Iva Šebková.
(hrr)

Boskovice budou hos t tradiční Husí slavnos
Boskovice - V Boskovicích proběhne v sobotu 1. a v neděli 2. října
již osmý ročník Husích slavností.
Program se bude odehrávat v areálu parku u boskovického zámeckého skleníku. Lidi pobaví mimo
jiné skupina Maxim Turbulenc,

Věra Martinová nebo Petr Spálený a skupina Apollo. Boskovické
restaurace budou po oba dny prodávat jídla z husí, případně kachniček, husí pečínka bude dostupná
i přímo v zámeckém skleníku, který se promění v obří restauraci.

„Park obsadí jarmark, na kterém
se vedle občerstvení budou prodávat i nejrůznější výrobky tradičních
řemesel i produkty související s ročním obdobím a husami. Chybět nebude nabídka pohlednic z Husích
slavností. Dětem dny kromě pohád-

ky a písničkového programu zpestří nabídka různých atrakcí, dětská
dílna, jízdy na koních, v muzeu pak
výstava dětských prací a gastrodílna a v areálu za muzeem soutěžní
výstava chovatelů drobného zvířectva.
Pokračování na str. 4

Hasič Josef Nečas přivezl z New Yorku bronzovou medaili

Foto archiv Josefa Nečase

lysičtí hasiči. Ač jsem ze Šošůvky, sel vysoko. „Dva Brazilci, kteří
stal jsem se členem jejich sboru a skončili předemnou, byli skvělí.
moc jim teď děkuji za maximální Dostal jsem po startu sedm trestpodporu,“ smeká pomyslný klo- ných sekund, v cíli mi chybělo
bouk. „Berou mne tam jako svého, asi patnáct. A měl jsem i trošku
pomohli mi maximálně, třeba i tím, štěstí, čtvrtý borec skončil za
že účetně moje americká účast pro- mnou o desetinku. Já jsem už na
šla přes ně,“ dodává.
té nepopulární pozici párkrát byl,
Samotná disciplína, na kterou takže vím, jak to bolí.
Pokračování na str. 4
se celý rok připravoval, mu ale
vyšla. Soutěž, které se
SLUŽBY
obecně říká Železný hasič, spočívá v extrémně
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hadic, přenášením figuríny apod. Výsledek je
dán součtem časů. „Je to
opravdu moc namáhavé,
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Blansko - Pozorní čtenáři si
jistě pamatují článek z loňského
roku. Ředitel blanenských hasičů
Josef Nečas startoval v Koreji na
světových hasičských hrách, odkud si přivezl bronz ze soutěže
družstev v nejnáročnější disciplíně požárního sportu. Letos svůj
supervýkon ještě překonal. Dovezl sice medaili stejné hodnoty,
byla ale z kategorie jednotlivců.
A navíc si zazávodil v New Yorku,
kde byla účast sedmnácti tisíc borců z celého světa.
„Byly to tentokrát Světové hry
policistů a hasičů. Není náhodou,
že se konaly v době, kdy si celý svět
připomínal desáté výročí od pádu
věží Světového obchodního centra
po teroristickém útoku. Atmosféra
celého podniku tím byla prodchnu-

ta,“ vzpomíná na nedávné zážitky
plukovník Nečas. Začátek akce
však poznamenala jiná věc. „Hurikán Irene, který ohrožoval celé
východní pobřeží USA. Američané se právě od doby, kdy se stala ta
hrozná událost, možná až extrémně starají o bezpečnost svých obyvatel a opatření ve městě tak byla
veliká. Starosta rozhodl o zastavení všech sportovních a podobných
podniků, nejezdilo metro, v televizi neustále běžela upozornění,
jak se mají občané chovat. Každý
to bral, bylo to úžasné. Z hlediska
mé profese mne to velmi zaujalo,“
líbilo se Nečasovi. Tři dny se však
nezávodilo.
Jak řek, už dostat se do Ameriky nebylo snadné. „Musím podotknout, že po návratu z Koreje
nebylo jasné financování podobných akcí. Ředitelství tomu dalo
z úsporných důvodů stop. A tak,
pokud jsem chtěl pokračovat, musel jsem na to jinak. O vlastní dovolené, sehnat si sponzory a partnery. Tím nejvýznamnějším se stali

lFS
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Opilé děti se
toulaly po
městě
Velké Opatovice - Mezi půl jedenáctou a půl dvanáctou v noci
v pátek 9. září kontrolovali policisté společně se strážníkem ve
Velkých Opatovicích, zda tam
děti nepijí alkohol. V blízkosti
autobusového nádraží narazili na
skupinku dětí. Z celkem osmi byla
dechová zkouška pozitivní u čtyř
chlapců ve věku mezi patnácti
a osmnácti lety. Alkohol v dechu
měli také čtrnáctiletá dívka a chlapec. Nejvíce měl v dechu patnáctiletý hoch, u něhož dechová zkouška ukázala 1,30 promile. Všichni
přiznali, že pili pivo. Nezletilé
děti předali policisté jejich rodičům. Navíc se jim podařilo zjistit,
kde si mladiství alkohol koupili
a obsluha je proto nyní podezřelá
z přestupku na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
(hrr)

Z přístřešku
zmizelo kolo
Doubravice nad Svitavou Přes hromadu dřeva na zeď a odtud rovnou do volně přístupného
přístřešku se zřejmě vydal zatím
neznámý zloděj v Doubravici nad
Svitavou. S sebou si odvezl kolo
značky Kellys a motorovou travní
sekačku značky Husquarna. Celkem tak způsobil škodu za téměř
27 tisíc korun.
(hrr)

Zloděj byl
asi elektrikář
Blansko - Kolem šedesáti metrů
měděného kabelu a dalších třicet
metrů hliníkového kabelu ukradl zloděj z neoploceného objektu
pískovny v městské části Blanska.
Kromě kabelů, z nichž část pak
ponechal na místě, si vzal také
dva elektrické jističe. Celkem tak
způsobil škodu za více než 15 tisíc
korun.
(hrr)

Zahradníci
přišli o túje
Benešov - Zřejmě zapálený
zahradník loupil v noci na středu
7. září v Benešově. Podle policistů pachatel vnikl na pozemek
zahradnictví a ukradl celkem 110
kusů tújí. Škoda se tak vyšplhala
na 22 tisíc korun.
(hrr)

Auto ujelo
z parkoviště
Blansko - Auto bez řidiče se
pohybovalo v úterý 6. září na parkovišti v Blansku. Řidička tam
odstavila vozidlo Opel Insignia,
ale dostatečně ho nezajistila. Auto
proto začalo samo couvat a zastavilo se až o dopravní značku, která
nápor nevydržela a odporoučela
se k zemi. Při kuriózní nehodě
se nikdo nezranil, ale na vozidle
vznikla škoda ve výši pět tisíc a na
dopravní značce dalších pět tisíc
korun.
(hrr)

ZPRAVODAJSTVÍ

Střední škola André Citroëna v Boskovicích postupně mění tvář

Zateplení uspoří stovky síc
Radim Hruška
Boskovice - Střední škola André Citroëna v Boskovicích začala
procházet postupnou modernizací.
V současné době dělníci pracují na
první etapě revitalizace.
Ta zahrnuje výměnu oken a zateplení střechy na hlavní budově.
Pokračovat se bude ve stravovacím komplexu, svářečské škole
a prostorách údržby. Akci uzavře
tělocvična a bazén. Práce mají být
hotové ještě v letošním roce a přijdou na téměř třiadvacet milionů
korun. Na financování se podílí
zřizovatel školy Jihomoravský
kraj, strukturální fondy EU a částkou zhruba šest až sedm set tisíc
korun samotná škola. Čelní strana budovy bude nově vyvedena
v kombinaci červené, bílé a šedé,
což jsou oficiální barvy Citroënu.
„V příštím roce by měla následovat druhá etapa. V současné
době už máme podanou žádost na
Státní fond životního prostředí.
Rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje máme také potvrzené
spolufinancování krajem. V této
fázi budou práce zahrnovat zateplení střech a plášťů budov a výměnu oken. Kromě toho je plánovaná
ještě změna vytápění. Staré kotle
budou nahrazeny tepelnými čerpadly na zemní plyn. Tím by měly
být vyřešeny všechny objekty na
náměstí 9. května. Náklady se
vyšplhají na třináct milionů korun. V rozpočtu kraje máme ještě

Mladý muž
spadl ze skály
a těžce se zranil
Adamov - Záchranáři vyjížděli v neděli 11. září k muži, který
spadl ze skály v Adamově a způsobil si vážné zranění. Mladík
spadl při lezení z výšky zhruba
deseti metrů a utrpěl poranění páteře. Při příjezdu zdravotníků byl
při vědomí.
„Zasahující tým na místě nehody muži zajistil žilní vstup,
podal potřebné léky a zafixoval
zraněnému páteř pomocí speciálních fixačních pomůcek. Z důvodu nutnosti rychlého a šetrného
transportu na specializované pracoviště byl na místo vyslán tým
letecké záchranné služby. Ten
zraněného muže převzal do péče
a transportoval jej na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno,“
popsala mluvčí jihomoravských
zdravotnických záchranářů Barbora Zuchová.
(hrr)

Stavba. Dělníci pracují na revitalizaci hlavní budovy školy André Citroëna.
schválenou částku sedm milionů
korun na vnitřní rekonstrukce.
V příští roce se provede modernizace sprch, toalet a rozvodů, včetně prostor tělocvičny a bazénu.
Druhá etapa by měla proběhnout
v létě,“ přidal podrobnosti ředitel
školy Karel Ošlejšek.
Podle něj se už připravuje také

Některé místní části
dostanou více peněz
Letovice - Vedení letovické radnice se začalo zabývat rozlišením
financování svých místních částí.
Zatím dostávají všechny každý rok
zhruba stejné prostředky. To by se
ale mělo změnit, ty větší si mohou
už od příštího roku polepšit.
„Vycházeli jsme z toho, že šedesát tisíc korun, které dostávají nyní
na menší rekonstrukce a pořádání
různých akcí, je nezbytné minimum. Za základ jsme si proto dali,
že by žádná místní část neměla dostávat méně prostředků než v minulosti. V praxi to bude znamenat, že
ty menší dostanou zhruba stejně a
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větší si polepší. Největší jsou Kladoruby, které by měly dostat zhruba dvojnásobek tedy kolem 130
tisíc korun, Meziříčko asi 120 tisíc
korun, Novičí 90 tisíc korun a podobně. Brali jsme to podle různých
hledisek, jako je například počet
obyvatel, rozloha, komunikace,
nemovitosti atd.,“ uvedl letovický
místostarosta Radek Procházka.
Podle něj by tato úprava znamenala navýšení rozpočtu města o téměř 350 tisíc korun. „Ještě to není
projednané s místními částmi, ale
předpokládáme, že je to nijak nepoškodí,“ dodal Procházka. (hrr)

třetí etapa, která ale ještě v tuto
chvíli není finančně zajištěna. V ní
by se pozornost zaměřila na budovy v Dřevařské ulici, kde jsou
pracoviště praktického vyučování
pro strojírenské a elektro obory.
Rekonstrukce by měla proběhnout
v roce 2013 a stát kolem deseti až
dvanácti milionů korun.

Foto Radim Hruška
Všechny tyto stavební úpravy
mají za cíl snížení nákladů na
vytápění školy. Podle předběžných propočtů by se měla úspora
pohybovat mezi pětadvaceti až
třiceti procenty. V řeči čísel ušetří
první etapa asi půl milionu korun
ročně a druhá čtyři sta tisíc korun
za rok.

V Adamově zlevní teplo
Adamov - Městská rada v Adamově rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky v oblasti teplárenství a uzavřela smlouva na odběr tepelné
energie z kogenerační jednotky o výkonu 2 MW. Vítězem řízení se stala
společnost ČEZ Energo.
V současnosti dojde k úplné odstávce teplovodních kotlů a ohřev vody
bude čerpán z tohoto právě instalovaného zařízení. „Toto řešení bylo
rozpracováno již v roce 2010. Volby sice tuto záležitost pozdržely, nyní
se však vše již rozběhlo podle plánů,“ uvedl místostarosta Jiří Němec.
Jak dodal, momentálně se připomínkuje stavební povolení a v létě začne
úsporný provoz centrální soustavy tepla. „Řešení je i ekologické,“ líbí se
mu.
(bh)

Publikace o historii obce
Lipovec - Občanské sdružení Vápeníček vydalo před deseti lety publikaci o historii obce. Byl o ni takový zájem, že byla úplně rozprodána.
Proto sdružení rozhodlo o její reedici. Pamětníci, na které se první vydání nedostalo, mají možnost knihu znovu získat. Kontakty najdete na
internetu.
(ama)

Svitávka už má lepší spojení se silnicí I/43
Svitávka - První část nové silnice, která umožní lepší propojení
městyse se silnicí I/43, slavnostně
otevřeli minulou sobotu ve Svitávce.
„Opravy si vyžádaly přes sedm
milionů korun. Stavba navazuje na rekonstrukci křižovatky na
náměstí městyse, která byla realizována v letech 2009 a 2010.
Původní trasa byla vedena úzkou
ulicí, absence chodníků měla negativní vliv na bezpečnost chodců,
vstupy do přilehlých domů ústily
přímo na vozovku,“ řekl vedoucí
blanenské oblasti Správy a údržby

Foto Pavel Šmerda

silnic Jihomoravského kraje Miloš
Bažant.
Nová trasa je vedena prolukou
v zástavbě, která vznikla demolicí
domu. Dále pokračuje přes zahrady
k podjezdu pod železniční tratí, kde
se napojuje na původní trasu. „Napojení na silnici I/43 zůstává v havarijním stavu. Na vozovce v délce
430 metrů jsme tedy zatím udělali
alespoň vysprávky,“ doplnil Bažant. Dokončení celé akce je dále
v rukou ŘSD ČR. Projekt nemá
dosud příslušná územní rozhodnutí
a není provedena ani nezbytná majetkoprávní příprava.
(pš)

Motorkář
dostal smyk
a těžce se zranil
Šebrov - Rychlost a špatný technický stav motocyklu byly podle
prvotních zjištění policie příčinou
havárie, která se stala v neděli
18. září kolem půl páté hodiny odpolední v zatáčce na silnici vedoucí od Šebrova do Blanska.
„Čtyřiatřicetiletý motorkář jedoucí na stroji značky Yamaha, na
níž měl ojeté pneumatiky, dostal
v zatáčce smyk a havaroval. Při
pádu utrpěl těžké zranění. Na motocyklu vznikla škoda ve výši asi
60 tisíc korun,“ přidala podrobnosti blanenská policejní mluvčí
Iva Šebková.
(hrr)

Opilá narazila
do stromu
Lipůvka - Těžkým zraněním
spolujezdce skončila v neděli
18. září v časných ranních hodinách havárie osobního auta Ford
Focus nedaleko Lipůvky.
Dvaadvacetiletá řidička jedoucí od Šebrova k Lipůvce tam
zřejmě v důsledku nepřiměřené
rychlosti dostala smyk a havarovala do stromu. Při nehodě byla
lehce zraněna, těžká zranění však
utrpěl stejně starý muž, který jel
s ní. Dechová zkouška u řidičky
byla pozitivní, policisté naměřili
2,21 promile alkoholu.
(hrr)

Vzal peníze
z restaurace
Lipůvka - O přibližně čtyřicet
tisíc korun přišli provozovatelé jedné z restaurací v Lipůvce.
A zloděj neměl ani moc práce,
aby se k penězům dostal. Během
čtvrtka 15. září totiž vešel do
kanceláře, vzal si volně odložený
klíček od trezoru, ten si otevřel
a peníze odnesl neznámo kam.
Policisté případ nyní šetří pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže.
(hrr)

Jiří Crha: Uděláme maximum pro odkoupení Hotelu Dukla
Bohumil Hlaváček
Blansko
Blansko – Hned
několik aktuálních
témat
hýbe současným Blanskem.
Popovídali
jsme si o nich s
místostarostou Jiřím Crhou.
Čím jiným začít než očekávanou dražbou hotelu Dukla…
Každý zodpovědný člověk,
který se dívá kolem sebe, nemůže vyloučit tu nejhorší variantu,
že tento objekt někdo koupí a
přemění ho, jak jsem již několikrát uvedl, na ubytovnu páté
kategorie. Brno je kousek a pře-

místit sem nájemníky by nebyl
problém. Já tuto možnost vůbec
nepodceňuji, naopak. Opravdu
by se to mohlo stát. Ghetto ve
středu města je pro mne naprosto
nepřijatelná představa. Nálepku
pro město, že je to místo, kterému je třeba se vyhýbat, naprosto
odmítám. Občanům města můžeme slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom objekt získali a postarali se o smysluplnou
budoucnost zmiňovaného území.
Jsou i jiné důvody, proč jít do
dražby?
Určitě. Je jedinečná šance promluvit do toho, jak bude vypadat
centrum města v budoucnu. To
je zásadní, zájem občanů o to
jednoznačně chápu. Rada měs-

ta byla pověřena organizačními
kroky, které vytvoří podmínky
pro koupi nemovitosti.
Jako potenciální dražitelé jste
měli možnost si objekt prohlédnout. V jakém je stavu?
V hrozném, vybydleném. Myslím, že do něj nikdo neinvestoval
žádné peníze minimálně 20 let.
V poslední době se začalo
mluvit i o další budově, která
má nejasnou budoucnost. Přístavbě před ZŠ TGM na Rodkovského ulici, která se dostala do
havarijního stavu…
Já jako člen vedení města, který má v gesci mimo jiné i oblast
školství, si na tento problém začínám zvolna dělat radikální ná-

zor. Začínám vážně přemýšlet o
tom, protože z historických fotografií vím, jak vypadala původní
historická tvář budovy, že by tam
přístavba v této podobě nemusela
být, neboť budovu školy jednoznačně hyzdí. Asi by bylo lepší
přístavbu odstranit než ji nákladně opravovat a hledat nové řešení
stravování. Je to jedna z variant,
ale mně se dost líbí.
Zasadil jste se po nástupu do
funkce o digitalizaci kina. Ta se
v těchto dnech realizuje. Co přinese?
Hotovo by mělo být do konce
září. Stát to bude tři miliony šest
set tisíc korun, osm set tisíc jsme
obdrželi formou dotace. Myslím,
že jsme k tomuto kroku přistou-

pili na poslední chvíli, příští rok
už nemusí být vypsaná. Mohlo
se stát, že by naše kino nemohlo
dál promítat většinu novinek, na-

rozhovor
opak, teď je můžeme dávat v den
republikové premiéry. Moc se na
nový provoz těšíme. Jako symbolické vidím, že koncem října
po ukončení zkušebního provozu
zahájíme obnovenou činnost u
příležitosti devadesátého výročí
vzniku blanenského kina.
Kdo jede Masarykovou ulicí,
vidí čilý stavební ruch…
Zahájili jsme její rekonstrukci

od kruhového objezdu směrem
k výjezdu z Blanska. Začíná se
chodníky, za plného provozu.
Povrch se bude upravovat v říjnu,
do konce tohoto měsíce by mělo
být hotovo. Účastníci silničního
provozu budou pak muset počítat
s objížďkou, která bude vedena
jinými částmi města.
Pod záštitou místostarosty
se nedávno uskutečnil obnovený Půlmaraton Moravským
krasem. Jaké jste zaznamenal
ohlasy?
Jednoznačně pozitivní. Tato
akce by se měla stát opět tradiční.
A to tak, aby to nebyl jen závod,
ale i kulturně společenská akce
pro všechny občany města.
Pokračování na str. 4

3

úterý 20. září 2011

K pohádce Škola princů

V.I.P.

jsem přišla jako slepá k houslím, říká herečka
Pavel Šmerda
Mladá herečka Sarah Haváčová
vešla do povědomí diváků jako
princezna Lenka v televizní pohádce Škola princů. Nedávno zavítala do Boskovic, kde se zúčastnila týdenního tanečního kurzu
a svolila ke krátkému rozhovoru

kterého byla jen půlka, ale říkali
mu Čtvrtka. A v současné době
s Divadlem bez střechy vyjíždíme s hrou Krize aneb Poslední
pohádka o lásce od rumunského
autora Ignata Mihae.

Můžete našim čtenářům prozradit, jak jste se dostala k herectví?
Herectví se věnuji už od dětství, kdy jsem začala chodit do
drama ckého kroužku ve Vyškově, odkud pocházím.

Kdy jste dostala první filmovou nabídku a jaká to byla?
První možnost stát před kamerou jsem měla díky mému kamarádovi Lukáši Koláčkovi, jehož
znám taktéž z Vyškova. Společně
jsme natočili před čtyřmi lety studentský snímek Kvetoucí růže.
Jde o filmovou báseň, ve které se
rozvíjí vztah dvou mladých lidí.

Než jste předstoupila před
kameru, jako první přišlo asi na
řadu divadlo. Kde všude jste hrála a v jakých rolích jste se představila?
Hrála jsem ve Vyškově ve všech
možných ochotnických divadlech.
Z divadla Haná nejraději vzpomínám na roli Dorotky ze Strakonického dudáka. S kamarádkami
ze souboru Trdla jsme vytvořili
autorskou pohádku o kuře ,

Díky Vaší „prvo ně“ jste se
vlastně dostala i k roli v pohádce
Škola princů?
Ano, Lukáš věnoval DVD Kvetoucích růží svému pedagogovi
Romanovi Vávrovi, který ho tehdy vyučoval ve Zlíně režii. Díky
tomu si mě pan Vávra pozval na
cas ng do Prahy. Měla jsem veliké štěs , jelikož jsem se k pohádce dostala ještě před přije m na
vysokou.

Princezna. Mladou herečka Sarah Haváčovou znají diváci především
z pohádky Škola princů.
Foto archiv Sarah Haváčové
Jak vzpomínáte na natáčení
pohádky?
Dlouho mi nedocházelo, jak velikou příležitost jsem dostala. Přišla jsem k ní jak slepá k houslím
a brala tu skutečnost tak nějak
samozřejmě. Když jsem postup-

ně zjišťovala, kdo všechno bude
v pohádce hrát, přišlo mi to celé
trošku neuvěřitelné.
Spolupráce s hereckým partnerem Matoušem Rumlem byla
bez problémů? A jak na vás re-

agovali zkušenější hereč kolegové?
S Matoušem jsme se rychle
spřátelili. Byl mi velkou oporou.
Dokázal vnímat nejen svoji roli,
ale dával dobré připomínky i k mé
postavě. Uměl mi poradit, jak se
natočit co nejlépe ke kameře, pomohl mi také během dodělávání
postsynchronů. Nejvíce si cením
právě možnos pracovat s ním.
Je lidský, skromný a pracovitý.
A jak reagovali ostatní? Byli
moc milí. Všichni jsme byli na
jedné lodi, a tak se nikdo nepovyšoval. Naopak, když byl problém,
byli velice ochotní. Nikdy dříve
jsem nezažila, jak funguje filmový
štáb, proto bylo pro mě vše velice
vzrušující. Klapka, skript, kamera,
zvuk, produkční… Bavilo mě pozorovat, jak je všechno načasované a vzájemně propojené. Cí la
jsem se mezi všemi velice dobře.
Momentálně studujete JAMU.
Jak se Vám tam líbí?
Mám před sebou tře semestr
a těším se na něj. Loňský rok byl
pro mne zlomový. Během měsíce jsem zjis la, že budu točit
pohádku a že mě přijali na činohru. Měla jsem ze začátku trochu
předsudky z hereckého prostředí
a uvažovala jsem, že bych dálkově
studovala i jinou školu. Pravdou
je, že jsem ráda, že mám prvák
za sebou. Znovu bych ho dělat
nechtěla, ten rok byl dost hek c-

ký. Ale zároveň jsem si ujasnila,
co chci. Herectví mě baví čím dál
víc a jinou školu než JAMU bych
momentálně studovat nechtěla.
Všechno je ale o přístupu. Uvědomuji si, že vystudovat ji neznamená stát se hned dobrou oblíbenou herečkou. Mnohdy je to
o štěs , a pak taky o píli, o snaze.
JAMU je pouze přistávací dráhou,
ze které můžou letadla vzlétat.
Ale jak vysoko pole , záleží už jen
na výkonnos jejich motoru.
Hrajete v současné době v nějakém divadle?
Stále hraji s přáteli z Vyškova
v Divadle bez střechy.
Co se týká herectví. Na čem
momentálně pracujete, příp.
máte nějaké nabídky?
Během roku mě budou čekat
různé školní projekty. Těm se
budu věnovat především.
Uvidíme Vás v nejbližší době
v nějaké divadelní hře nebo v televizi?
V září budeme s Lukášem Koláčkem točit krátký filmový snímek
inspirovaný Máchovou povídkou
Marinka. Snad se bude promítat
na nějakých fes valech.
Jaké máte plány do budoucna?
Cestovat, naučit se tančit a živit se herectvím.

Tereza Kerndlová: Nová
deska bude o životě
Co nevidět spatří světlo světa čtvrté sólové album zpěvačky Terezy
Kerndlové, které nese název Schody z nebe. Jaké bude a další zajímavosprozradila v následujícím rozhovoru.
Můžeš čtenářům prozradit, jak to vypadá s přípravou nové desky?
Deska je už v současné době hotová a je na cestě do výroby. Ještě
dokončujeme obal. Na pultech se album objeví 24. října.
V čem se bude lišit od těch předchozích?
Deska je úplně jiná než ty předchozí. Minulé album Retro bylo plné
nových skladeb ve „starém kabátě“ a taky se na něm objevilo několik
známých cover verzí. Nová deska pojmenovaná podle prvního singlu
Schody z nebe je popová a texty se dotýkají spousty lidí. Je o životě, o
tom, co prožíváme, ať už je to pozi vní téma, zamilovanost nebo třeba
ztráta někoho blízkého.
Můžeš ji trochu více představit?
Album je celé v češ ně a nese se v popovém duchu. Je plné melodických písní. Navíc pestrých. Jsou na něm svižné skladby, melancholické
balady i „ostřejší“ písničky. Doufám, že se budou lidem líbit stejně jako
Schody z nebe nebo můj další singl Přísahám. Na desce se také objeví
jako dvanáctá píseň skladba Já chci jen to, co chci, kterou jsem nazpívala
pro animovanou pohádku Na vlásku.
Kdo všechno na desce pracoval?
Na desce jsem dělala opět s producentem Honzou Gajdošem, nahrávali jsme ve studiu Daniela Škráška, který se postaral o zvukovou stránku
alba, texty mi napsal můj přítel René Mayer.
V sobotu 1. října se představíš v Blansku na finálovém večeru soutěže Miss Zrcadlo 2011. Jak se těšíš po delší době na vystoupení v našem
regionu?
Moc se těším a věřím, že bude báječná atmosféra…
Co si myslíš o soutěžích krásy? Uvažovala si někdy, že se do některé
přihlásíš?
Já osobně jsem nikdy k takovým soutěžím neinklinovala už jen kvůli
své malé výšce. Ale rozhodně myslím, že jsou fajn. Ráda jsem jejich součás aspoň jako vystupující.
Pomalu nám končí léto. Měla si vůbec čas vyrazit s přítelem někam
na dovolenou nebo se teprve chystáte?
Celé léto jsme pracovali na albu a měli spoustu další práce, takže na
dovolenou nebyl čas. Nejspíš znovu někam vyrazíme až v zimě.
Pavel Šmerda

Foto Art ONE
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CĔ ĘĊ ĉĶďĊ ě ėĊČĎĔēĚ
Zateplením školy významně
sníží náklady na energie
Svitávka - Snížit náklady na energie. To byl hlavní cíl prací, které
proběhly o prázdninách na budově Základní školy ve Svitávce. „Jednou
z nejvýznamnějších akcí letošního roku bylo zateplení základní školy.
Došlo na zateplení obvodových stěn, výměnu oken a dveří, zateplení
podlahy pod venkovním prostorem, stříšky pod kabinety a stropů. Během zateplování budovy byly provedeny nezbytné klempířské práce
a impregnace střešních trámů a nainstalovány venkovní žaluzie,“ vyjmenoval starosta městyse Martin Cetkovský s tím, že danými úpravami by
mělo být docíleno snížení nákladů na energie o 20 – 25 procent. Celkové
náklady na akci byly vyčísleny na 7,3 milionu korun, pětaosmdesát procent uznatelných výdajů bylo hrazeno z dotace EU, pět procent ze SFŽP
a deset procent z vlastních zdrojů.
(pš)

Crha: Uděláme maximum...
Pokračování ze str. 2
Aby si zvykli na to, že první neděli v září se bude konat pravidelně.
Kdo se jí zúčastnil letos, může potvrdit, že stála za to. Již nyní jednáme
s organizátory o pořádání příštího ročníku.
Žhavým tématem je op malizace sítě středních škol v kraji. Boskovickým se podařilo zamezit zrušení jedné třídy na gymnáziu. Blansku
stále hrozí…
Je dobře, že boskovická radnice svým správným radikálním postojem
zvrátila rozhodnutí kraje. Jsem přesvědčen o tom, že svoje místo mají na
okrese obě gymnázia se stejnou strukturou. Pokud se v Blansku zruší jedna
třída osmiletého studia, musí být nahrazena třídou čtyřletého studia tak,
aby byly na našem gymnáziu dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého. Stejně, jak je tomu v Boskovicích. Nevidím sebemenší důvod, proč
by v Blansku mělo být o třídu méně. Se současným návrhem kraje zásadně
nesouhlasím. Na nejbližší městské radě k tomu přijmeme stanovisko. Zdá
se mi, že je tato problematika z kraje vedena nekoncepčně.

Dětské odpoledne ve Žďárné

Boskovič připravují přenosy z New Yorku, vstupné bude levnější

Kino bude přenášet operu
Radim Hruška
Boskovice - Také v letošním
roce se návštěvníci boskovického
kina Panorama mohou těšit na přímé přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku. Již třetí sezona přichází s celkem jedenácti představeními. Vítanou novinkou bude
také snížení vstupného, které bude
pro abonenty stát 270 a jednorázově 300 korun.
„Připravený program je opět
velmi bohatý. Začínáme v sobotu 15. října operou Anna Bolena, ale pravděpodobně známější
pro místní publikum bude druhé
představení, Mozartovo dílo Don
Giovanni. To je naplánováno
na 29. října. V programu budou
modernější i klasické kusy. Zajímavý moment je pro mě opera
známého minimalistického skladatele Philipa Glasse Satyagraha
(19. listopadu). Systém je podobný jako v předchozích letech.
Dramaturgickou skladbu vytváří
tým z Metropolitní opery, my ji
pouze přejímáme. Poslední přímý
přenos sezony se uskuteční 14.
dubna. Rezervace i předprodej

vstupenek fungují už od začátku
září,“ uvedl vedoucí boskovického kina Radek Pernica.
Návštěvníci jednotlivých představení se nedočkají jen konkrétní opery, ale organizátoři z New
Yorku nabídnou i doprovodný
program. Pravidlem tak bývá, že
na začátku vystupuje tamní moderátor, který se snaží přiblížit nejen
dílo samotné, ale především jeho
interprety. Diváci si mohou navíc
vychutnávat detailní záběry, které

by v samotné opeře nikdy neviděli. Podle Pernici je výsledkem
kombinace bezchybně zvládnutého filmového řemesla a výsostného interpretačního umění zpěváků, režisérů, dirigentů, hudebníků
a dalších umělců Metropolitní
opery.
A v jakém oblečení se na operu
do kina vydat? „Vůbec si nedovolujeme nabádat diváky, v jakém
mají chodit oblečení, necháváme
to čistě na nich. Podle zkušenos-

Program přímých přenosů
z Metropolitní opery NY
15. říjen 2011 – Anna Bolena (Gaetano Donize ), 29. říjen 2011 –
Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart), 5. listopad 2011 – Siegfried (Richard Wagner), 19. listopad 2011 – Satyagraha (Philip Glass),
3. prosinec 2011 - Rodelinda (George Frideric Handel), 10. prosinec
2011 – Faust (Charles Gounod), 21. leden 2012 – Kouzelný ostrov
(George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau
a další), 11. únor 2012 – Soumrak bohů (Richard Wagner), 25. únor
2012 – Ernani (Giuseppe Verdi), 7. duben 2012 – Manon (Jules Massenet), 14. duben 2012 – La traviata (Giuseppe Verdi).
Více na www.kinoboskovice.cz

Do Mladkova povede nová cyklostezka

Žďárná - Dobrovolní hasiči ve Žďárné uspořádali dětské odpoledne
nazvané Rozloučení s prázdninami. Akce se konala na výletišti v Třešňovém sadě. Za krásného slunečného počasí se sešlo více než osmdesát
malých i velkých soutěžících, kteří zdolávali deset stanovišť s různými
úkoly. Další soutěže pro týmy byly připraveny v průběhu celého odpoledne, a to jak dovednostní, tak logické. Za každý dobře provedený úkol
dostal soutěžící sladkou odměnu.
(lp)

V Olešnici představili dvě
opravená dětská hřiště
Olešnice - Děti v Olešnici si mohou užívat dvě nově opravená dětská
hřiště. V úterý se oficiálně představila veřejnosti, ale už v průběhu prázdnin na nich byly instalovány herní prvky.
Obě akce byly podpořeny finančně z dotací. Hřiště u mateřské školy
z dotace Jihomoravského kraje pro dobrovolný svazek obcí Olešnicko,
na hřiště v ulici V Lukách přispělo finančně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
„Zatímco hřiště u mateřské školy si nevyžádalo větších terénních
úprav a zakládání trávníků, v ulici V Lukách tomu bylo naopak. Proto
bylo možné provoz u mateřinky zahájit současně se zahájením školního
roku, u hřiště V Lukách bylo třeba vyčkat na zakořenění trávníku,“ uvedl starosta Olešnice Zdeněk Peša. Jak doplnil město přispělo k dotacím
částkou 300 tisíc korun, takže hodnota díla dosáhla bezmála jednoho
milionu korun.
(hrr)

Pro cyklisty. V plném proudu jsou v současné době práce na nové cyklostezce, která spojí Boskovice s Mladkovem. Stavba má být dokončena v prosinci letošního roku a bude sloužit jak milovníkům kol, tak pěším.
Akce přijde na zhruba pět milionů korun. (hrr)
Foto Jaroslav Oldřich

Boskovice budou hostit Husí...

Foto Jana Hrušková

Pokračování ze str. 1
Vše doplní výstava historické
i současné zemědělské techniky.
Novinkou je zpřístupnění vyhlídkové radniční věže na Masarykově
náměstí a víkendový provoz informačního centra,“ upřesnila Taťána
Reiblová z boskovických kulturních zařízení. Jak doplnila, v sobotu se navíc v budově rezidence Muzea Boskovicka od 13.30 hodin za
dohledu odborné poroty rozběhne
soutěž o nejlepší houskový knedlík
k husí pečínce.
(hrr)

Sobota 1. října (park u zámeckého skleníku) - 10 hod. dechová
hudba Boskověnka (9 až 9.45 hod. na Masarykově náměs ), 10.30
hod. slavnostní zahájení, folklorní soubor VELEN, 11 hod. pohádkové
představení – Genus Brno Cirkus bude, 12.30 hod. country skupina
PRAK, 14.30 hod. MAXIM TURBULENC, 16 hod. Věra MARTINOVÁ.
Neděle 2. října (park u zámeckého skleníku) - 10 hod. Borověnka –
dětský folklorní soubor DDM Boskovice, 11 hod. Krejčík Honza 1 Bez
práce nejsou koláče, 12.30 hod. dechová hudba Boskovická kapela,
14.30 hod. Krejčík Honza 2 Dovolená s krejčíkem, následovat bude
vyhlášení výsledků soutěže restaurací O nejlepší houskový knedlík
k pečínce, 16 hod. Petr SPÁLENÝ a skupina APOLLO.

Na nádraží simulovali nehodu vlaku a auta
Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda
Blansko - Cestující projíždějící
blanenskou vlakovou stanicí Macocha byli minulý týden ve středu
před polednem svědky čilého ruchu. Střet lokomotivy s osobním
autem byl předmětem plánovaného cvičení Integrovaného záchranného systému Jihomoravského
kraje. Zasahovali hasiči, záchranáři, policisté a další jeho složky.
„Simulujeme dopravní nehodu, při níž se střetne automobil
s drážním depovým vozidlem.
V osobáku budou dvě uvězněné
osoby, v lokomotivě tři,“ nastínil blanenský profesionální hasič

Foto Bohumil Hlaváček

Mojmír Richter. Jak řekl, úkolem
zasahujících bylo ošetřit zraněné
jak z vlaku, tak z auta. „Jednotka
SŽDC bude mít poté za úkol vyzkratovat trakční vedení. A následně odstranit následky nehody,“ dodal. Cvičení bylo součástí řádného
plánu podobných akcí.
Akci byl přítomen i šéf blanenských hasičů Josef Nečas. „Jestli
jsme něco podobného zažili reálně? Za mého působení ve funkci
minimálně dvakrát. Určitě třeba
na přejezdu v Dolní Lhotě, to
mám v dobré paměti,“ napadlo ho
ihned.
Zapojeny byly i policejní jednotky. Ty zajišťovaly místo nehody a případné objízdné trasy.

„Podobné nehody nejsou naštěstí
na Blanensku až tak běžné, ale
musíme být na ně pochopitelně
připraveni. Poslední jsme měli
loni na nechráněném přejezdu ve
Velkých Opatovicích. Přes naše
upozornění se tam nic od té doby
nezměnilo,“ uvedla tisková mluvčí blanenského oddělení Policie
ČR Iva Šebková.
Podle vedoucího taktického
cvičení Romana Opluštila proběhl zásah podle plánu. „Podobný
nácvik na železnici jsme dělali
vůbec poprvé. Hodnocení bylo
kladné, podařilo se nám vyprostit
zraněné z vlaku i z osobního automobilu ve velmi krátkém čase,“
řekl Opluštil.

tí z loňských sezon lidi na operní představení nechodí oblečení
stejně jako na běžné filmy, ale
zároveň nechodí ani tak jako do
skutečných operních domů. Takže
něco mezi tím,“ vysvětlil Radek
Pernica s tím, že by byl rád, kdyby
se v kině dostali na průměrnou návštěvnost kolem osmdesáti lidí na
jedno představení.
Kromě přenosů z Metropolitní
opery si kino připravilo na podzim
i bohatý program filmů. Lákadlem
mohou být například některé snímky z filmového klubu. Žádný kasovní trhák však v Boskovicích na
podzim nečekají. Postupně se také
rozšiřuje nabídka filmů ve 3D.
„Trojrozměrná technologie se
setkala s výrazným ohlasem. Stojím si za tím, že máme jedno z nejlepších instalovaných vybavení
v širokém regionu. Hrubým odhadem už padesát procent našich
diváků navštívilo v letošním roce
trojrozměrné filmy. Úspěch je významný. Snažíme se ale tyto filmy
nasazovat tak, abychom se nestali
pouhým 3D kinem. Rozhodně nechceme zanevřít na klasický dvojrozměrný obsah,“ doplnil Pernica.

Nečas přivezl
z New Yorku
bronzovou....
Pokračování ze str. 1
Ale beru to jako satisfakci za
neskutečnou dřinu v přípravě.
Děkuji ženě, že měla se mnou trpělivost,“ usmívá se blanenský
železný hasič.
Jako doplněk si Josef Nečas užil
ještě silového víceboje v závěru
her. „Spočíval v kilometrovém
přespolním běhu, vrhu koulí, běhu
na 100 metrů a plavání, šplhu na
laně, shybech, bench pressu a překážkové dráze. Umístil jsem se
na dvanáctém místě ze třiceti lidí,
beru to jako velký úspěch. Udělal
jsem si osobní rekordy, to mne potěšilo. Při této soutěži jsem získal
spousty kamarádů z celého světa,“
prozradil.
A jiné zážitky z New Yorku?
„Chtěl jsem toto město někdy
navštívit, takže se mi to příjemně
spojilo. Snažil jsem se je pochopitelně poznat. Kromě klasických
míst jsem viděl několik hasičských
stanic, kde mne vždy srdečně přivítali. Kolegialita mezi hasiči celého světa je úžasná, poznal jsem
to i tam. Oni jsou velmi patriotičtí,
všude jsem viděl vlajky a vzpomínkové plakety na zemřelé kolegy,“ poznamenal Josef Nečas.
Za rok by si rád udělal ještě jeden sportovní výlet. A znovu za
nebývalou exotikou. „Příští hry
budou v australském Sydney. Jak
to dopadne, nevím. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem,
kteří mi sponzorsky na americkou
misi přispěli. Myslím, že jsem
naší republice ostudu neudělal. Do
třetice bych to určitě na světovém
Železném hasiči rád zkusil,“ přeje
si sportovec.

Krajští radní
rozhodli
o sloučení...
Pokračování ze str. 1
Situaci do Boskovic přijel uklidňovat i hejtman, který navštívil
gymnázium a všechny přítomné
ujistil, že se s redukcí nepočítá. Michal Hašek konstatoval, že změna
nebyla v radě projednána a po podrobné analýze se podařilo koaličně pro příští školní rok dohodnout
otevření jedné třídy osmiletého
studia a dvou tříd čtyřletého studia, jak je tomu v současné době.
„Boskovické gymnázium nabízí
vzdělávání studentům z poměrně
širokého regionu a v jeho případě není žádný důvod pro redukci
nabízených míst ve čtyřletém či
osmiletém studiu. Říkám to s plnou váhou hejtmanského úřadu,
neboť se bohužel někteří pokusili
vyvolat emoce nesprávnými informacemi,“ dodal hejtman.
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Manželé Lenka a Jan Kozílkovi na výletě zachránili život muži, kterého zavalil malotraktor

Mladá lékařka a její muž jsou Gentlemani silnic
Radim Hruška
Blansko - Perné chvilky si
v půli července prožili manželé
Lenka a Jan Kozílkovi. Během
rodinného cyklovýletu se totiž
stali svědky nehody malotraktoru,
který následně zavalil svého řidiče. Třiatřicetiletá lékařka se svým
mužem neváhali, zajistili pomoc
a vážně zraněnému řidiči tak zachránili život. Jejich statečné
chování nezůstalo bez povšimnutí
a minulý týden za něj byli odměněni oceněním Gentleman silnic,
které udělují Česká pojišťovna
společně s Policií ČR.
Nehoda se stala mezi Ruprechtovem a Jedovnicemi na nezpevněné cestě. „Předjížděl nás malotraktor, muž za jeho volantem
ale nezvládl řízení a havaroval.
A to tak nešťastně, že byl ze stroje vymrštěn a ten na něj následně
spadnul. Zůstal tedy uvězněn pod
ním a nemohl dýchat ani se hýbat. S manželem jsme museli v
první řadě řešit jeho vyproštění.
Naštěstí jsme si cestou všimnuli

lesních dělníků, takže zatímco já
jsem volala záchranku, manžel
šel do lesa shánět pomoc. Po příchodu dělníků jsme pána opatrně
vyprostili. Pak jsem zjistila, že
má téměř amputovanou a silně
krvácející nohu. Musela jsem tedy
končetinu zaškrtit. Poté jsem pána
prohlédla. Podle charakteru pádu
jsem navíc předpokládala vnitřní
zranění. Takže jsem kontrolovala
tepovou frekvenci, stav vědomí
a byla nachystaná na případnou
resuscitaci. Ostatní včetně mého
muže drželi malotraktor až do příjezdu záchranky a hasičů,“ popsala osudnou chvíli Lenka Kozílková z Vyškova.
Celá situace byla o to horší, že
manželé byli na výletě i se svými
dvěma dětmi. „Ty zůstaly připoutané v dětském vozíku za kolem.
Bohužel musely jít v tu chvíli stranou, protože záchrana života byla
důležitější. Naštěstí na nich celá
událost nezanechala žádné následky a dnes je to jejich nejoblíbenější
večerníček,“ vysvětlila s úsměvem
Lenka Kozílková.

Ocenění. Čerstvá držitelka tulu Gentleman silnic Lenka Kozílková (druhá zprava).

Foto Radim Hruška

I když se v nemocnici vnitřní krvácení potvrdilo, všechno dopadlo
dobře. Lékaři zraněnou nohu přišili a v současné době je muž na rehabilitačním oddělení a připravuje
se na propuštění domů. Stačilo ale
málo a přišel o život. „Měl velké
štěstí, že jsme se v místě zrovna
pohybovali. Bez uvolnění malotraktoru totiž nemohl dýchat a navíc silně krvácel,“ dodala, teď už
s vážnou tváří, Kozílková.
Gentleman silnic je společným
projektem České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004
s cílem motivovat řidiče k tomu,
aby si na silnici pomáhali a nebyli
k sobě lhostejní. „V letošním roce
se v České republice jedná o druhé a třetí ocenění. V blanenském
okrese pak vůbec o první v historii. Prvním Gentlemanem silnic
se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč
z Albrechtiček na Novojičínsku,
který vytáhl z hořícího automobilu tehdy sedmnáctiletého mladíka.
Od té doby už ocenění převzalo 67
lidí z celé republiky,“ řekl mluvčí
České pojišťovny Jan Marek.

Lipoveckou sokolovnu zaplavily krásné kvě ny

Výstava. Obrazy Julia Gebriana jsou až do 2. října k vidění ve výstavní
síni knihovny městyse Lysice. Na snímku dcera a syn malíře. Více o výstavě v příš m čísle.
Foto Jaromír Fiala

Lipovec - Šedesát devět druhů
jiřin představil na výstavě v Lipovci jejich pěstitel Pavel Ševčík
z Velkých Opatovic. Přidali se
i místní a zájemcům prezentovali
mimo jiné mečíky, orchideje a další druhy květin, které zaplnily sál
místní sokolovny.
„Lipovečtí zahrádkáři pořádají
vždy jednou za pět let, když mají
výročí založení své organizace,
nějakou výstavu. Ta letošní je mimořádná, protože žádné výročí
nemáme. Ale jiřiny Pavla Ševčíka
nás k této výstavě inspirovaly. Jejím cílem je mimo jiné představit,
co se pěstuje na druhém konci
našeho regionu“ řekl Jan Sedlák,
předseda lipoveckých zahrádkářů.
Desítky váz plných květin doplnily

Návštěvnice. Zajímavé kvě nové aranže zajímaly především ženy a dívky všeho věku.
Foto Marta Antonínová

zajímavé modely historických kostýmů i současných svatebních šatů
z dílny místní výtvarnice Denisy
Richterové.
„Prvního října se v lipovecké
sokolovně uskuteční další velká
akce. Na odpoledne připravilo
občanské sdružení Vápeníček výtvarné dílny pro každého, kdo chce
zkusit něco zajímavého vytvořit
vlastníma rukama. Zájemci mohou
malovat na hedvábí, modelovat
z fimohmoty, malovat barevnými
vosky, plest z papíru a podobně.
Letos jsme oslovili i tři kartářky.
Odpoledne přijde na řadu posezení u burčáku pořádané zahrádkáři
a nebude chybět ani živá hudba,“
informovala Miloslava Koudelková z Vápeníčku.
(ama)

Soutěžte o 3 krát 2 vstupenky na letošní Pivní pouť v Černé Hoře
V sobotu 24. září vypukne v Černé Hoře Pivní pouť
2011. Kromě nepřeberného množství dobrého jídla a pi , soutěží, exkurzí a dalších zajímavos čeká na
návštěvníky spousta vystoupení. Divákům se představí
na nádvoří pivovaru a na výle š např. Xindl X, Buty,

Mig 21, Turbo, Gipsy.cz, Katarína Knechtová a další. Program tradičně zakončí ohňostroj a taneční zábava.
Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili soutěž o vstupenky na Pivní pouť. Jak vyhrát? Úkol je
jednoduchý. Stačí, když správně odpovíte na následující

otázku, svoji odpověď s telefonním číslem pošlete nejpozději do 22. září do 12 hodin na adresu soutez@zrcadlo.net a pak už budete jen čekat, jestli se na vás usměje
štěs a budete mezi dvěma vylosovanými, kteří získají
po dvou vstupenkách na černohorskou slavnost.

Otázka: Jak se jmenují zpěváci kapel
Buty, Mig 21 a Gipsy.cz?
Více informací na www.pivovarcernahora.cz. a na
straně 16 Zrcadla.
(zbb)

Do Obory přijeli malí čtenáři, poznávali místní osobnos a také pověs
Obora - Více než padesát dětí
přijelo v sobotu 3. září do Obory. Zúčastnily se i se svými rodiči
a knihovníky z obcí už čtvrtého
ročníku setkání čtoucích rodin.
Akci zaměřenou na poznávání
místních osobností a pověstí připravilo regionální oddělení Městské knihovny Blansko.
Pro malé čtenáře z Němčic, Rájce-Jestřebí, Bořitova, Černé Hora
a Obory připravily knihovnice trasu po stopách Stanislava Rolínka.
Každý účastník dostal Putovní sešit, v němž byla řada otázek, na které bylo třeba postupně odpovědět.

Ochutnávka regionálních produktů.

Foto Marta Antonínová

„Na každé ze čtyř zastávek se
děti dozvěděly něco zajímavého.
Kdo dával pozor, pro toho pak
bylo hračkou na otázky odpovědět. Na Huti svaté Antonie se kluci
a děvčata seznámili s místopisem
a dozvěděli se i například něco
o tom, co to je fosílie. Další stanoviště bylo na rozcestí k Malému
a Velkému Chlumu, tam poznali,
jaké rostliny v okolí rostou a která zvířata tam žijí. Třetí a nejdůležitější zastavení bylo u sousoší
Stanislava Rolínka, poslední zastávkou byla rozhledna na Chlumu,“ řekla Helena Jalová, vedoucí

regionálního oddělení blanenské
knihovny s tím, že právě pátrání
po regionálních osobnostech a pověstech bude hlavním tématem letošních aktivit čtoucích rodin.
Poté se poutníci vrátili na Oboru, kde se dozvěděli i správné odpovědi z Putovního sešitu. Bylo
zřejmé, že se většinou na akci pečlivě připravovali. Každý účastník
dostal dárek, záložku do knížky
a upomínkový perník.
Po všech putováních provází
dětské čtenáře Bábrlinka Kníženka, patronka a ochranitelka čtenářských rodin. Krásné sobotní odpo-

ledne děti zakončily měřením sil
v mnoha zajímavých disciplínách,
zatímco dospělí si poslechli něco
o regionálním zpravodajství, zejména Zrcadle Blanenska a Boskovice. Dále se seznámili s výrobky,
které nesou označení Moravský
kras – regionální produkt a malí
i velcí měli možnost některé z nich
i ochutnat.
Sponzorem akce bylo vedení
obce Obora, největším dílem přispělo na úhradu autobusu tak, aby
se na místo konání mohly dostavit
i děti ze vzdálenějších obcí.
Marta Antonínová

Finanční poradna – hypotéky a úvěry na bydlení
V minulém
čísle Zrcadla
jsme Vám slíbili, že se v
dalších číslech
budeme věnovat prak ckým otázkám
týkajících se
osobních financí. Nechtěli bychom
v těchto článcích hluboce analyzovat danou tema ku, ale jenom
srozumitelnou formou nas nit podstatu problému. V souvislos s aktuálním tématem bychom se rádi
dotknuli současné situace na trhu
s hypotékami.
Bydlení se dá v dnešní době financovat z několika zdrojů:

• Vlastními financemi
• Úvěrem ze stavebního spoření
• Hypotékou.
Vlastní peníze – množství vlastních peněz je důležité, může v konečné fázi rozhodnout o tom, jakou
úrokovou sazbu dostanete od banky nebo stavební spořitelny. Na základě zástavní hodnoty nemovitos- parametru LTV (loan-to-value)
bude k úvěru přiřazena patřičná
úroková sazba. Čím nižší LTV, m samozřejmě lepší podmínky pro úvěr.
Úvěry se 100 % LTV (klient požaduje
od banky 100 % hodnoty nemovitos ) je úroková sazba nejvyšší.
Zajímavé je, že většina bank považuje za vlastní peníze i úvěry od
jiných bank nebo spořitelen, takže

dnes na výhodnou úrokovou sazbu
může dosáhnout i klient prak cky
bez vlastních zdrojů. Je jen otázkou
správně nakombinovat dva či více
úvěrů dohromady.
Stavební spoření je jedním
z nástrojů jednak zhodnocení prostředků, ale také možnos jednoho
z nejdostupnějších úvěrů na bytové
potřeby. Na našem trhu působí pět
stavebních spořitelen.
Stavební spoření zahrnuje fázi
spoření a následně nároku na úvěr
(v současnos sazby od 3,5 %). Další
prostředky poskytují stavební spořitelny pomocí tzv. meziúvěru (jinak
překlenovacího úvěru – v současnossazby cca od 4,5 %). Ten je méně
výhodný, ale je dostupný velmi brzo.

Slouží tak žadatelům, kteří nemají
naspořeno dostatek vlastních peněz, a přesto chtějí své bydlení financovat.
Jaké má výhody úvěr ze stavebního spoření? Státní podporu 10 %
ročně z naspořené částky, maximálně 2.000 korun, úvěr je pevně úročen a lze jej bez sankcí předčasně
spla t, úroky z úvěru je možné dát
jako nákladovou položku do daní
(nově už jen 80.000 Kč).
Hypoteční úvěr (hypotéka) je
dlouhodobý účelový úvěr zajištěný
nemovitos .
Doba splatnos se stanovuje do
určitého věku žadatele – nejčastěji
do 70- let. Splácení úvěru je v rozmezí 5 - 40 let. V případě finanční

podpory státu musí doba splácení
min. 20 let.
Výše hypotečního úvěru je omezena hodnotou zastavených nemovitos , nejčastěji do výše 50 – 100 %
z ceny nemovitos a schopnos klienta splácet. Na trhu jsou i tzv. 100
% hypotéky, kdy je možno získat úvěr
na celou nemovitost.
Zástavou pro hypoteční úvěr musí
být nemovitost, navíc však může
banka požadovat i jiné dozajištění
(ručitelské prohlášení, biankosměnku, aj.) k zajištění lze využít pořizovanou či jinou nemovitost (např. nemovitost ve vlastnictví tře osoby);
žadatel musí disponovat dostatečnými příjmy pro splácení požadovaného úvěru.

Splácet hypotéku lze takto:
1. anuitní splátka (splátka klesá),
2. progresivní splátka (splátka roste),
3. plovoucí sazba – splátka se mění
v závislos na pohybu úrokové sazby, 4. kombinace se životním pojištěním, splácí se jen úroky a na konci
hypotéky se dopla anuita životním
pojištěním, 5. kombinace s inves cemi do cenných papírů.
Budete-li mít k problema ce hypoték a úvěrů připomínky, otázky, nebo
Vás bude trápit konkrétní problém,
budeme rádi, když nám napíšte na emailovou adresu redakce@zrcadlo.
net. Nezapomeňte do záhlaví napsat
heslo finanční poradna.
Hubert Adámek,
specialista pro OVB (PR)
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Fotoreportáž: Hody, výstava obrazů, medový a hrnčířský jarmark
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☺ CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ ☺
LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
EGYPT – TUNISKO – TABARKA – ŘECKO -TURECKO

TIP: využijte slevy za nákup VČAS!
Zima 2011/12 * EXOTIKA + HORY
Výběr lyžařských pobytů, Jarní prázdniny.
Sella Ronda: 17. – 24. 3. 2012, bus, 7/6 nocleh/ski
Termály, Adventní zájezdy, Vánoce, Silvestr, Velikonoce
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností
CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY
Cestovní služby pro skupiny, firmy, jízdenky,
letenky, trajekty...
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777 008 399
sindelarova@
zrcadlo.net

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

Renovace dveří

Stropní podhledy

Nemusíte již nikdy natírat!

Nemusíte již nikdy malovat!

Ze starého bude nové za 1 den! Nový podhled za 1 den!
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Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora
SLUŽBY
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mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125
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SLUŽBY

1 Ve Kř nách se konaly tradiční
hody. Na čtyřicet krojovaných stárků
od rána chodilo vesnicí a zvalo místní
občany k odpolednímu a večernímu
veselí na návsi. Po poledni vyšel průvod stárků s dechovou hudbou Podboranka na vyvádění stárek z jejich
domovů a před pátou hodinou již v
celé parádě přicházel zástup kř nské
chasy včetně krojovaných dě a bryčky s rychtářem a rychtářkou pod
kostel. Tam rychtář přečetl hodové
právo. Potom následovala Moravská beseda a pásmo lidových tanců,
jehož choreografii připravila Petra
Říhová. Veselilo, tančilo a zpívalo se
až do rána při dechové hudbě Podboranky z Úhřic a místní Cimbálové
muzice Jana Opletala. Foto archiv
2 V Rájecké sokolovně vystoupil bavič David Šír s pořadem Včera, dnes
a zítra, při kterém imitoval Felixe
Holzmanna.
Foto Pavel Šmerda
3 Již potře se ve Sloupu konal záříjový Medový jarmark. Program byl
nabitý. Pěvecké seskupení místních
recesistů s názvem Sigma pumpa
mělo obrovský úspěch.
Foto Pavel Novák
4 Nemocnice Blansko uspořádala

ve svém areálu druhý ročník Dne
pro děti. Foto Bohumil Hlaváček
5 Kunštát žil o víkendu tradičním
Hrnčířským jarmarkem.
Foto Alena Dostálová

Ing. Karel Hynšt
realitní poradce ve Vašem sousedství

KOLOS
s.r.o.
● kompletní stavební práce
● stavby na klíč
● půdní vestavby a nadstavby
● rekonstrukce, modernizace
● zelená úsporám
Dřevařská 17
680 01 Boskovice

tel./fax: 516 453 448
e-mail: kolos@topnet.cz

Nabízím:

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

1S¾DF
IPEJOPWÆIPNBO{FMB
5PN¾w)PEFS 
#MBOTLP
tel.: 606 478 920
e-mail:
bytservisblansko@seznam.cz

poradenství v oblasti prodeje nemovitostí zprostředkování
prodeje nebo nákupu, finanční poradenství

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

Fér služby, rozumné ceny,
fér jednání
telefon: 604 533 466, karel.hynst@re-max.cz
Na prodej:
DB 3+kk, Blansko, Písečná

kancelář RE/MAX Atraktiv Plus, adresa: Palackého 158, 612 00 Brno

www.re-max.cz/atraktivplus
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Děti se loučily s prázdninami
Již 3. ročník Loučení s prázdninami uspořádala pro místní děti
Knihovna Závist. Děti se mohly těšit na stezku k pokladu, opékání špekáčků, stezku odvahy, závěrečné sledování filmů a přespání v kulturním
domě. Akce se zúčastnilo 15 dětí, všem se velmi líbila a už se nemohou
dočkat dalšího ročníku.
Gabriela Šmardová

Galaxy, kde je celkem 18 vnitřních tobogánů, rozdělených na tři druhy
- akční, rodinné a extrémní. Nejvyšší - červený tobogán měří 360 metrů
a jízda v něm trvá přes minutu.
Být v srpnu v Německu a nenavštívit letní výprodeje, to by nešlo. My
jsme ale výprodeje využili, a to nejen v aschheimském jednoeurovém obchodě, ale především v nákupním centru Riem - Arcaden. Takže naše kufry byly při odjezdu obtěžkány řadou nových triček a dalších drobností,
pořízených v rozmezí 1 – 5 Euro.
Náš pobyt vyvrcholil sobotní „vesnickou slavností“, kde jsme obdivovali především kroje, které se zde stávají čím dál víc modernější, a to
především u mládeže. Loučení s Aschheimem bylo „slzavé“, ale vzpomínky na budíček paní učitelky Králové, na večerní společné chvilky při
kulečníku, fotbálku, grilování, na lahodné zmrzliny a vše co jsme prožili,
nám ještě dlouho přetrvají v paměti.
Náš pobyt se mohl uskutečnit jen díky pohostinnosti partnerské obce
Aschheim, obětavosti našich učitelů a spolufinancování Fondu Českoněmecké budoucnosti, který naše projekty finančně podporuje již řadu
let - těm všem ještě jednou - veliký dík.
Světlana Štěpánková

Masarykova chata na Šerlichu. Kdo zavítá až sem, neopomene zajít na
Skalní mlýn a ochutnat vynikající borůvkové koláče.
Při slunečném počasí relaxovali, koupali se a opalovali. Absolvovali
jsme i dva zájezdy. První patřil městu Náchod a prohlídce jeho zámku.
Druhý byl na prodejní trhy do Polska. Tržnice Kudova Zdroj s rozmanitým sortimentem uspokojila snad každého.

V Lipovci opravili školku

Učení nemusí být jen mučení
Ve dnech 14. – 21. srpna absolvovali žáci 8. a 9. ročníku Základní
školy v Jedovnicích týdenní kurz němčiny v Aschheimu u Mnichova. Díky
pohostinnosti naší družební obce a obětavosti vedoucích a mládežníků
z Bo-de-mo hausu jsme prožili krásný týden zaměřený nejen na výuku
německého jazyka, ale i na poznávání Aschheimu a jeho okolí.
Dopolední čas patřil výuce ve zdejší škole. Děti měly veliké štěstí, že
je učila i jedna z paní učitelek aschheimské školy Irene Chiba, neboť
učit se jazyk od rodilého mluvčího a ještě v zemi rodilých mluvčí se jen
tak někomu nepoštěstí. V Aschheimu jsme vzbuzovali velkou pozornost,
protože pro Němce je nepochopitelné, že o prázdninách se děti jedou
dobrovolně učit a že se najdou učitelé, kteří ve své dovolené věnují dětem
tolik svého volného času.
Odpoledne a večer pokračovala výuka „v terénu“ – navštívili jsme
místní hasičský dobrovolný sbor s vyčerpávajícím vysvětlením k čemu
a jak slouží jedenáct nejmoderněji vybavených zásahových vozidel, velmi
zajímavá byla i návštěva aschheimského historického muzea, prohlédli
jsme si i Mnichov – náměstí Marienplatz, ale především jsme navštívili
Německé muzeum, které patří s asi 28 000 vystavených předmětů z asi 50
oblastí vědy a techniky k největším muzeím vědy a techniky ve světě.
Středa byla věnována celodennímu výletu do rekreačního střediska
Chiemsee, nazývaného také „Bavorské moře“. Zde bylo naším největším
zážitkem lanové centrum, usazené do lesa tak vkusně, jako by ho sem
včlenila sama příroda. Po krátké bezpečnostní instruktáži si každý z nás
vybral svoji trasu – od nejjednodušší bílé, přes žlutou, oranžovou, modrou až po nejtěžší tmavě černou. Tři hodiny uběhly strašně rychle a po
značném vyčerpání přišla velmi vhod koupel v čisté vodě Chiemsee.
I letos bylo vyslyšeno naše velké přání – návštěva aquaparku Erding
– s největšími tobogány v Evropě. Aquapark má šest částí: Galaxy-tobogány, Thermen-Paradies – termální ráj, Vital Oase-relaxace, SaunaParadies-sauny a venkovní prostory. My jsme nejvíce času strávili v části

První září 2011 se neslo v ZŠ a MŠ Lipovec ve slavnostním koloritu
- otevírala se zde nově rekonstruovaná mateřská škola. Ta byla celkem
dva roky uzavřená. Prováděly se zde kompletní rekonstrukční práce, došlo k zateplení, vyměnila se okna a dveře, pořídilo se nové vybavení.
Školka je nyní krásně barevná zvenku, díky Denise Richterové z Lipovce i uvnitř. Na 52 dětí čekaly útulné třídy s novým nábytkem, lehátky,
školní kuchyní i hračkami. Do akce se investovalo téměř 11 milionů korun. O financování se zasloužily dotace získané z Ministerstva financí
- jmenovitě zásluhou ČSSD a krajského radního Ivo Poláka, nemalou
částkou přispěl Obecní úřad Lipovec.
Jaroslava Školařová

Pěkné slunečné počasí nám vydrželo jen do středy. Ve čtvrtek pršelo jen
se lilo, ale dobrou náladu nám to nepokazilo. Někteří četli nebo sledovali
televizi. Ani jsme se nenadáli a byl tu pátek. Nastalo balení a loučení. Bylo
nám zde dobře, ale všichni se těšili domů. Snad zase někdy příště nashledanou…
Za Svaz zdravotně postižených v Černé Hoře M.K.

Krásné zakončení prázdnin
Knihovna ve Veselici ve spolupráci s Osadním výborem Veselice a Suchdol pořádala Zakončení prázdnin pod rozhlednou.
Na cestě od rozhledny do Veselice se nejprve závodilo na koloběžkách. Mrňata jezdila na odrážedlech za vydatného fandění rodičů. Poté
závodily na čas ostatní děti a nakonec se přidali i dospěláci. Jízdu na
koloběžce si vyzkoušel i pan starosta. Koloběžky jsme měli opět půjčené
z Vilémovic a svezení na nich nemělo chybu. Po závodech jsme se všichni
přesunuli na rozhlednu, kde bylo nachystané ohniště a opékaly se párky.
Po setmění pak ještě na děti čekala strašidelná stezka odvahy. Tu si postupně prošly všechny, ty malé spolu s maminkami, větší po skupinkách
a ty nejodvážnější pak samy. Tmou je vedla jen světýlka „Bludiček“ a po
cestě je čekaly různé nástrahy a strašidla. Všichni to skvěle zvládli a překonali i počáteční strach.
V krásném teplém letním večeru se pak dlouho sedělo u ohně a zpívalo při kytaře. Protože byl opravdu nádherný večer, ještě jsme si vystoupali na rozhlednu a podívali se, jaký je z ní noční pohled. Bylo
jasno a tak byly krásně vidět osvícené okolní obce a obloha plná hvězd.
Bylo to opravdu moc pěkné zakončení letošních prázdnin.
Olga Hájková

Dovolená jak má být
V červnu se někteří členové naší organizace zdravotně postižených
v Černé Hoře zúčastnili ozdravného pobytu v Luhačovicích.
Byli jsme ubytováni v centru města v hotelu Vltava. Pěkné ubytování,
dobrá strava i počasí nám přálo. Zbývalo jen si naplánovat program pro
volný čas. V dopoledních hodinách většina absolvovala lázeňské procedury.
Každý se snažil udělat něco pro své zdraví. Zlákala nás i léčivá síla
z mrtvého moře. Mikroklima solné jeskyně navozuje prostředí mrtvého
moře. Jedná se o novinku, která není v Česku příliš rozšířená. Procedura
probíhá v pohodlném relaxačním lehátku při poslechu hudbu.
Kulturní program v Luhačovicích je bohatý. Je z čeho vybírat: koncerty na kolonádách, divadla, výstavy, kino, taneční večery, to vše přispělo
k příjemně prožité dovolené. Uchvátila nás krásná příroda i architektura
lázeňských domů. Máme na co vzpomínat.
V červenci jezdíme již tradičně každý rok do Deštné v Orlických horách, na chatu Deštná. Mnozí jsou zde již poněkolikáté. Líbí se nám krajina s možností pěkných vycházek do přírody. Nejvíce navštěvovaná je

Budova Základní školy v Lipůvce po rekonstrukci září novotou
Lipůvka - Výraznou proměnou
prošla o letních prázdninách Základní škola v Lipůvce. „Budova
je kompletně zateplená, došlo na
výměnu oken, dveří a krytiny,
třídy a chodby jsou nově vymalované, drobné zemní práce jsme
dělali i v okolí školy,“ řekla starostka Alena Kristýnová s tím, že
akce přišla na 7,5 milionu korun,
z toho 2,5 milionu hradila obec
ze svého rozpočtu, zbytek tvořila
dotace.

„Školní budova tady stojí padesát let. Příští rok na jaře připravujeme oslavy výročí, takže chceme
na tuto významnou událost dát vše
co nejvíce do pořádku. Pozveme
bývalé žáky a pedagogy, součástí
akce bude i výstava kronik, fotografií a další doprovodný program,“ doplnila starostka.
Tu těší především fakt, že letos
mají ve škole o dvacet žáků více
než loni. „Začíná se to zlepšovat.
V každém ročníku je jedna třída,

celkem chodí do školy asi 160
dětí. Kromě Lipůvky převážně ze
spádových obcí Lažany, Šebrov,
Svinošice, Újezd u Černé Hory,
Milonice a Závist,“ vyjmenovala
Alena Kristýnová s tím, že škola
má od srpna novou ředitelku. Eva
Karlíčková, která vzešla z výběrového řízení, už za krátkou dobu ve
funkci zajistila také chod druhého
oddělení družiny, což pomůže především rodičům.
Budova Základní školy v Li-

půvce byla slavnostně uvedena do
provozu 27. 8. 1961. Počet žáků
se v šedesátých a sedmdesátých
letech pohyboval mezi 280 až
300. Celkem bylo ve škole 12 tříd
v devíti ročnících. V provozu byla
již tehdy také školní družina. Od
počátku osmdesátých let stoupal
počet žáků až k rekordnímu počtu
360 ve školním roce 1985/1986.
Jelikož bylo otevřeno 16 tříd, museli žáci prvního stupně chodit na
směny. Tento stav trval do školní-

ho roku 1988/1989, kdy došlo ke
snížení počtu žáků.
Nyní je ve škole devět tříd
a několik specializovaných učeben. Počítačová, jazyková, učebna fyziky a chemie nebo hudební
výchovy. Tyto třídy jsou vybaveny moderní technikou. V sedmi
třídách se mají děti možnost učit
pomocí interaktivní tabule. Škola má vlastní jídelnu, tělocvičnu a školní zahradu. Žáci mají
i velké možnosti mimoškolních

aktivit. Mohou se přihlásit do
výtvarných kroužků, jazykových
kroužků, sportovních her, naučit
se používat šikovné ručičky i hrát
na hudební nástroje.
Škola se tradičně podílí na společensko-kulturním životě v obci.
Pravidelně a s úspěchem pořádá
školní plesy, vánoční besídky, vánoční a velikonoční výstavy, školní
akademie. Žáci rovněž účinkují na
akcích pořádaných obcí či Svazem
invalidů.
Pavel Šmerda

Nové sdružení zdravotně pos žených pomáhá téměř 10 let
Radim Hruška
Letovice - Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích už
pomáhá svým členům téměř deset
let. Za jeho chodem se skrývají dvě
osoby – manželé Bořivoj a Alena
Rašovští. Hlavní náplní programu
je péče o fyzickou a psychickou
kondici zdravotně potižených.
S tím souvisí i řada pravidelných
akcí. Tou poslední bylo relaxační
odpoledne, které se odehrálo v Agrocentru Ohrada ve Vískách.
„Vyšlo nám počasí, takže se
ho zúčastnila asi sedmdesátka
lidí. Připravena byla například
vodoléčba, cvičení a plavání
v bazénu, masáže, kondiční jízda

na koních nebo turnaj v ruských
kuželkách. Nyní máme před sebou ještě návštěvu rehabilitace
v blanenské nemocnici a lázní
v Boskovicích. Každý rok navíc
pořádáme dva ozdravné pobyty
se zaměřením na psychický a fyzický rozvoj osobnosti, které už
máme letos za sebou. Mezi další
aktivity patří také pravidelné cvičení na posílení tělesné i duševní
kondice, poznávací zájezdy nebo
letní a zimní setkání zdravotně
postižených občanů doprovázeOdpočinek. Členové sdružení při
relaxačním odpoledni v Agrocentru Ohrada ve Vískách.
Foto Jaroslav Oldřich

né kulturním programem,“ vysvětlil předseda sdružení Bořivoj
Rašovský.
Sdružení spolupracuje také
s dalšími organizacemi. V posledních dvou letech to je například
letovická Diakonie, která se stará o klienty s lehkým a středním
mentálním nebo kombinovaným
postižením. V současné době se
zúčastňují většiny akcí, které
sdružení pořádá. „Jsme rádi, že
se tady daří bořit určitá bariéra
a všichni se k sobě dostáváme
blíž,“ popsala Alena Rašovská.
Podle ní se postupem doby
změnila také skladba členů Nového sdružení zdravotně postižených. Dříve převládali starší lidé,

nyní se do aktivit zapojují i ti
mladší. „Přišli na to, že se můžou
odvážit dělat víc než si mysleli
a mohou si dovolit žít jako zdraví
lidé,“ řekla Rašovská.
Organizace byla založena
v Letovicích v říjnu 2002 jako
neziskové a dobrovolné sdružení
zdravotně postižených. Podává
pomocnou ruku zdravotně postiženým občanům Letovic, přidružených obcí a širokého okolí.
V současné době je ve sdružení
zaregistrováno 360 členů. Jeho
činnost je podporována hlavně
ze strany Jihomoravského kraje
a Města Letovice. Pomáhá také
Zdravé město Letovice a podnikatelé z Letovic a okolí.

8

úterý 20. září 2011

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

www.lekarna-slavia

LÉKÁRNA KAUFLAND BLANSKO

Otevírací doba:
DENNÍ

po až ne 8.00-18.00 hodin

Biorezonanční terapie nově v Blansku

i široký sortiment
bezlepkových potravin
L Zákaznické karty s výhodami
pro stálé klienty

Je tu šance –
biorezonance

T Ě Š Í M E S E NA VA Š I N Á V Š T Ě V U !
LÉKÁRNA U KAUFLANDU BLANSKO

NA ŘADECH 3, tel.: 516 410 105, 739 203 776

Pro období od 1.8.-31.10.2011
jsou pro vás přichystané v Alphega lékárnách vybrané produkty za akční cenu. Produkty z akční nabídky si můžete pohodlně
rezervovat přes eRezervaci a vyzvednout si
je ve vaší nejbližší Alphega lékárně.

sobota

K nákupu pastilek Tantum Verde P 20x3
mg získáte zdarma Bonolact Pro+Biotikum
60 tbl v hodnotě 259 Kč. Nabídka je platná
po odevzdání růžku na všech Alphega lékárnách.
Akce platí do 30. září 2011.

Biorezonance patří do oblasti
„alternativní medicíny“ a používá se v humánním lékařství
25 let. Metoda je bezbolestná
a využívá nejnovějších poznatků
v kvantové fyzice a biofyzice.
Terapeutický postup na přístroji Bicom zbaví i silného kuřáka fyzické závislosti na nikotinu
během jediné terapie. Na začátku
terapie klient vykouří cigaretu
do dvou třetin. Zbytek terapeut
vloží do vstupního poháru přístroje. Klientovi jsou připojeny
výstupní elektrody a následuje
asi 30-ti minutová terapie. Po terapii se už neprojeví abstinenční
příznaky.
Metoda je účinná z 80% již po
první terapii. Asi 10% klientů
potřebuje ještě jednu terapii a ta
je do jednoho měsíce po první
zdarma. Je možné zakoupit čip,
který prodlužuje působení tera-

1.10.2011

pie. Jen mizivé procento klientů zejména u dětí, deprese, záviszůstává věrno svým zlozvykům losti, obezitu, fobie, lze harmokáva-cigareta,
pivo-cigareta nizovat partnerské či rodinné
a po několika cigaretách, které vztahy apod.
mu po terapii nechutnají, pomaVidea lékařů s biorezonanční
lu vrací do těla negativní rezo- terapií a podrobnosti o kinezionanci cigarety. Přístroj je velmi logii najdete na webových stránúčinný při odstraňování alergií, kách www.umenizitblansko.cz.
při obezitě, závislostech, chroZaváděcí ceny od 300 Kč.
nických
nemocech,
SLUŽBY
stresu apod.

Kineziologie
Metoda, která vychází z předpokladu, že
všechny naše prožitky
se ukládají v mozku
a ovlivňují naši psychiku a zdraví. Odhalování bloků v psychice
provádí kineziolog na
základě svalového testu. Jemnými korekcemi
dojde k harmonizaci.
Metodou lze řešit vady
řeči a poruchy chování

1ÔFTUBÎUFLPVÔJU
Unikátní přístrojová biorezonanční
metoda zaručuje,
že 9 z 10 kuřáků přestane kouřit.

Stop stresu
a problémů s dětmi
Kineziologickou terapií dojde
k harmonizaci v psychice
a projeví se i po fyzické stránce.

Tel.: 724 129 171

www.umenizitblansko.cz

www.ZdraviJakoVasen.cz

L Nyní

13-19 hodin

Velodrom Brno
Skvělá muzika

Těžkej pokondr

Soutěž o dvě auta SUZUKI

Soutěže

(vítěz bude znám již večer)

• Plavci • Legendy se vrací
Soutěže o notebooky Fujitsu
• Markéta Konvičková vstup zdarma
Další soutěže o ceny
Zásah Městské policie Rychlá pomoc záchranky
Eliminace požáru hasiči Policie ČR nejen na koních

Spousta ukázek

Partneři akce:

Generální partner
akce roku ZP MV ČR

Generální partner
projektu Zdraví jako vášeň

Mediální partneři akce:

Spolupořadatel
akce:

„pro Vás a Vaše
nejbližší“
Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje péči v širokém
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě
26.8.2010 14:07:03
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

AKTUÁLNĚ:

Nová metoda operace křečových žil
Operace křečových žil patří mezi
časté výkony v českém zdravotnictví.
Způsob a provedení
chirurgických výkonů se v posledních
letech díky novým technologiím
mění. Současným trendem jsou
miniinvazivní operace, kdy pacient
nemusí být hospitalizován a nemusí podstoupit tradiční operaci s celkovým uspáním.

krevní podlitiny, otoky, zánět, bolest,
a nutnost dlouhodobé bandáže. I z kosmetického hlediska je tato nová metoda velmi šetrná. „Jizvy jsou minimální

a nedochází k trofických změnám,
jako jsou pigmentace či depigmentace
kůže,“ říká primář Bousek.
Po klasické operaci křečových žil mu-

seli pacienti zůstat doma, měli omezenou hybnost a byli v pracovní neschopnosti. Metoda EVRF se může provádět
v ambulantním nebo hospitalizačním
režimu, v lokálním umrtvení či celkové
anestezii. Záleží na rozsahu a charakteru postižení.
„Výkon má ale i svá indikační omezení, která jsou opět dána rozsahem
a charakterem postižení, celkovou
konstitucí a celkovým zdravotním stavem pacienta. Operace metodou EVRF
je u pacientů indikována po vyšetření
v cévní ambulanci chirurgického oddělení,“ vysvětluje primář Radek Bousek.

Nemocnice má
nového atestovaného
cévního chirurga

„Naše nemocnice koupila v srpnu
moderní přístroj, který umožňuje provádět operační výkony na křečových
žilách moderní metodou. Odborně se
tato metoda pojmenovává zkratkou
EVRF - Endo Venous Radio Frequency,“
popisuje ředitel boskovické nemocnice
Rostislav Verner. Jedná se o radiofrekvenční přístroj, který vytváří vysokofrekvenční signál. „Tento signál se pomocí
speciálního katetru, zavedeného do
varikozně změněné žíly z malého vpichu, přenáší na stěnu postižené žíly.
Zde dochází k tepelné reakci a ta vede
ke smrštění a trvalému zneprůchodnění žíly a vymizení varikozity. Varikozita
je odborný název pro křečové žíly,“ vysvětluje postup primář chirurgického
oddělení Radek Bousek a dodává, že
efekt je rychlý, trvalý a především lokální, nedochází při něm k poškození
okolních tkání.
Tento výkon představuje rychlé
a bezpečné miniinvazivní odstranění
křečových žil. Díky řadě speciálních katetrů a jehel lze touto novou technologií ošetřit křečové žíly různých velikostí
a rozšířené drobné žilky (pavoučky).
Tato operace je pro pacienta vysoce
nadstandardní a šetrná. Díky miniinvazivnímu zásahu nedochází k doprovodným změnám, jako jsou například

S novým přístrojem na operaci křečových žil pracuje v boskovické nemocnici
doktor Vladimír Romanov. Ten má s novou metodou osobní zkušenos z vyššího klinického pracoviště a je atestován
v oboru cévní chirurgie.

Nadstandardní
metoda vyžaduje
finanční spoluúčast
pacienta
Jako nadstandardní metoda není EVRF
plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
Je tedy nutná finanční spoluúčast pacienta. Její cena se odvíjí od typu výkonu.
Přesné typy výkonů a jejich cenu naleznou zájemci v ceníku, který jim lékař
ukáže.
„S touto moderní metodou bude seznámen každý pacient při primárním
ambulantním vyšetření a informace o ní
budou uvedeny na internetových stránkách nemocnice,“ uzavírá ředitel nemocnice Ros slav Verner.

Boskovice
zavádí unikátní
program při
léčbě celiakie
Od 1. září se novým primářem na
dětském oddělení boskovické nemocnice stal uznávaný odborník na celiakii,
střevní onemocnění způsobené vrozenou nesnášenlivos lepku, Jaroslav
Utěšený. V Boskovicích tak rozjíždí unikátní systém vyšetření celé rodiny. Celiakie je to ž skrytá choroba, u dě jsou
příznaky zřejmé, ale dospělí se často
léčí na jinou nemoc, aniž by u nich byla
celiakie diagnos kována.
„V Evropě je běžné, že při zjištění
dětského pacienta prochází vyšetřením
celá rodina. U nás je to problém, který
je způsobený systémem zdravotnictví
a pojišťovny další vyšetření nechtějí
hradit. Přitom touto nemocí trpí minimálně jeden člověk ze sta,“ upozorňuje
nový primář boskovické nemocnice Jaroslav Utěšený.

Známá – neznámá
nemoc celiakie
V České republice je registrováno
šest síc pacientů. „Odhad je to přibližný, protože registr ani povinné hlášení takto závažné nemoci neexistuje.
Ani pojišťovny, ani stát tyto pacienty,
ač spotřebovávají nemalé prostředky,
když nejsou rozpoznáni, nezajímá. Protože je poznaných pacientů velmi málo,
snažíme se je vyhledávat. Celiakie je
nevyléčitelná nemoc a vážně ohrožuje
zdraví a život,“ popisuje primář Utěšený
a dodává, že nemoc jako první zachyprak č lékaři a by měli pacienta
okamžitě odeslat na specializovanou
ambulanci.
„Primář Utěšený je uznávaným odborníkem na celiakii, jeho pacien jsou
z celé České republiky. Díky němu zavádíme v Česku unikátní program, který
je v Evropě běžný, a to, že při zachycení
pacienta s celiakií vyšetřujeme celou
rodinu,“ říká ředitel boskovické nemocnice Ros slav Verner.

Odborník v nemocnici: Primář Jaroslav Utěšený
Jaroslav Utěšený patří mezi
evropské špičkové odborníky
na celiakii. Zapojil se do zavedení národního vyhledávání
pacientů trpících touto nemocí a je také členem expertní
komise pro celiakii.
Vystudoval lékařskou fakultu, obor dětské lékařství a nastoupil na dětské oddělení Výzkumného
ústavu pediatrického, kde pracoval jako odborný
asistent metabolického centra a jako primář klinického oddělení. V roce 1989 ve spolupráci s oddělením molekulární gene ky zavedl vyšetření častých
vrozených chorob metabolismu, a to celiakie a Wilsonovy choroby. Ve spolupráci s doktorem Liborem
Kozákem vypracoval Jaroslav Utěšený v průběhu
dese let nejpodrobnější vyhledávací systém pro
celiakie a potravinové alergie v České a Slovenské
republice srovnatelný s evropskými databázemi.
Do roku 2008 působil Jaroslav Utěšený jako
konzultant jednotek intenzivní péče pro novorozence Fakultní nemocnici Brno pro kritické
metabolické stavy podezřelé z vrozených chorob
metabolismu.
Založil také a několik let provozoval (do předání
této služby Rychlé záchranné pomoci v Brně) první
transportní službu kri ckých novorozenců s nut-

nos ven lace za transportu. Má tedy velmi bohaté
zkušenos s rozpoznáváním kri ckých vad u novorozenců a zkušenos s ošetřováním kri ckých novorozenců. Doktor Utěšený patří mezi zakladatele
české a slovenské pylové informační služby, která je
součás celoevropské sítě. Je také autorem jednoho z dílů pořadu Diagnosa na České televizi.
K působení v boskovické nemocnici říká: V současné funkci mohu garantovat péči o běžné dětské
choroby bez rozdílu věku na úrovni dětské kliniky
Brno, mám osobní kontakty na všechny specializovaná pracoviště v Brně. Dále mohu garantovat specializovanou péči na odborné úrovni jako
v Brně pro potravinové alergie a celiakie. Do garancí spadá celé spektrum vyšetření v oboru gastroentrologie – boles břicha, průjmy, zácpa, zvýšení jaterních testů, zvýšení testů slinivky břišní
a jiné nejasné zažívací po že a únavový syndrom.
Interpretace a vyšetření nejasných, náhodně zjištěných metabolických, laboratorních, odchylek
v metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.“
Objednací doby jsou k dispozici na webu nemocnice Boskovice. Jsou zásadně kratší než
v Brně a na stejné úrovni poskytovanými odbornými službami a vyšetřeními (používáme shodné specializované laboratoře v Brně a podobné
v Boskovicích).
„Pro přesnost určení příčin potíží dítěte musí
rodiče počítat s tím, že hned po prvním kontaktu

navrhnu hospitalizaci dva dny kvůli na pozorování. Je to nejkratší a nejosvědčenější metoda zavedená v Evropě pro vstupní vyšetření. Ambulantní vyšetření většinou vedou v konečném efektu

k opakovaným a někdy nadbytečným kontrolám.
Naší metodou práce je krátká hospitalizace, která
většinou rozhodne, zda je vůbec nutné další sledování,“ uzavírá primář Utěšený.
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Ráječko dvakrát vyhrálo a posunulo se na pátou příčku tabulky fotbalového krajského přeboru

Blansko podruhé fatálně nezvládlo konec zápasu
nepobral, ale tři body se počítají.
O obě branky se postaral Karásek.
První dal ve 14. minutě po rohu,
když číhal na přední tyči. Druhou
přidal v 61. minutě po Sehnalově
centru hlavou.

Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko V krajském přeboru se dějí zajímavé věci. Na čele tabulky se neustále mění pořadí, favorizované
Blansko se nečekaně propadá. Po
smolné domácí remíze s Podivínem přišla až neuvěřitelná prohra
v Moravském Krumlově. Stejně
tak Boskovice ze dvou utkání vydolovaly jen bod a tak je nejlepším týmem z regionu z ničeho nic
Ráječko, které naopak dvakrát
vyhrálo.
Podivín po Blansku má bod
i s Boskovicemi. Vedl od 7. minuty, o osm minut později z penalty
po faulu na Müllera srovnal Ošlejšek. Boskovice šly v 55. minutě
díky Prečovi do vedení, houpačka
však pokračovala. Švéda sice ještě
Očenáškovu penaltu chytil, další
v 75. minutě ale již Kadrnka proměnil. V 84. minutě poslal domácí
do vedení Sádlo, konečné slovo
v bojovném utkání, v němž rozhodčí kromě jedné červené ukázal
i dvanáct žlutých karet, měl boskovický Čech. Ten se v 90. minutě trefil z trestného kopu a zápas
skončil nerozhodně.

Blansko - Podivín 1:1.
Ve druhém sobotním utkání
sice Ráječtí dostali čtyřku, nebylo
to ale tak jednoznačné, jak napovídá skóre. Téměř půlhodina hry
byla vyrovnaná, Macháček ve 25.
minutě trefil tyčku. Pak ale přišlo rozhodujících čtrnáct minut,
v nichž hosté třikrát inkasovali,
jednou z rohu a dvakrát po centrech do jejich vápna. Vracov pečetil v 85. minutě.
Blansko naskočilo do utkání

KĆĒ ğĆ ċĔęćĆđĊĒ
Úřední začátek muži 16 hod., dorost 13.45 hod., žáci 10 hod. (pokud není uvedeno jinak).
úterý 20. září
OP ml. žáci: Knínice – Svitávka (17.00, ve Svitávce).
pátek 23. září
OP dorost: Voděrady – Svitávka (ve Svitávce).
sobota 24. září
Krajský přebor: Boskovice – Kyjov. Blansko – Vracov. Bzenec – Ráječko.
I.A třída: Mikulov – Bořitov.
I.B třída: Svratka – Lipovec.
II. třída: Drnovice – Olomučany. Skalice – Blansko B. Šošůvka – Letovice (14.00).
IV. třída: Vilémovice B – Lažánky (16.30). Olomučany B – Bukovina (13.00).
I. třída dorost: Slavkov – Lipovec (13.30). Řečkovice – Kunštát.
KP žáci: Boskovice – Kyjov (9.00, 10.45). Blansko – Tišnov (11.00, 12.45).
OP st. žáci: Doubravice – Ráječko (13.45). Lipůvka – Olomučany (13.30). Lipovec – Rudice (15.00). Kunštát – V. Opatovice (15.30).
OP ml. žáci: Olomučany – Olešnice (10.30). Kunštát – Boskovice B (13.45). V. Opatovice
– Č. Hora (13.45).
OP ženy: Kostelec B – Kunštát (9.00).
neděle 25. září
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Rajhrad.
I.B třída: Černá Hora – Kunštát.
II. třída: Sloup – Jedovnice. Doubravice – Olešnice. Boskovice B – Kořenec. Vysočany
– Rudice.
III. třída: Bořitov B – V. Opatovice. Kotvrdovice – Vavřinec. Knínice – Ráječko B. Lipůvka – Lysice. Vilémovice – Vísky. Ostrov – Kunštát B. Vranová – Benešov.
IV. třída: Lažany – Jedovnice B. Adamov – Rozstání. Doubravice B – Svitávka. Valchov
– Lomnice. Voděrady – Skalice B (ve Skalici). Cetkovice – Kořenec B.
Divize dorost: Blansko – V. Meziříčí (10.15, 12.30).
KP dorost: Boskovice – Tasovice (9.00, 11.00).
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Slovan.
OP dorost: Č. Hora – Jedovnice. Lipůvka – Ráječko (13.15). Skalice – Sloup (13.30). Kotvrdovice – Adamov. Drnovice – V. Opatovice. Letovice – Olešnice. Cetkovice – Vísky.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Kuřim (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Boskovice B – Kotvrdovice (13.30). Knínice – Svitávka (ve Vískách). Drnovice – Lysice. Cetkovice – Vísky.
OP ml. žáci: Blansko B – Jedovnice (10.15).
Divize ženy: Jevišovice – Kotvrdovice (16.00).
OP ženy: Lipová – Boskovice (10.30).
středa 28. září
Krajský přebor: Zbýšov – Boskovice. Ráječko – Vracov. Ivančice – Blansko. Bzenec –
Rájec-Jestřebí.
OP dorost: Adamov – Jedovnice (10.00). Kotvrdovice – Sloup. Skalice – Ráječko. Lipůvka – Č. Hora (16.00). Vísky – V. Opatovice. Cetkovice – Svitávka. Voděrady – Olešnice.
Letovice – Drnovice (15.00).
Okresní pohár FAČR: Rudice – Jedovnice. Ostrov – Vilémovice. Benešov – Lysice. Letovice – Olešnice. Vše v 16.30.
OP ženy: Drnovice – Ráječko (15.00).
Úřední začátek muži 15.30 hod., dorost 13.15 hod., žáci 10 hod. (pokud není uvedeno
jinak).
sobota 1. října
Krajský přebor: Rajhrad – Blansko.
II. třída: Rudice – Šošůvka. Olešnice – Boskovice B.
III. třída: Kunštát B – Vranová. Ráječko B – Lipůvka.
IV. třída: Vilémovice B – Lažany (16.00). Jedovnice B – Rozstání.
Divize dorost: Otrokovice – Blansko (10.15, 12.30).
KP dorost: Ivančice – Boskovice (13.30, 15.30).
KP žáci: Bystrc – Blansko (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Rudice – Boskovice B (13.30). Ráječko – Lipůvka (13.00). Kotvrdovice –
Sloup (14.00).
OP ml. žáci: Jedovnice – V. Opatovice (13.30). Boskovice B – Blansko B. Olešnice –
Kunštát (13.15).
OP ženy: Drnovice – Kostelec B (15.00).
neděle 2. října
Krajský přebor: M. Krumlov – Boskovice. Zbýšov – Rájec-Jestřebí. Ráječko – IE Znojmo.
I.A třída: Bořitov – Dobšice (13.15).
I.B třída: Kunštát – Svratka. Tišnov – Černá Hora. Lipovec – Bohdalice.
II. třída: Jedovnice – Letovice. Olomučany – Vysočany. Kořenec – Drnovice. Blansko
B – Doubravice. Sloup – Skalice.
III. třída: V. Opatovice – Benešov. Vísky – Ostrov. Lysice – Vilémovice. Vavřinec – Knínice. Bořitov B – Kotvrdovice.
IV. třída: Adamov – Bukovina. Olomučany B – Lažánky (12.30). Svitávka – Kořenec B.
Cetkovice – Skalice B. Voděrady – Lomnice. Valchov – Doubravice B.
I. třída dorost: Čebín – Rájec-Jestřebí (12.45). Lipovec – Letonice. Kunštát – Slavkov.
OP dorost: Jedovnice – Adamov. Sloup – Kotvrdovice (12.45). Ráječko – Skalice (12.30).
Č. Hora – Lipůvka. V.Opatovice – Vísky. Svitávka – Cetkovice. Olešnice – Voděrady
(15.30). Drnovice – Letovice.
KP žáci: M. Krumlov – Boskovice (9.00, 10.30).
I. třída žáci: Slavkov – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Olomučany – Lipovec. Vísky – Letovice. V. Opatovice – Cetkovice. Lysice –
Kunštát. Svitávka – Drnovice.
OP ml. žáci: Č. Hora – Knínice.
Divize ženy: Kotvrdovice – Ivančice (10.30).
OP ženy: Kunštát – Boskovice (10.00). Lipová – Ráječko (10.30).

Foto Bohumil Hlaváček
v Moravském Krumlově skvěle.
Po brankách Hájka a kanonýra
Sehnala vedlo záhy 0:2 a protože bylo jasně lepší, další zahozené šance nikoho podle všeho
až tak netrápili. Přišel však opět
nezvládnutý konec zápasu. Kontaktní gól jakoby Blanenským
svázal nohy a ti se nechali domácími zaskočit. Výhra jim spadla
doslova do klína.
Zápas v Ráječku moc krásy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bzenec
Vracov
Znojmo
Novosedly
Ráječko
Blansko
Ivančice
Boskovice
Kyjov
M. Krumlov
Rousínov
Podivín
Kuřim
Rajhrad
Rájec
Zbýšov

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
2
1
1

0
0
2
1
0
3
1
4
1
1
0
2
1
1
1
0

2
2
1
2
3
1
3
1
3
3
4
3
4
4
5
6

16:5
18:10
15:9
9:7
10:6
15:12
16:10
11:11
7:7
7:9
9:11
16:22
9:11
8:13
6:16
6:19

15
15
14
13
12
12
10
10
10
10
9
8
7
7
4
3

Další výsledky: Rajhrad – Novosedly 2:0, Kuřim – Bzenec 0:1,
Rousínov – Kyjov 1:2. Zbýšov –
Zmojmo 0:2.
Předcházející kolo: Blansko
mělo po celé utkání s Podivínem drtivý tlak, který proměnilo
v branku až ve druhé půli s přispěním protivníkova obránce. Na tři
body to ale nestačilo, Podivínští
z ojedinělého brejku čtyři minuty
před koncem vyrovnali. Druhé so-

S

P

- FC B

3:3

Poločas: 1:1. Branky: 7. Martečík, 76. (PK) Kadrnka, 84. Sádlo - 15. (PK)
Ošlejšek, 55. Preč, 90. Čech. ČK: 90. Vykoukal (Boskovice). Boskovice: Švéda
- Müller, Horák Jan, Vykoukal, Adamec - Preč, Horák Jakub, Ošlejšek, Šafařík
(87. Čech), Fojt L. (69. Fojt J.) – Janíček. Diváků: 150.

FC V

- MKZ R

-J

4:0

Poločas: 3:0. Branky: 25. Žurovec, 28., 39. a 90. Zýbal. Rájec: Klíma - Palkanynets, Keller, Macík, Geschvantner - Sedlák, Hrůza (85. Kovář), Straka (82.
Misař), Opletal - Macháček, Ostrý. Diváků: 180.

FC M

K

- FK APOS B

SK O

R

- FC I

2:0

Poločas: 1:0. Branky: 14. a 61. Karásek. ČK: 78. Černý (Ivančice). Ráječko:
Kučera - Bartoš, Maška, Tenora, Badura, Jarůšek, Kupský, Karásek (86. Sígl),
Starý, Sehnal J. (76. Štrajt), Neděla (88. Žilka). Diváků: 180.

botní utkání skončilo smutně pro
Boskovice, které doma podlehly
0:2 Rousínovu. Nedělní utkání již
celkům z našeho regionu vyšla.
Ráječkovský Neděla otevřel skóre
v Kyjově již v první minutě a to se
až do konce nezměnilo. Podobný
průběh měl zápas Rájece s Mo-

ravským Krumlovem. Hned na
začátku se trefil z trestného kopu
Macík a výsledek 1:0 vydržel až
do konce.
Další výsledky: Ivančice – Kuřim 3:1, Bzenec – Zbýšov 2:0,
Znojmo – Rajhrad 5:3, Novosedly
– Vracov 4:1.

I.A ęţŃĉĆ

Kunštát útočí na špici tabulky
Blanensko a Boskovicko Domácí prostředí svědčilo v dalším kole I.B třídy Černé Hoře
i Kunštátu. Ten se po další výhře
již tlačí na úplné čelo tabulky.
Lipovečtí na chátrajícím exligovém stánku v Drnovicích vcelku
smolně prohráli.
Kunštát – Rousínov B 2:0
(1:0), vlastní 2. Kunštát: Loukota
I. – Záboj, Šmerda (30. Horák),
Hruška, Zámek – Král, Španěl,
Mihola, Kuruc (75. Tenora) –
Boček, Bednář (85. Juránek).
Výsledek potěšil domácí příznivce mnohem více než předvedená hra. Do vedení šli ve 30. minutě, kdy si obránce Rousínova
srazil kunštátský centr do vlastní
branky.
I druhá trefa byla v zápise rozhodčím označena jako vlastní,
i když Králova hlavička přes gólmana již neomylně mířila do sítě
a hostující hráč ji ve snaze odvrátit jen dorazil. Ve zbytku utkání
Kunštátští ještě dvakrát orazítko-

vali břevno a výhru v klidu pohlídali.
Černá Hora – Svratka Brno
2:0 (1:0), Mazal, Jonáš. Černá
Hora: Trávníček – Kapoun, Čepa,
Štrof, Tatíček – Čech (80. Klepáček), Jonáš, Mokrý, Širůček
– Mazal (87. Peša), Honsnejman
(5. Jelínek).
Oproti předchozímu kolu, kdy
domácí předváděli proti Rousínovským solidní kopanou, se hrálo
tentokrát úplně jiné utkání. Často
přerušované, neurovnané. Skóre
otevřel ve 43. minutě po centru
Čecha hlavou Mazal. Pojistku na
tři body zařídil deset minut před
koncem Jonáš, který po přihrávce
Širůčka dloubákem překonal brněnského strážce svatyně.
FKD – Lipovec 2:0 (0:0). Lipovec: Pernica – Zouhar, Sedlák
J., Vágner L., Vágner V. – Šebela
(60. Zukal), Sedlák M. (Musil),
Hebert, Horáček L. – Matuška,
Horáček R. (68. Lahodný).

4:2

Poločas: 0:2. Branky: 82. a 86. Procházka, 70. Staněk, 78. Pelikán - 2. Hájek, 10.
Sehnal. Blansko: Bednář - Bubeníček, Mar nec, Kolář, Beneš - Hájek, Janíček
(67. Sedláček), Zouhar (73. Šplíchal), Šenk - Sehnal, Doležel. Diváků: 200.

Lipoveckým citelně chyběl
v ofenzivě Zouhar, jejich hra
proto byla ze začátku zápasu bez
jiskry. V první půli měl výraznější šanci jen Miroslav Sedlák, ale
mířil do tyče. Po změně stran se
hosté dostali do tlaku. Paradoxně
však inkasovali po chybě brankáře v 75. minutě a gól je srazil
do kolen. Po rohovém kopu v 85.
minutě domácí uzavřeli účet zápasu.
Další výsledky: Kohoutovice
– Bohdalice 1:2, Tišnov – Švábenice 0:7, Ochoz – Ivanovice 1:2,
V. Bítýška – Medlánky 0:4. (bh)

Po výhře 6:2 nad Jevišovicemi
minulý víkend se tentokrát Bořitovu již tak nedařilo.
Hrušovany – Bořitov 3:1 (1:0),
Šeliga. Bořitov: Bušina (46. Vaňura) – Jakubec, Mareček, Jelínek (80.
Včelař), Kolínek – Havlík, Šmerda,
Knies, Vlk – Bezděk, Šeliga (65.
Feifer). Domácí otevřeli skóre po
rohu ve 31. minutě. Svoje vedení
zvýšili po brance hlavou v 60. minutě. Po skrumáži sice snížil krátce
nato Šeliga, ale po Vaňurově chybě
to bylo v 76. minutě už 3:1 a tento
výsledek byl na ukazateli i po závěrečném hvizdu sudího.
(bh)

1.
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4.
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10.
11.
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13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bohdalice
Kunštát
Kohoutovice
Černá Hora
Svratka
Medlánky
Drnovice
Ivanovice
Rousínov B
Tišnov
Švábenice
Lipovec
Ochoz
V. Bítýška

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

0
2
0
0
0
2
2
1
1
1
2
2
2
1

1
0
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4

16:9
15:7
18:8
13:8
9:9
11:11
8:11
7:9
5:7
3:11
11:9
12:14
9:13
7:18

15
14
12
12
9
8
8
7
7
7
5
5
5
4

Dobšice
Vojkovice
Čebín
Bosonohy
Jevišovice
Hrušovany
Šaratice
Líšeň B
Miroslav
Šlapanice
Bořitov
Slovan
Slavkov
Mikulov

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
3
3
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2
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1
1
1
1

1
1
2
1
1
0
3
0
1
1
3
3
1
0

1
1
1
2
2
3
1
3
3
3
2
2
4
5

19:8
13:5
9:5
16:15
10:9
14:11
9:7
11:13
7:9
7:9
12:14
12:15
9:16
5:17

13
13
11
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10
9
9
9
7
7
6
6
4
3

Jedovnič nadělili Šošůvce šest gólů
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko - Na
čele okresního přeboru se odtrhly
od svých pronásledovatelů Doubravice a Jedovnice. Oba celky nezaváhaly a získaly tři body. Situace ve středu tabulky se neobyčejně
zarovnává.
Blansko B – Sloup 1:0 (0:0),
Nečas.
Domácí zapomněli na svůj tristní výkon proti Jedovnicím z předcházejího kola. Do větších šancí
se ale dostali v první půli Sloupští.
Nejprve po kličce gólmanu Švancarovi místo zakončení nepřesně
přihrával Pavel Nečas, aby krátce
nato zadunělo břevno po Klevetově dělovce z hranice vápna. Když
se již zdálo, že se body budou dělit, v 87. minutě rozradostnil domácí fanoušky Jan Nečas.
Rudice – Drnovice 2:1 (1:1),
Sehnal, Grómský – Crhák.
Všechny body zůstaly doma.
Hrál se svižný pohledný fotbal.
Skóre otevřel záhy Sehnal. O vyrovnání se postaral Crhák, který
prošel jak nůž máslem soupeřovou
obranou a zavěsil. Rozhodnutí
padlo po standardní situaci. Rudičtí kopali roh a po něm Grómský
hlavičkou stanovil konečné skóre.
Olomučany – Boskovice B 2:1
(0:0), Pokoj, Štrajt – Zoubek.

První půle se hrála v režii hostí,
ti ale nevyužili ke skórování ani penaltu, kterou olomučanský brankář
kryl. Po změně stran po špatně sehraném ofsajd systému Boskovice
přece jenom šly do vedení. Pak však
po standardce vyrovnal hlavou Pokoj a domácí se nadechli k obratu.
Ten se jim povedl, když z penalty
v 80. minutě rozhodl Štrajt.
Jedovnice – Šošůvka 6:1 (2:1),
Borek 2, Klimeš, Šot, Pernica,
Vintr – Knödl.
Zápas měl jednoznačný průběh
až ve druhé půli. V první se nejprve trefil krásně z hranice vápna
sváteční střelec Klimeš, po Šotově zvýšení ještě Šošůvka dala

Blansko B – Sloup 1:0.

kontaktní gól. Po návratu ze šaten
bylo záhy hotovo. Jedovnice dvěma rychlými brankami rozhodly
a pak už jen kontrolovaly hru, při
níž ještě účet zápasu navýšily ve
svůj prospěch.
Kořenec – Doubravice 1:3
(0:2), Hlubinka – Vach, Hubený,
Ondráček, ČK: Novotný A. (K).
Domácí začali slibně, po kiksech v obraně ale dostali dvě laciné branky. Z útlumu se dostali až
v 47. minutě, kdy snížil Hlubinka.
Kořenec následně vyvinul tlak,
ten se však ukázal jako neplodný.
Jedna neproměněná šance střídala
druhou a Doubravice trestala v závěru rozhodujícím gólem.

Foto Bohumil Hlaváček

Olešnice – Skalice 5:1 (4:0),
Kubíček M. 2, Plíhal 2, Daniel –
Boček J.
Olešnice se po počátečním nezdařeném startu pomalu rozjíždí.
V utkání byla od začátku jednoznačně lepší. Hosté měli jednu
šanci, nevyužili ji však a dostali
rázem lekci ze střelecké efektivity. Hned čtyřikrát se rozvlnila
síť za skalickým gólmanem a ve
druhém poločase již nebylo o co
hrát.
Letovice – Vysočany 0:0.
Ambiciózní Vysočany přijely
na hřiště posledního celku tabulky
s chutí urvat nějaké body. Z nehezkého utkání ale vydolovaly jen
jeden. Oba celky se dopracovaly
do dvou výraznějších šancí, ale
na obou stranách z toho byla jen
jedna tyč. Na ty se však fotbal nehraje a mužstva se rozloučila bezbrankovou remízou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Doubravice
Jedovnice
Sloup
Boskovice B
Olomučany
Olešnice
Kořenec
Rudice
Vysočany
Blansko B
Drnovice
Šošůvka
Skalice
Letovice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0

0
2
1
1
1
3
3
2
1
1
0
0
1
2

1
0
2
2
2
1
1
2
3
3
4
4
4
4

14:6
16:5
12:6
15:11
6:10
14:11
7:7
8:13
8:7
10:10
12:17
14:20
8:16
8:13

15
14
10
10
10
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OBCHODNÍ CENTRUM JEŽEK BLANSKO
V Centru Ježek je 14
irem a organizací

Oční optika
B.ON optik
Od 1. ledna 2011 provozuje oční
optiku B.ON optik v Centru Ježek
v Blansku Bc. Brigita Ondroušková, DiS. „Vystudovala jsem obor
Optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám pět let praxe
v oboru, průběžně absolvuji nejrůznější školení a další vzdělávání,“
řekla majitelka optiky, která podle
svých slov preferuje individuální přístup k zákazníkům. „V naší
optice nabízíme široký sortiment
brýlových obrub (dioptrické a sluneční), kontaktní čočky, doplňkové
zboží (pouzdra, čisticí prostředky
na brýle...). Zajišťujeme opravy
a servis brýlí. Dále nabízíme i dárkové poukazy,“ uvedla Brigita Ondroušková.

V roce 2005 koupila společnost FPO objekt, který sloužil jako archiv
písmeností, a rozhodla se ho modernizovat na objekt občanské vybavenosti. Centrum Ježek, které stojí u kruhového objezdu na křižovatce
ulic Smetanova a Sadová, krátce představil jednatel společnosti Ivo
Dobiášek.
„Obchodní centrum Ježek vzniklo v roce 2007 z bývalé budovy
továrny Adast Blansko. Název vznikl podle irmy Ježek, předchůdce
Adastu, která v těmto místech sídlila. Ještě předtím ale prošel objekt
rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala vnitřní i venkovní části budovy,“ uvedl Dobiášek.
Momentálně v Centu Ježek sídlí 14 irem a organizací , jen namátkou
v suterénu irma na výroba oken a stolařství, v prvním patře najdou
zájemci inanční poradenství, obchody s oděvy, optiku, kosmetiku, kadeřnictví a další, ve druhém patře jsou kancelářské prostory. „Věříme,
že do budoucna se i okolní prostředí bývalé továrny přemění z výrobních prostor na objekty občanské vybavenosti,“ dodal Dobiášek.

Broker Consulting najdete
v Blansku na dvou místech
Společnost Broker Consulting se stala vítězem historicky nejrozsáhlejšího testu poradenských irem v ČR. Na parametrech a výsledném hodnocení testu se podíleli jak testeři z řad nekvali ikované veřejnosti, tak
nezávislí odborníci. Není náhodou, že se Broker Consulting umístil na
prvním míste tohoto testu, stejně jako jeho hodnocení poradci, a to ve
všech souhrnných oblastech. Jedná se o výsledek dlouhodobé, cílené snahy společnosti o to, abychom dělali jak pro poradce, tak pro klienty více
než ostatní. Jsme velmi potěšeni, že můžeme blanenské veřejnosti nabídnout zastoupení irmy hned na dvou místech, v centru Ježek ve Smetanově ulici a v Bezručově ulici. Rádi s vámi probereme váš osobní inanční
plán, pomůžeme vám s re inancováním i inancováním hypotéky, vytvoříme důchodový plán, POMŮŽEME UŠETŘIT PENÍZE a najdeme rezervy.
Kontakt: Lukáš Křetínský 725 25 68 68, Ivana Hlaváčková 777 184 853

Otevírací doba:

PO–Pá 8.00–17.00
Smetanova 6, Blansko
Nabízíme:
M Dioptrické obruby ( již od 250 Kč)
M Sluneční brýle
M Dětské dioptrické a sluneční brýle

M Kontaktní čočky a roztoky
M Opravy a servis brýlí
M Výhodné akce a slevy!

M Přijímáme

Tel.: 516 833 500
e-mail: info@bonoptik.cz, www.bonoptik.cz

REAL GROUP SDK s.r.o.
Již deset let působí na českém trhu ryze česká irma REAL GROUP SDK
s.r.o. - mnoha lidem známá pod obchodní značkou SDK reality. Jedna z jejích poboček sídlí také v obchodním centru Ježek v Blansku.
„Společnost má pobočky po celé Moravě, máme za sebou přes 6 500
vyřešených obchodních případů a pro zájemce o koupi k dispozici aktuálně přes 1 000 nabídek nemovitostí k prodeji. Na blanenské pobočce je
klientům k dispozici tým ve složení asistentka Iva Kučerová a dvě makléřky Lenka Veselá a Zita Ševčíková“ řekla regionální ředitelka irmy a
vedoucí blanenské pobočky SDK reality Kateřina Doláková s tím, že irma
zdarma poskytuje např. posouzení ceny nemovitosti makléřem, kvalitní
zpracování zakázky - nafocení, inzerci na internetu, reklamních tabulích,
letácích a ve vybraných tiskovinách, pomoc při prodeji nemovitosti, na
nichž vázne úvěr nebo jiná půjčka či je nemovitost zatížena exekucí.
„Samozřejmostí je konzultace a pomoc v případě dědického řízení na
nemovitosti, zajištění právních služeb jako jsou kupní smlouvy, plné moci,
advokátní úschova peněz, výmazy věcných břemen, úhrada poplatků a zajištění vkladů do katastru nemovitostí, konzultace s inančním poradcem,
zajištění kvalitních prohlídek nemovitostí makléřem se zájemci o koupi,
vyplnění všech formulářů spojených s předáním nemovitostí, pomoc při
zajištění převodu energií na nového vlastníka - vyplnění přihlášek, odhlášek, podání daňového přiznání a pomoc při zajištění odhadu jak pro získání úvěru, tak pro podání daně z převodu nemovitosti,“ řekla Doláková.
Nadstandardně naše irma poskytuje klientům pomoc v řešení složitých
situacích především při výkupu jejich nemovitosti, řešení prodeje nemovitosti s exekucí a také ve vyplacení těchto exekucí. „Doufáme, že s naší
kanceláří SDK reality se Vaše představa o klidném a bezpečném prodeji
nemovitosti stane příjemnou skutečností,“ doplnila paní Doláková.

Wilmar vyrábí
okna přímo
v Blansku
Už osmým rokem se mohou zákazníci setkávat s výrobky společnosti Wilmar.
„Zajišťujeme výrobu a montáž
plastových oken a dveří, zajišťujeme dodání a montáž obložkových
dveří, pomáháme také při získávání dotací. Provádíme demontáž,
zaměření, konzultace a mikroventilace zdarma,“ řekl spolumajitel
irmy Jan Musil s tím, že jako jediní
provádějí výrobu přímo v Blansku. „Díky tomu je rychlejší dodaní
a rychle můžeme reagovat na připadné problémy,“ doplnil Musil.
Firma se zabývá podle něj i výměnou bytového jádra.

P
Volejte 777 008 399
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ho bude moci pobírat rodič dítěte staršího dvou let, i když umístí
potomka do některého předškolního zařízení. Dosud byl limit pro
pobírání příspěvku stanoven na umístění dítěte na dobu maximálně
pěti kalendářních dní v měsíci. Při překročení tohoto limitu přestal
mít rodič na příspěvek nárok.

7[IMFEFNLFW[SÖTUBKÊDÊNVQPÅUVLMJFOUÖ
WTPVÅBTOÆEPCÉIMFE¾NFEPTWÚDIÕBE

2 OBCHODNÍKY
/BCÊ[ÊNFOBETUBOEBSEOÊQMBUPWPVPENÉOV WMBTUOÊLMJFOUFMV 
LOPXIPX SZDIMÆB[LVwFOÆ[BQSBDPW¾OÊ WÚCPSOÚLPMFLUJW 
NP{OPTUKFEJOFÅOÆIPLBSJFSOÊIPSÖTUV
)MFE¾NF,PNVOJLBUJWOPTU DÊMFWÉEPNPTU WZUSWBMPTU 
'BJSQMBZ MPBK¾MOPTU
7QÕÊQBEÉ[¾KNVWPMFKUF-VL¾w,ÕFUÊOTLÚ

IMFE¾{FOVOFCPNV{FOBQP[JDJ

*/;&35/ª103"%$&
pro oblasti
Boskovicko,5JwOPW
Letovicko
a Kuřimsko
QSPPCMBTU,VÕJN
-PNOJDF
1P{BEVKFNF






/BCÊ[ÊNF




4hOFCP7hW[EÉM¾OÊ
,PNVOJLBUJWOÊBWZKFEO¾WBDÊTDIPQOPTUJ
7ZTPLÆQSBDPWOÊOBTB[FOÊ
4BNPTUBUOPTU GMFYJCJMJUV
;OBMPTUQS¾DFOB1$
µJEJÅTLÚQSÖLB[TL#
0#$)0%/ª;,6h&/045*10%.ª/,06 NJOSPL
;¾[FNÊGVOHVKÊDÊTQPMFÅOPTUJ
'JSFNOÊWÚIPEZ
1S¾DFOBl1SPQSBDPWBOÚQSPWJ[OÊTZTUÆN

/¾TUVQQPEMFEPIPEZ
/BCÊELZTFTUSVLUVSPWBOÚN{JWPUPQJTFN[BTÊMFKUFOBBESFTV
;SDBEMP#MBOFOTLBB#PTLPWJDLBO¾N4WPCPEZ #MBOTLP
OFCPOBFNBJMSFEBLDF[SDBEMP!DFOUSVND[

12

úterý 20. září 2011

SPORT

Z Macochy se vrátil
první Lukáš Kučera

V Jizerských horách vyvrcholil v sobotu Český pohár horských kol

Kovář dosáhl na hlavní trofej
Bohumil Hlaváček

Foto Pavel Novák
Sloup - Patrně nejstarší tradiční závod na okrese má za sebou 47. ročník. Letošní Běh Moravským krasem na startu přivítal nebývalou účast
atletů, na závěr jich bylo klasifikováno 69. Ve výborném čase 42:03 min.
se jako první v cíli 12,2 km dlouhého závodu ze Sloupu na Macochu
a zpět objevil třicetiletý Lukáš Kučera z Univerzity Brno. Jeho jmenovec
Petr Kučera z Grymova skončil druhý se ztrátou téměř tři a půl minuty,
další minutu zpět byl Petr Šebánek z Rájce. Nejrychlejší ženou se stala
Zdeňka Komárková z Olešnice. (bh)

Bedřichov, Benešov - O uplynulém víkendu se v Bedřichově
v Jizerských horách konalo finále
Českého poháru v cross country
horských kol. Mladí závodníci Moravce Benešov byli u toho
a opět ukázali, že patří do absolutní republikové špičky.
V juniorech bylo již před závodem prakticky rozhodnuto o vítězi
této kategorie a jen se čekalo, zda
Radimu Kovářovi někdo překazí další výhru. „Taktika na závod
byla stanovena tak, že se Radim
bude držet v poklidu s první skupinou a poslední kolo odjede. Hned
na začátku však vzala za své, když
Radim po defektu předního kola
vyrážel z depa na desátém místě.
Naštěstí si okamžitě dojel špici.
Tam se chvíli ohřál a ve čtvrtém ze
sedmi kol odjel svým soupeřům,“
zářil spokojeností trenér Martin
Bezdíček. V cíli jeho svěřenec druhému nadělil minutu a půl. „Tímto
vítězstvím Radim ukázal, že letos
ve své kategorii neměl konkurenci
a právem mu patří jak dres mistra
republiky, tak první místo v Českém poháru,“ podotkl.
Dalším želízkem pro umístění na
pódiu byla Nikola Hlubinková. Ta
se vrátila na tratě po pauze zaviněné zlomeninou klíční kosti. „Doufali jsme, že Nikolu toto zranění

Radim Kovář.
nijak výrazně neovlivní a i v tomto
závodě bude bojovat o stupně vítězů. Bohužel už ve druhém kole
zaznamenala pád, při kterém si
narazila břicho a přes dvě minuty
se z toho vzpamatovávala. Naštěstí
pro ni byla jen otřesena a závod dokončila na devátém místě,“ popsal
dramatický průběh závodu Bezdíček. To Hlubinkové i tak stačilo
na druhé místo v celkovém pořadí
poháru a potvrdila letošní stejnou
pozici z mistrovství republiky.

Foto Mar n Bezdíček
Do kategorie kadetů šel tým
Moravce v očekávání dalšího
umístění na stupních vítězů. Ani
v případě Adama Sekaniny však
bohužel pro tentokrát nevyšlo.
„Ten sice poslední podniky jezdil v obrovské formě, ale bohužel
v sobotu mu závod nesedl a dojel
na devátém místě,“ posteskl si
trenér. V celkovém pořadí, ve kterém měl Sekanina bojovat o třetí
místo, skončil na pátém. „I přes
tento pro něho možná neúspěch

by měl plnohodnotně nahradit
Radima Kováře v kategorii juniorů příští dva roky,“ je přesvědčem
Bezdíček.
Daší bikeři z Benešova rovněž
bojovali. V juniorkách Markéta
Parolková dokončila závod na
jedenáctém místě a v celkovém
pořadí jí patří čtrnáctá pozice,
v kategorii Expert dojel Petr Bořil
na místě dvanáctém a celkově na
výborném osmém místě. Jan Šubrt
byl v Bedřichově klasifikován na
místě třináctém a celkově mu patří osmnáctá příčka, Radek Barák
dojel na osmnáctém místě, v konečném pořadí mu patří patnácté
místo.
V kategorii žáků Patrik Kolář
skončil čtrnáctý, celkově dvanáctý, Dominik Prudek jednadvacátý,
v konečném pořadí je na dvacáté
deváté pozici. Mezi žákyněmi dojela na vynikajícím pátém místě
Adéla Šafářová. „V celkovém pořadí skončila na místě šestém. Je
velkým příslibem pro budoucnost
a příští rok by měla patřit ve své kategorii k nejlepším. Všem členům
Moravce bych chtěl touto cestou
poděkovat za vzornou reprezentaci týmu a těším se na sezonu další,“ smekl pomyslný klobouk před
svými svěřenci Martin Bezdíček.
V soutěži týmů v Českém poháru
skončili benešovští bikeři na vynikajícím čtvrtém místě.

Václav Kolář má jasný další titul
Nové Veselí, Blansko - Vema
mistrovství ČR v biketrialu po
prázdninové pauze pokračovalo
v sobotu dalším závodem v nové
lokalitě na Vysočině.

Václav Kolář na tra .

Pořádání se ujal biketrialový klub Nové Veselí a připravil
opravdu náročné umělé sekce.
Slavnostnímu vyhlášení byl přítomen a ceny vítězům předával

Foto Radim Kakáč

expremiér Miloš Zeman, který
zde bydlí.
V nejvyšší kategorii Elite byl
opět neporazitelný Václav Kolář,
na třetím místě skončil Martin
Kakáč. V juniorech se na třetí
stupínek postavil Václav Gryc,
který se na kolo dostal po dlouhé
pauze způsobené zraněním ruky.
V Minime se moc nedařilo Ondřeji Šenkovi, když obsadil šestou
příčku. Šesté místo zajel v Hobby
i Miloslav Gryc, v poháru začátečníků patří deváté místo Jakubovi Audymu a šesté Patrikovi
Polcerovi.
Příští víkend hostí mistrovství
Znojmo a finálový závod bude opět
na brněnském výstavišti v rámci
veletrhu Sportlife. „Jediný, kdo má
výsledné umístění v republikovém
mistrovství jisté, je Václav Kolář,
jemuž již první místo nemůže uniknout, ostatní blanenští jezdci ještě
musí zabojovat,“ říká trenér Radim
Kakáč.
(bh)

Vydařená akce. Nejmladší adepƟ košíkové bojovali v sobotu v hale ASK Blansko na turnaji v minibasketu.
Turnaj, který se konal pod zášƟtou starosty Lubomíra Toufara, vyhrál bez porážky domácí tým.
Foto Bohumil Hlaváček

Nabitý šachový víkend v Boskovicích přinesl velmi napínavé boje
Boskovice - Minulou sobotu
uspořádal ŠK Makkabi za podpory firmy TOPNET Boskovice
dva šachové turnaje. V 1. ročníku
O putovní pohár TOPNET zvítězil
v sedmikolovém turnaji za účasti

20 šachistů Karel Kredl z Adamova (6 bodů) před oddílovým
kolegou Martinem Handlem s 5,5
bodu. Na třetím místě byla posila
Makkabi pro nadcházející sezonu
Jiří Marek z Prušánek s 5 body.

Na dalších místech skončili Ján
Mižák, Laco Paluch, Leoš Ševčík
(všichni Adamov), sedmý pak Josef Drochytka z TJ Sloup.
Souběžně hraný turnaj dětí
O pohárek TOPNET proběhl za

účasti pěti dětí. Pohár si odnesl talent Makkabi Filip Dvořáček, druhý skončil Lukáš Osouch z DDM
Boskovice. Otevřený přebor Jihomoravského šachového svazu
v bleskové hře – 13. ročník O pu-

Blanenského Golema vyhrál Šustek
Bohumil Hlaváček
Blansko - Maraton horských
kol Blanenský golem se uskutečnil
minulou sobotu. Na hlavní trati 61

Start.

km, na které se prezentovalo 143
bikerů, se vítězem stal domácí Milan Šustek před Janem Hlouškem
a Milanem Bachmanem. V ženách
vyhrála Anna Krejčová.

Juniorský český reprezentant
Radim Kovář z Moravce Benešov
se mezi muži umístil na 22. místě. „Radim celé první kolo jezdil
s Milanem. Od půlky bych řekl,

Foto Bohumil Hlaváček

že ho tahal, ale pak bohužel chytil
defekt obou kol. V zadním měnil
duši a přední dofoukal, mluvil
jsem s ním na našem depu nad
Karolínem. Tam jsme dofoukali
ještě přední kolo a domluvili se,
že to v tréninkovém tempu dojede,“ popsal průběh závodu trenér
Martin Bezdíček. Kovář měl v ten
moment ztrátu okolo osmi minut, v cíli pak něco přes čtrnáct.
„Z našeho pohledu škoda,“ litoval
kouč.
Trojice jezdců z Moravce Benešov se v pořadí Jakub Šafář,
Jan Šubrt a Adam Sekanina seřadila na stupních vítězů závodu na
36 km, kterého se zúčastnilo 105
cyklistů. „Mladičký Sekanina sjížděl k Horní Lhotě na suverénním
prvním místě. Měl náskok asi dvě
minuty, ale bohužel ve sjezdu mu
spadl řetěz mezi kliku a převodník
a bylo hotovo,“ mrzelo Bezdíčka.
Jak dodal, v tomto závodě cítil obrovský respekt před všemi závodníky své stáje.

tovní pohár Makkabi proběhl v
boskovické Sokolovně následující
den za účasti 66 hráčů z celé ČR.
Tituly mezinárodní mistr či mistr
FIDE mělo 11 hráčů, kandidátů
mistra 20. Zvítězil předloňský ví-

těz Plát z Třince s 13,5 body z 15
partií před Neumanem z Turnova
a Jandourkem z Neratovic. Tituly
z přeboru JMŠS mají Milan Kratochvíl a Věra Medunová (Lokomotiva Brno).
Pavel Hubený

SęėĚĮēĶ
* V sobotu 24. září v 10 hodin bude zahájen okresní přebor futsalu
v Blansku na hřišti ZŠ TGM. Zahájení bude předcházet ukázka tréninku
prvoligového týmu Tango Brno s reprezentanty ČR. „Zájemci si mohou
zatrénovat s nimi. Je třeba si vzít sportovní oblečení, brankáři budou trénovat s reprezentačním gólmanem Václavem Kubíčkem. Jednotka proběhne od 8.30 do 9.30 hodin. Vážní zájemci o trénink se mohou přihlásit
na adrese afb@futsalblansko.cz,“ zve organizátor Lubomír Rek. Více na
www.futsalblansko.cz.
* ŠK Garde Lipovec pořádá 24. září Mezinárodní šachový turnaj. Akce
je součástí mikroprojektu „Jsme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spojují náš šachy“. Prezence se koná od 8.15 do 8.45 hod v místní sokolovně.
Systém turnaje je švýcarský na 9 kol, 2x15 minut. „Jsou připraveny ceny
pro 50 nejlepších a všechny žáky. Z kapacitních důvodů je turnaj určen jen
hráčům okresu Blansko a klubu Komplet Modranka Trnava. Občerstvení
zajištěno, těšíme se na vaši účast,“ zve za organizátory Luboš Ševčík.
* Fotbalisté FK APOS Blansko mají za sebou v rámci 2. kola krajského poháru utkání na hřišti Lipovce. Po dvou brankách Martina Sehnala a jedné Marka Pernici vyhráli 2:3 a postoupili do jarního čtvrtfinále.
Zápas měl nečekaně dramatický průběh. Domácí se favorita nezalekli
a už v 7. minutě využil zaváhání blanenské obrany kanonýr Zouhar.
Krátce nato srovnal hlavou po Vašákově centru Sehnal. Tentýž hráč po
chvíli poslal svůj tým do vedení přesnou střelou zpoza šestnáctky. Zkušený Vágner ještě z trestného kopu parádně vyrovnal, poslední slovo ale
měl blanenský Pernica. Zápas byl pak pro průtrž mračen přerušen. Ve
druhém poločase se na skóre již nic nezměnilo.
* Za účasti 150 diváků a sedmi startujících se konal nultý ročník
Okrouhleckého siláckého pětiboje. Zvítězil Michal Krátký před Petrem
Vašíčkem a Martinem Stoklasou.
(bh)
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III. třída: V. Opatovice – Vranová 2:2
(1:2), Kozelek, Ostřížek J. – Krčil 2. Benešov – Ostrov 4:2 (2:2), Abrahám M. 2,
Laštůvka J., Andrlík D. – Dáňa, Gross, ČK:
Nezval (O). Kunštát B – Vilémovice 2:1
(1:1), Pravec, Novotný Martin – Školař.
Vísky – Lipůvka 2:1 (1:0), Lokaj P., Kalabus – Vlasák J. Lysice – Knínice 0:1 (0:1),
Minařík T. Ráječko B – Kotvrdovice 0:3
(0:3), Hansl 2, Filip. Vavřinec – Bořitov B
7:1 (2:0), Přikryl 3, Dvořáček 2, Fabiánek
Jiří, Březina – Malík.
1. Lipůvka
6 4 0 2 22:9 12
2. Vavřinec
6 4 0 2 20:14 12
3. Kunštát B
6 4 0 2 19:17 12
4. Vísky
6 3 2 1 14:10 11
5. Ráječko B
6 3 2 1 18:15 11
6. Ostrov
6 3 1 2 12:9 10
7. Benešov
6 3 1 2 14:13 10
8. Knínice
6 2 3 1 11:7
9
9. Kotvrdovice 6 3 0 3 14:13 9
10. Lysice
6 2 1 3 12:13 7
11. Vranová
6 2 1 3
7:18 7
12. Vilémovice
6 2 0 4
8:7
6
13. V.Opatovice 6 1 1 4 11:19 4
14. Bořitov B
6 0 0 6
7:25 0
IV. třída, sk. A: Jedovnice B – Adamov
1:7 (1:3), Nejezchleb Miloš – Hrazdíra 4,
Malásek 2, Hrazdíra, ČK: Buchta (J). Rozstání – Olomučany B 0:1 (0:1), Sáňka, ČK:
Piňos (R). Bukovina – Vilémovice B 1:2
(0:1), Soudek – Vašák, Šindelář. Lažánky
– Lažany 3:1 (0:0), Tomek, Benke, Klimeš
L. – Podrazil.
1. Adamov
6 5 0 1 36:10 15
2. Lažany
6 4 0 2 21:13 12
3. Lažánky
6 3 0 3 16:13 9
4. Rozstání
6 2 1 3
9:13 7
5. Olomučany B 6 2 1 3
6:10 7
6. Bukovina
6 2 1 3 12:17 7
7. Jedovnice B 6 2 1 3 13:22 7
8. Vilémovice B 6 2 0 4 10:25 6
IV. třída, sk. B: Svitávka – Cetkovice 1:0
(1:0), Chloupek J. Kořenec B – Voděrady 1:5
(0:2), Schűlzce – Bednář P. 3, Bednář M.,
Kyrcz. Skalice B – Valchov 4:3 (2:0), nehl. –
Barák R. 2, Barák J. Lomnice – Doubravice
B 1:2 (1:0), Svoboda – Sáňka J. 2.
1. Svitávka
6 6 0 0 19:2 18
2. Voděrady
6 4 0 2 15:8 12
3. Doubravice B 6 4 0 2 13:9 12
4. Lomnice
6 3 1 2 13:12 10
5. Cetkovice
6 2 0 4
9:14 6
6. Kořenec B
6 2 0 4
8:18 6
7. Skalice B
6 1 1 4
7:14 4
8. Valchov
6 1 0 5 12:19 3
Divize st. dorost: Veselí – Blansko 0:1
(0:0), Buchta.
1. Blansko
6 5 1 0 19:4 16
2. Sparta
6 5 1 0 13:6 16
3. Prostějov
6 5 0 1 32:10 15
4. Žďár
6 4 1 1 21:9 13
5. Otrokovice
6 4 0 2 24:16 12
6. Havl. Brod
6 3 0 3 12:13 9
7. V. Meziříčí
6 2 2 2 13:12 8
8. Veselí
6 2 2 2 12:13 8
9. Pelhřimov
6 2 1 3 12:17 7
10. Bohunice
6 2 0 4 11:18 6
11. Humpolec
6 1 2 3 14:21 5
12. Líšeň B
6 1 0 5
9:31 3
13. Vrchovina
6 0 1 5 12:22 1
14. Břeclav B
6 0 1 5
4:16 1
Divize ml. dorost: Veselí – Blansko 0:4
(0:1), Zouhar, Michalík, Blažek, Vymazal.
1. Sparta
6 6 0 0 21:6 18
2. Havl. Brod
6 5 1 0 19:6 16
3. Líšeň
6 5 1 0 15:7 16
4. Žďár
6 3 0 3 11:9
9
5. Otrokovice
6 3 0 3 11:14 9
6. Blansko
6 2 2 2 10:10 8
7. Vrchovina
6 2 2 2 11:17 8
8. Bohunice
5 2 1 2 10:6
7
9. Humpolec
5 2 1 2
8:9
7
10. Pelhřimov
6 1 3 2
6:6
6
11. Prostějov
6 1 1 4
5:10 4
12. V. Meziříčí
6 1 1 4
9:16 4
13. Veselí
6 0 2 4
5:16 2
14. Břeclav B
6 0 1 5
8:17 1
KP st. dorost: Kyjov – Boskovice 2:1
(1:1), Kovařík.
1. Svratka B
6 5 0 1 20:9 15
2. Boskovice
6 4 0 2 17:7 12
3. Kyjov
6 4 0 2 15:8 12
4. Tasovice
6 4 0 2 11:10 12
5. Bystrc
6 3 1 2 15:10 10
6. Kuřim
6 3 1 2 20:18 10
7. St. Lískovec 6 3 1 2
9:11 10
8. Kohoutovice 6 3 0 3 16:11 9
9. M. Slavia
6 2 2 2
9:11 8
10. M. Krumlov 6 2 2 2 12:14 8
11. Slatina
6 2 2 2
7:10 8
12. Ivančice
6 1 1 4
7:11 4
13. Bučovice
6 0 2 4
8:20 2
14. Mutěnice
6 0 0 6
7:23 0
KP ml. dorost: Kyjov – Boskovice 3:1
(2:0), Doležal.
1. Bystrc
6 5 0 1 40:7 15
2. Svratka
6 5 0 1 27:8 15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ivančice
6 4 2 0 14:6 14
M. Krumlov 6 4 1 1 24:13 13
Kuřim
6 4 0 2 33:9 12
Kyjov
6 4 0 2 18:10 12
Boskovice
6 3 1 2 14:10 10
Slatina
6 2 0 4 13:15 6
St. Lískovec 6 2 0 4 10:19 6
Kohoutovice 6 1 2 3 14:17 5
Tasovice
5 1 1 3
9:11 4
Mutěnice
5 1 0 4 10:20 3
M. Slavia
6 1 0 5
9:49 3
Bučovice
6 0 1 5
3:44 1
I. třída dorost: Rousínov – Lipovec
3:6 (3:2), Musil 3, Jakš, Koutný, Lahodný.
Kunštát – Šlapanice 0:4 (0:2). Tišnov – Rájec-Jestřebí 5:0 (3:0).
1. Lipovec
6 6 0 0 25:7 18
2. Řečkovice
6 5 1 0 26:6 16
3. Slovan
6 5 0 1 18:6 15
4. Medlánky
6 4 0 2 26:10 12
5. Šlapanice
6 4 0 2 12:14 12
6. Slavkov
6 3 2 1 16:8 11
7. Tišnov
6 3 0 3 10:15 9
8. Rousínov
6 2 0 4 23:14 6
9. V. Bítýška
6 2 0 4 16:13 6
10. MCV Brno
6 2 0 4 12:16 6
11. Čebín
6 1 2 3 12:23 5
12. Letonice
6 1 1 4
6:28 4
13. Kunštát
6 1 0 5
7:22 3
14. Rájec
6 0 0 6
2:29 0
OP dorost, sk. A: Jedovnice – Kotvrdovice 2:0 (0:0), Nezval, Ondráček F. Adamov
– Skalice 0:3 (0:2), Burgr 2, Kačerik. Sloup
– Lipůvka 0:2 (0:0), Maixner, Charvát. Ráječko – Černá Hora 1:1 (1:0), Staněk D. –
Bawihung. Lipůvka – Adamov 3:0 kont.
1. Lipůvka
4 4 0 0 15:2 12
2. Č.Hora
4 3 1 0 13:2 10
3. Jedovnice
4 3 1 0 10:2 10
4. Ráječko
4 1 3 0
7:4
6
5. Kotvrdovice 4 1 0 3
4:9
3
6. Skalice
4 1 0 3
6:15 3
7. Sloup
4 0 1 3
3:10 1
8. Adamov
4 0 0 4
0:14 0
OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Cetkovice 4:2 (2:2), Hladil 2, Ille, Kaderka
– Kubín D., Šmíd. Vísky – Voděrady 1:0
(0:0), Přikryl L. Svitávka – Letovice 3:3
(2:0), Záboj, Škrabal, Kamenický – Gracias
2, Dvořák. Olešnice – Drnovice 4:1 (2:0),
Svoboda M., Ševčík M. 2 – Kopeček.
1. Svitávka
4 3 1 0 13:4 10
2. Letovice
4 2 1 1 14:7
7
3. Vísky
4 2 1 1
8:4
7
4. Olešnice
4 2 1 1
8:5
7
5. Cetkovice
4 2 0 2
9:10 6
6. V.Opatovice 4 2 0 2
7:8
6
7. Drnovice
4 1 0 3
5:15 3
8. Voděrady
4 0 0 4
3:14 0
KP st. žáci: Svratka Brno – Boskovice
3:0 (2:0). M. Krumlov – Blansko 0:1 (0:0),
Keprt.
1. Zbrojovka C 5 4 1 0 22:3 13
2. Bohunice
5 4 0 1 26:5 12
3. St. Lískovec 5 4 0 1
8:6 12
4. Slovan
4 3 0 1 10:3
9
5. Blansko
4 3 0 1
9:4
9
6. Svratka
4 3 0 1
6:2
9
7. Bystrc
5 2 0 3
4:8
6
8. Veselí
4 1 2 1
5:4
5
9. Tišnov
5 1 1 3
3:15 4
10. M. Krumlov 5 1 0 4
3:11 3
11. Kyjov
5 0 0 5
1:11 0
12. Boskovice
5 0 0 5
4:29 0
KP ml. žáci: Svratka Brno – Boskovice
4:1 (3:0), Vorlický J. M. Krumlov – Blansko
0:6 (0:2), Ševčík 3, Šmerda 2, Mlčoušek.
1. Slovan
5 4 0 1 25:10 12
2. Kyjov
5 4 0 1 26:11 12
3. Veselí
4 3 1 0 20:9 10
4. Blansko
5 3 0 2 25:8
9
5. Svratka
4 3 0 1 18:7
9
6. Boskovice
5 3 0 2 23:13 9
7. Zbrojovka C 5 2 1 2 20:18 7
8. St. Lískovec 5 2 0 3 15:22 6
9. Bohunice
5 2 0 3 10:27 6
10. M. Krumlov 5 1 0 4 10:22 3
11. Bystrc
5 0 2 3
8:18 2
12. Tišnov
5 0 0 5
4:39 0
I. třída st. žáci: Bučovice – Rájec-Jestřebí 1:2, Burgr, Kunc.
1. Svratka B
4 3 1 0 16:0 10
2. Rousínov
4 3 0 1 19:6
9
3. Šlapanice
5 3 0 2 15:5
9
4. Řečkovice
4 3 0 1
8:4
9
5. Medlánky
3 3 0 0
7:3
9
6. Slatina
5 2 1 2
9:10 7
7. Kuřim
4 2 0 2 11:8
6
8. Rájec
4 2 0 2 14:15 6
9. Slavkov
5 1 0 4 10:11 3
10. Bučovice
5 1 0 4
6:20 3
11. Čebín
5 0 0 5
3:36 0
I. třída ml. žáci: Bučovice – Rájec-Jestřebí 2:6, Jarůšek, Polák, Sekanina 2.
1. Kuřim
4 4 0 0 19:3 12
2. Šlapanice
5 3 2 0 22:6 11
3. Rájec
4 3 0 1 23:7
9
4. Svratka B
4 3 0 1 19:3
9
5. Slatina
5 3 0 2 19:19 9

HėġđĔ ĘĊ ĒĎēĚđż ěŃĐĊēĉ
Okresní přebor: Blansko B – Jedovnice 1:3 (0:2), Pernica – Vintr 2, Šot. Sloup
– Olešnice 3:1 (1:0), Sekanina, Kleveta,
Nečas – Tenora. Skalice – Kořenec 0:1
(0:1), Meluzín. Doubravice – Olomučany
3:1 (3:1), Sáňka J. ml., Schuch O., Vach
M. – Klíma Pavel. Boskovice B – Rudice
5:1 (2:1), Pavel 2, Stara, Janíček, Zoubek
– Pernica. Drnovice – Letovice 4:3 (0:2),
Crhák 2, Navrátil, Kubala – Prudil, Hlaváček, Řezník. Vysočany – Šošůvka 2:3
(2:1), Beneš 2 – Krátký, Doležal, Sehnal,
ČK: Ševčík J. (V).
III. třída: Vavřinec – V. Opatovice 5:2
(3:0), Přikryl 5 – Ostřížek, Sedláček. Bořitov B – Ráječko B 2:3 (1:1), Ostrý M.,
Včelař – Starý, Prokop, Sehnal V. Kotvrdovice – Lysice 5:1 (4:0), Sehnal 3, Hansl,
Kunc – Skoček. Knínice – Vísky 1:1 (1:1),
Palán – Nečas. Lipůvka – Kunštát B 9:0
(6:0), Macko, Srba 3, Mánek, Kovář, Hájek. Vilémovice – Benešov 2:1 (0:1), Sedlařík O., Eliáš – Laštůvka. Ostrov – Vranová 0:1 (0:1), Krčil, ČK: Doskočil (V).
IV. třída, sk. A: Lažánky – Jedovnice
B 7:1 (3:1), Klimeš 4, Trojáček, Vávra,
Tomek – Novotný. Lažany – Bukovina

5:1 (2:0), Uhlíř T. 2, Raichl D., Fišer,
Podrazil – Slouka J. Vilémovice B –
Rozstání 0:3 (0:1), Kratochvíl 2, Hudec.
Olomučany B – Adamov 1:5 (0:3), Rybák – Krátký O., Krátký L. 2, Hrazdíra.
IV.třída, sk. B: Lomnice – Svitávka 1:4
(1:2), nehl., Doubravice B – Skalice B 2:1
(1:1), Sáňka Jakub, Sáňka J. st. – Vlach. Valchov – Kořenec B 5:0 (1:0), Langr, vlastní
2, Oujezdský. Voděrady – Cetkovice 2:0
(0:0), Boček, Bednář, ČK: Lepka (C).
OP ženy: Ráječko – Kunštát 1:3 (0:0),
Čípková – Sokolová 2, Hotová. Kostelec
B – Boskovice 1:5 (1:3), Tomešová – Ferugová 3, Horňová, Odehnalová Nikola.
Drnovice –Lipová 6:0 (4:0), Pavelková
2, Kellnerová, Doskočilová, Alexová,
Dvořáková.
OP dorost, sk. A: Ráječko – Jedovnice 1:1 (1:1), Staněk D. – Korčák. Černá
Hora – Sloup 4:0 (3:0), Svoboda, Bawihung, Majer, Kupka. Lipůvka-Adamov
nesehráno, hosté se k utkání nedostavili.
Skalice – Kotvrdovice 1:3 (0:0), Fiala
Jiří – Keprt, Kučera, Jevický.
OP dorost, sk. B: Olešnice – V. Opatovice 2:1 (1:1), Svoboda M. 2 – Stárek,

Řečkovice
4 2 1 1
7:6
7
Rousínov
4 2 0 2 14:10 6
Medlánky
3 1 1 1
5:3
4
Slavkov
5 1 0 4 10:20 3
Bučovice
5 0 0 5
2:20 0
Čebín
5 0 0 5
3:46 0
OP žáci, sk. A: Lipovec – Boskovice B
3:1 (1:0), Vágner 2, Kučera – Hlaváčková.
Rudice – Lipůvka 4:1 (1:1), Matuška J. 3,
Navrátil P. – Hloušek. Olomučany – Doubravice 4:4 (2:2), Azzaya 2, Hanák, Radiměřský – Koudelka 4. Ráječko – Sloup 0:9
(0:6), Šindelka 4, Novák 2, Tůma, Andrlík,
vlastní.
1. Rudice
3 3 0 0 24:4
9
2. Kotvrdovice 2 2 0 0 14:6
6
3. Lipovec
3 2 0 1 10:4
6
4. Sloup
3 2 0 1 15:12 6
5. Boskovice B 2 1 0 1
8:3
3
6. Lipůvka
3 1 0 2
4:11 3
7. Olomučany
3 0 1 2 10:15 1
8. Doubravice
3 0 1 2
5:21 1
9. Ráječko
2 0 0 2
2:16 0
OP žáci, sk. B: Letovice – Knínice 1:1
(1:1), Stehlík – Korčák. Vísky – Kunštát
0:5 (0:2), Staněk, Bednář R. 2, Čechová.
V. Opatovice – Drnovice 1:4 (1:2), Sedlář
– Bělehrádek 2, Műller D., Műller Z. Lysice
– Svitávka 2:0 (1:0), Kratochvíl O. 2.
1. Letovice
3 2 1 0
6:3
7
2. Drnovice
2 2 0 0
8:2
6
3. Lysice
3 2 0 1
6:10 6
4. Svitávka
3 1 1 1 10:5
4
5. V.Opatovice 3 1 1 1 11:7
4
6. Cetkovice
2 1 0 1
8:5
3
7. Kunštát
2 1 0 1
6:3
3
8. Knínice
3 0 1 2
6:11 1
9. Vísky
3 0 0 3
2:17 0
OP mladší žáci: V. Opatovice – Knínice
2:2 (0:1), Domanský, Kouřil – Lajšner M.
2. Černá Hora – Blansko B 2:2 (1:2), Řehoř,
Vladík – Doležel 2. Jedovnice – Kunštát 3:4
(1:4), Vágner 2, Kubinger – Videman, Holík
2. Boskovice B – Olomučany 4:2 (2:0), Kotrhonz J., Stejskal D. 2 – Beránek, Žáček.
Olešnice – Svitávka 11:0 (3:0), Kovář M. 3,
Dostál, Marek 2, Žíla, Petrželka, Konečný,
Handl.
1. Boskovice B 3 3 0 0 21:6
9
2. Blansko B
3 2 1 0 27:4
7
3. Č.Hora
3 2 1 0 17:6
7
4. V.Opatovice 3 1 1 1
4:11 4
5. Knínice
3 1 1 1
7:20 4
6. Olešnice
3 1 0 2 14:8
3
7. Jedovnice
3 1 0 2 11:8
3
8. Kunštát
3 1 0 2
6:9
3
9. Svitávka
3 1 0 2
6:25 3
10. Olomučany
3 0 0 3
5:21 0
OP st. přípravka, sk. A: Lipůvka –
Rudice 1:12 (0:6), Ševčík R. – Kučera
L. 5, Matuška F. 4, Magda M. 2, Chajda.
Vavřinec – Jedovnice 4:6 (2:1), Hruška 2,
Moravec, Nečas – Otýpka 3, Kotoučková
2, Buchta. Vysočany – Blansko 3:10 (0:4),
Kolomazníček V. 3 – Műller T., Ťoupek 3,
Krhonek, Bartoš, Gryc, Boček J. Adamov –
Lipovec 2:14 (2:8), Bavlnka 2 – Kosek 7,
Matuška 5, Cabal, Zouhar.
1. Rudice
2 2 0 0 35:6
6
2. Blansko
2 2 0 0 24:3
6
3. Lipovec
1 1 0 0 14:2
3
4. Jedovnice
2 1 0 1 11:27 3
5. Ráječko
1 0 1 0
1:1
1
6. Vysočany
2 0 1 1
4:11 1
7. Lipůvka
2 0 1 1
3:14 1
8. Adamov
2 0 1 1
4:16 1
9. Vavřinec
2 0 0 2
4:20 0
OP st. přípravka, sk. B: Rájec – Kunštát 2:6 (0:4), Dovrtěl J., Ševčík Jan – Štěrba, Novotný 2, Dočekal, Staňková. Knínice
– Letovice 15:0 (7:0), Oliva M. 7, Lajšner
L., Mucha V. 3, Sýkora M. 2. Drnovice –
Boskovice 3:3 (2:2), Žáček 2, Fiala J. – Klimeš, Alexa, Černý.
1. Knínice
2 2 0 0 25:2
6
2. Drnovice
2 1 1 0 15:6
4
3. Kunštát
1 1 0 0
6:2
3
4. Voděrady
1 1 0 0
2:1
3
5. Boskovice
1 0 1 0
3:3
1
6. Boskovice B 1 0 0 1
2:10 0
7. Rájec-Jestřebí 2 0 0 2
5:18 0
8. Letovice
2 0 0 2
1:17 0
OP ml. přípravka: Knínice – Kunštát
4:12 (2:7), David, Tlustý – Dočekal 5,
Vašíček 3, Navrátil, Hladil 2. Blansko B –
Blansko 2:10 (1:6), Kupka, Ryzí – Farník
T. 5, Koňařík D. 2, Lůdl 2, Šenkeřík. RájecJestřebí – Boskovice B 7:13 (3:7), Šváb 2,
Kala, Štěpánek 2, Ševčík Jan – Alexa 5, Kocůrek, Boček 4. Adamov – Boskovice 10:13
(4:7), Kos 10 – Lokaj D. 5, Čejka 4, Hronek,
Grepl, Krejsta, Pros. Adamov – Blansko B
7:9 (3:3), Kos, Poláček 2, Janoušek, Klepárník, Pilař Matěj – Ryzí 5, Hasoň 4.
1. Boskovice B 2 2 0 0 31:8
6
2. Kunštát
2 2 0 0 26:16 6
3. Blansko
1 1 0 0 10:2
3
4. Jedovnice
1 1 0 0
5:1
3
5. Boskovice
2 1 0 1 16:16 3

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Štěchov 7:1, NOBICA – Kozárov 1:2, Karolín – Kopeček 6:1,
Rozhraní – Kvasar 2:0, MICROTEX – Orel
3:0.
2. liga: PentaCo – Sudice 2:0, Vážany –
Šebetov 2:3, Žďárná – Arsenal 3:0, Bedřichov – Poříčí 6:5, FK Jabloňany – Býkovice
2:5, Suchý – Brumov 2:1.
3. liga: Šerkovice – Rozsíčka 3:1, Hasiči
– StB Jabloňany 3:0, V. Opatovice – Lhota
Rapotina 5:4, Světlá – Spešov 3:2, Lažánky
– Újezd u K. 4:5, Rudka – Holešín 0:3.
4. liga: Vanovice – Tuzemák 1:3, Svitávka – Lhota u L. 0:2, FPO – Olešná 7:2,
Červánky – Dolní Lhota 2:1, Drnovice –
Valchov A 1:1, Čížovky – Paradox 2:3.
5. liga: Deštná – Brťov 4:3, Adamov –
Obora 0:0, Norci – Rudná 6:2, Kuničky –
Vřesice 3:1, Újezd u B. – Dlouhá Lhota 3:6,
Křetín – Vísky 3:1.
Divize: Horní Lhota – Šebrov 1:4, Horní Poříčí – Vysočany 1:3, Skalička – Orel
Rock 5:0, Petrovice – Sebranice odl., M.
Chrastová – Rudka 2:0, Valchov B – Piccolo 2:2.
(bh)

ČK: Bezecný (O). Drnovice – Svitávka
0:5 (0:1), Chloupek L., Kamenický P.
2, Škrabal. Letovice – Vísky 2:1 (2:1),
Novotný, vlastní – Abrahám. Voděrady
– Cetkovice 2:3 (1:1), Kropáč, Dobiáš –
Šmíd 2, Pospíšil J., ČK: Opletal (V).
OP st. žáci, sk. A: Kotvrdovice – Ráječko 7:2 (4:1), Keprt R. 5, Vančura 2 – Vomočil 2. Sloup – Olomučany 4:2 (4:1), Šindelka R. 2, Tůma, Novák – Azzaya, Hanák.
Doubravice – Rudice 1:10 (0:6), Koudelka
– Kašpárek 3, Svoboda, Navrátil 2, Matuška J., Matuška F., Tajnai. Lipůvka – Lipovec 3:0 (1:0), Bohatec, Němec, Frýza.
OP st. žáci, sk. B: Knínice – Lysice 2:3 (1:0), Špidlík, Zemánek – Bača
2, Kratochvíl. Svitávka – V. Opatovice
2:2 (0:2), Frehar, Staněk – Foret, Košenovský. Drnovice – Vísky 4:1 (2:0),
Bělehrádek 2, Műller, Baránek – Štark.
Cetkovice – Letovice 1:2 (0:1), Pospíšil
T. – Stehlík, Sedlák.
OP ml. žáci: Knínice – Olešnice 4:2
(1:1), Mucha O. 2, Mucha V., Lajšner M.
– Kříž P., Báča. Svitávka – Boskovice B
3:13 (2:8), Pinkava 2, Mašek – Vorlický
L. 6, Stejskal 2, Skácel, Havelka, Štěrba,
Papoušek, Rottenberg. Olomučany – Jedovnice 1:7 (1:3), Žáček – Res 5, Vágner
2. Kunštát – Černá Hora 2:5 (1:4), Kleve-

ta J. 2 – Řehoř, Vladík 2, Chládek. Blansko B – V. Opatovice 9:1 (6:1), Šmerda,
Mlčoušek 2, Souček, Rumler, Pačovský,
Gansukh, Moravec – Kubeš. Jedovnice –
Svitávka 1:3 (0:3), Res – nehl.
OP st. přípravka, sk. A: Adamov
– Lipůvka 2:2 (1:2), Kos, Pilař – Musil,
Švaňhal. Ráječko – Vysočany 1:1 (0:1),
Sedlák – Láznička. Blansko – Vavřinec
14:0 (5:0), Bartoš, Műller 3, Boček, Ťoupek 2. Jedovnice – Rudice 5:23 (1:12),
Buchta, Otýpka, nehl. – Matuška 11, Kučera 5, Magda 4, Martinásek 2, Štěpánek.
OP st, přípravka, sk. B: Drnovice –
Rájec-Jestřebí 12:3 (3:3), Beneš 3, Fiala,
Dvořáček, Toman, Sedláček 2, Žáček –
Kala 2, Dovrtěl. Boskovice B – Knínice
2:10 (1:5), Dvořák, Zouhar – Mucha 6,
Lujka, Oliva 2. Letovice – Voděrady 1:2
(0:1), Šamšula – Tersch, Opluštil Libor.
OP ml. přípravka: Boskovice – Rájec-Jestřebí 3:6 (1:3), Lokaj D. 3 – Kala
3, Štěpánek, Šváb, Ševčík. Boskovice B
– Blansko B 18:1 (10:0), Alexa 8, Kocůrek 6, Peša 2, Kunc V., Novotný – Kupka
P. Jedovnice – Knínice 5:1 (2:1), Konečný 3, Králík, Dvořák – David. Kunštát
– Černá Hora 14:12 (7:5), Novotný 10,
Dočekal 2, Bělehrádek 2 – Fojt 7, Dankovský 3, Hurý 2.
(bh)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

6.
7.
8.
9.
10.

Rájec-Jestřebí 2 1 0 1 13:16 3
Blansko B
3 1 0 2 12:35 3
Č.Hora
1 0 0 1 12:14 0
Adamov
2 0 0 2 17:22 0
Knínice
2 0 0 2
5:17 0
OP ženy: Kunštát – Lipová 8:0 (5:0),
Kolářová, Vlachová, Horáková 2, Sokolová, Rotroeklová Br. Boskovice – Drnovice 15:1 (2:1), Ferugová L. 5, Černá, Barašová 3, Braunšlegerová 2, Odehnalová
Nikola, Kočvarová – Liznová 2. Ráječko
– Kostelec B 3:0 (2:0), Musilová A. 2,
Šustrová.
1. Boskovice
4 3 1 0 24:2 10
2. Kunštát
4 3 1 0 16:1 10
3. Ráječko
4 2 0 2 10:7
6
4. Kostelec B
4 2 0 2 10:11 6
5. Drnovice
4 1 0 3 10:25 3
6. Lipová
4 0 0 4
0:24 0
horská kola
VC Pell´s v Bořitově
Chlapci do 6: 1. Šindelář R., 2. Kabrhel
(oba ACT TIRO Blansko), 3. Fiala (Kořenec). Dívky do 6: 1. Prokešová (Brno),
2. Bezdíčková (Moravec), 3. Sedláková
(Brno). Chlapci 7-9: 1. Tlamka (Moravec), 2. Stloukal R., 3. Šindelář J. (oba
ACT TIRO). Dívky 7-9: 1. Obořilová
(Moravec), 2. Smutná (Lysice), 3. Horná
(Hostěnice). Chlapci 10-12: 1. Servus (Favorit), 2. Stloukal Št., 3. Tichý (oba ACT
TIRO). Dívky 10-12: 1. Tesařová (ACT
TIRO), 2. Bubeníčková (Šternberk), 3.
Zemánková (Moravec). Chlapci 13-15: 1.
Kolář (Kořenec), 2. Koukal (Moravec), 3.
Štěpaník (Sloup). Dívky 13-15: 1. Šafářová (Moravec). Junioři: 1. Kovář, 2. Šafář
(oba Moravec), 3. Doležel (Brno), 4. Sekanina (Moravec). Juniorky: 1. Tlamková
(Okrouhlá). Muži Open 19-39: 1. Špiler
(Brno). Ženy 19-35: 1. Petrůjová (Merida),
2. Hlubinková, 3. Zemánková (obě Moravec). Muži Elite: 1. Jobánek, 2. Chmel, 3.
Svorada (všichni Merida). Masters 40-49:
1. Matoušek, 2. Olejníček (oba GT Czech
Team), 3. Prudek (Moravec). Muži nad 50:
1. Kaprál (RR Team), 2. Spáčil (Moravec),
3. Rašovský (Kuřim).
kuželky
1. liga ženy: KK Zábřeh – TJ ČKD
Blansko 5:3 (3170:3146), Šmerdová 541,
Ševčíková 543, Daňková 542, Lahodová
492, Kalová 527, Nevřivová 501.
2. liga muži: TJ ČKD Blansko – Sokol
Přemyslovice 8:0 (3484:3131), Porubský
604, Němec 609, Novotný 603, Kolařík
565, Honc 552, Flek 551.
3. liga muži: TJ ČKD Blansko – CHJK
Jihlava 6:2 (3225:3167), Musil 532, Procházka 565, Šmerda 541, Kotlán 502, Hlavinka 549, Flek 536.
Okresní podniková liga, 1. kolo: Catering – VVR A 1240:1258, Kala 278, Volf
R. 250 - Urbánek 269, Flek 259. ČBE A
– VMS 1143:1288, Pola 242, Štrajt 237 Gilk 283, Starý K. 271. A je to - VVR B
1259:1213, Pařil 275, Bašný 256 - Kakáč
260, Semrád 253. RI Okna – Kadeřnictví
ES 1237:1176, Petlach 307, Pernica 252
- Moll 255, Žitník 241. Koloniál – KSK
1221:1232, Kuchař 269, Hubert 245 - Valášek P. 273, Kolář P. 261. ITAB – OREL
1190:1251, Musil 278, Nesvadba 237
- Hasoň Jiří 269, Šoba 263. BODOS –
Blanzek 1265:1233, Pařil 274, Blézl 256
- Lev 264, Grim 258. AKK – Tech Trading
1132:1120, Barša 265, Flek 228 - Hloušek
230, Gross 227. ČKD Turbo Technics - Rapid 1282:1176, Kitner 274, Motl 271 - Růžička ml. 261, Brázda 244.

Finalisté. Již 24. ročník tenisového turnaje neregistrovaných v Boskovicích v sobotu 10. září vyhrál Marek Dokoupil (vlevo), který porazil ve
finále Tomáše Dvořáka 2:1 na sety.
Foto Jaroslav Oldřich

ZĕėġěĞ OFS BđĆēĘĐĔ
* STK po prošetření kontumuje výsledek mistrovského utkání 3. kola OP dorostu, sk. A
Lipůvka – Adamov na 3:0 ve prospěch domácího týmu z důvodu nedostavení se hostujícího oddílu. Oddíl Adamova se trestá podle RS čl. 3/17 pokutou ve výši 500 Kč, dále podle
RS čl. 26/12 V pokutou ve výši 800 Kč.
* DK projednala a rozhodla o výši trestů vyloučených hráčů jednotlivých fotbalových
oddílů z mistrovských utkání 5. kola mužů, 3. kola dorostu a 2. kola žáků hraných ve
dnech 9. – 11. 9. 2011 soutěžního ročníku 2011/2012. Nepodmíněné tresty: Lepka Jakub
(Cetkovice) – 3 SU, Ševčík Josef (Vysočany), Doskočil Milan (Vranová), Bezectný Martin
(Olešnice) – 1 SU.
* Komise rozhodčích vzala na vědomí nedostavení se rozhodčího Leoše Pfeifera ke
čtyřem mistrovským utkáním ve dnech 10. – 11. 9. 2011, KR tohoto rozhodčího předává k
projednání do DK s návrhem trestu finanční pokuty ve výši 300 Kč a omezení delegace na
utkání mužů v pozici HR na čtyři mistrovská utkání.
* Komise rozhodčích vzala na vědomí nedostavení se delegáta svazu Zdeňka Nevřely
na mistrovské utkání IV. třídy mužů mezi týmy Jedovnice B – Olomučany B hraného v
sobotu dne 3. 9. 2011, KR delegáta svazu předává k projednání do DK s návrhem trestu
finanční pokuty ve výši 300 Kč.
* DK si na své příští zasedání konané dne 21. 9. 2011 v 15.30 hodin na sekretariátu OFS
Blansko zve rozhodčího Davida Musila, dále se dostaví vedoucí mužstva Voděrad Petr Topinka a vyloučený hráč mužstva Voděrad Marek Opletal. Účast na zasedání DK je povinná. Projednávat se bude případ z mistrovského utkání 3. kola C1B 0304 OP dorostu, sk. B
mezi týmy Voděrady – Cetkovice, které bylo sehráno v neděli 11. 9. 2011 v Cetkovicích.
* Komise rozhodčích se touto cestou omlouvá za své pochybení při obsazení mistrovského utkání III. třídy mužů mezi týmy Vavřinec – V. Opatovice hraného v neděli dne 11.
9. 2011, kdy se na utkání nedostavil hlavní rozhodčí.
(sy)

TĎĕĔěĆĮĐĆ
Vítězem čtvrtého kola se stal Karel Klimeš z Blanska, pátého kola
Růžena Králíková z Blanska. Vede Dana Dobiašová z Kotvrdovic. Podrobné výsledky najdete na www.zrcadlo.net.
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INZERCE

Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 19. 9. do pátku 23. 9., 59 až 89 Kč
Po
Út

1. Špagety po uhlířsku (vejce, sýr, slanina) 59,-, 2. Lečo s klobáskami, chléb 59,-, 3. Smažený soukenický řízek, bramborový salát 69,-, 4. Vepřové přírodní nudličky na česneku, sázené vejce, hranolky 79,-, 5. Kuřecí Ondráš, kysané zelí
79,-, 6. Obědový salát s kuřecími nudličkami a tuňákem 79,-

St

1. Lipovská sekaná, vařený brambor, okurek 59,-, 2. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 3. Smažený sýr, opékaný brambor, tatarka 69,-, 4. Vepřový flamendr, bramboráčky 69,-, 5. Kuřecí na žampionech a slanině,
hranolky 79,-, 6. Obědový salát, šunka, sýr, vejce 79,-

Čt

1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 69,-, 3. Kuřecí směs po čínsku, dušená rýže 69,-, 4. Játra na roštu, hranolky, tatarka 69,-, 5. Vepřový steak, pepřová omáčka, hranolky, zelenina 89,-,
6. Zeleninový salát se smaženými kuřecími kousky 79,-

Pá

1. Dušená mrkev, vařené hovězí, vařený brambor 59,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 69,-, 4. Kuřecí zapečené šunkou a sýrem, hranolky, zelenina 79,-, 5. Smažené vepřové
na česneku, bramborový salát 79,-, 6. Obědový salát s krabím salátem 79,-, 7. Anglický rostbíf, hranolky, zelenina, tatarka 89,-

/&7:)0¬

Macocha

,"%&´/*$57©

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

PODNIKATELSKÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Prodám jednopokojový byt
v nově zrekonstruovaném domě
v Letovicích v klidném prostředí, přízemý (vhodné pro seniory) cena 545 000 Kč. Tel.:
773 079 474.
Prodám regály kovové (drogerie) 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 kanalizace. Bez RK! Spěchá! Cena:
400 tis. Kč. Volejte prosím na tel.:
774 696 323.
Pronajmu téměř zařízený 1+1
(9.kvetna Blansko) za 6 500 Kč
včetně inkasa. Tel.: 724 404 453.
Koupím čerpadlo Mališ nebo
podobné. Tel.: 602 786 025.

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

Komplexní péče o nohy a ruce
přírodní kosmetikou z USA

%½NTLÅ Q½OTLÅ EÈUTLÅ
QSPEMVzPW½OÉWMBTÕ

."3*,"#6,¤,07

Daniela RULIŠKOVÁ

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a
Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
VE VLASTNÍ UBYTOVNĚ

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

Polévka dle denní nabídky

1. Játra na cibulce, dušená rýže 59,-, 2. Kuřecí nudličky se sýrovo-smetanovou omáčkou, těstoviny 59,-, 3. Vepřové výpečky, špenát, vařený brambor 69,-, 4. Smažený vepřový řízek plněný hermelínem a slaninou, vařený brambor,
zelenina 79,-, 5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 79,-, 6. Zeleninový salát s kuřecím masem 79,-, 7. Uzená žebra, hořčice, chléb 79,-, 8. Nudle s mákem 49,-

Pronajmu slunný atypický byt 2+ kk v Blansku
- Zborovce, novostavba,
foto k dispozici na email.
Cena 8 500 Kč vč. inkasa.
Jen solventnímu zájemci. Volný od 10. 9. Tel.:
607 117 564.

Prodám dětské 3/4 kolo FortAcid, modré, jako nové. Cena dohodou. 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, barva šedooranžová, pláštěnka, síťka
proti hmyzu, nánožník, otočná
rukojeť, plně funkční, po dvou
dětech, cena 1 000Kč, Dětská autosedačka, barva modrá, cena 300
Kč, Dětský skateboard ke kočáru,
nosnost 20 kg, cena 400 Kč. Dohoda moožná, tel.: 605 873 156,
720 238 082.
Prodám byt 2+1 ve středu
Blanska v osobním vlastnictví.
Tel.: 606 760 194.
Odkoupím větší množství kvalitní hlíny. Tel.: 737 227 019.
Prodám byt 3+1 v OV
76 m2, v Boskovicích na Vyhlídce. Cena k jednání 1 550 000
Kč. Bez realitní kanceláře.
Tel.: 774 678 326.
Prodám skříň s nádstavcem
- ořech, prostorná uvnitř dveří zrcadlo a šuplíky a dětskou
autosedačku po jednom dítěti

Mobil: 608 480 415

/0-13 kg/. Cena dohodou. Tel.:
721 305 595.
Koupím JAWU 250 nebo
moped ATADION S - 11 i nepojízdné. Tel.: 732 957 641 po
16 hod.
Prodám pozemek ke stavbě
RD v Mladkově, rovinatý, obdél.tvaru, cca 900 m2, oplocený,
uliční šíře 20 m, IS u pozemku,
centrum obce. Cena dohodou.
Mob.: 739 011 811.
Prodám Volvo xc60, r. 2009,
najeto 36 tis., automat, 4x4, kůže,
xenony, navigace, 1. majitel, barva černá. Cena 700 tis. Kč bez
DPH. Tel.: 602 547 755.
Prodám cihlový byt 3+1 OV,
po rekonstrukci, Blansko-Zborovce. Bez RK. Mob.: 608 679 018.
Prodám stavební míchačku, obsah 3 kolečka. Tel.:
773 275 035.
Prodám Citroen Xantia
1.8ie rv.1999, najeto 200 000
km, 4x airbeg, abs, klimatizace, nové rozvody, brzdy stk
do 10.2012. Dobrý stav. Tel.:
777 836 139.
Pronajmu byt 1+1, v Blansku

Blansko, Vodní 11 (1. patro cyklo Šinkora, zadní vchod)
na sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 734 558 726.
Pronajmu nezařízený byt 2+1
v Boskovicích, byt je po částečné
rekonstrukci, cena 6000,- Kč +
inkaso. Tel. č.: 777 901 661.
Odvezu jakékoli množství zachovalých střešních tašek 2falcových, 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.
Pronajmu 2+1 ve Svitávce volný od 1. 10. 2011. Informace
na telefonu: 724 032 636.
Koupím brusle, pánské i dámské. Tel.: 602 786 025.
Pronajmu byt s terasou 2+kk
60 m2 ve Skalici nad Svitavou.
Cena 4 500 Kč + inkaso. Volný od
1. 10. 2011. Tel.: 607 574 844.
Prodám byt OV 2+1 v Blansku. Cihlový, vlastní plyn. kotel.
Tel.: 602 840 896.

Pronajmu častečně zařízený byt 2+1 v Boskovicích v ul.
Otakara Kubína. Byt je po částečné rekonstrukci. Cena 6 000
Kč + inkaso 3 000 Kč. Tel.:
606 253 545.
Koupím Škoda Favorit, r. v.
1993 - 1995, v dobrém stavu, bez
koroze, najeto do 115 000 km.
Tel.: 604 274 812.
Hledáme domov pro nalezeného bílo-rezavého kocourka.
Děkujeme. Tel.: 608 727 494,
732 556 856.

Příští číslo Zrcadla
vyjde 4. října
(uzávěrka 29. 9.).
Součástí bude
příloha TRH
PRÁCE a SVATEBNÍ
PŘÍLOHA.

Okresní hospodářská komora Blansko

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.
'*3."

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE
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si Vás dovoluje pozvat na seminář

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ PROBLEMATIKA HMOTNÉHO
A NEHMOTNÉHO MAJETKU 2011 – ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU
Určeno: Seminář je určen pro ekonomy, vedoucí pracovníky podnikatelských subjektů, hlavní účetní,
finanční účetní
Tématická náplň: Změny a aktuální problematika dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
v oblasti daňového účetnictví. Specifika drobného a ostatního majetku. Jak správně majetek zatřiďovat
po změnách v legislativě.
Předmětem semináře jsou otázky zatřiďování majetku těchto specifických skupin:
• Stavby, budovy, přístavby, inženýrská díla. Součáststi a příslušenství tohoto majetku. Co je přesně
nedílnou součástí staveb, budov, inženýrských děl. Specifika samostatných movitých věcí pevně
spojených se stavbou.
• Samostatné movité věci : dlouhodobý hmotný majetek , drobný dlouhodobý nemhotný majetek.
• Zatřiďování jiného majetku, služby
• Technické zhodnocení, medernizace majetku, jeho evidence – uspořádací účty. Co je skutečně
technickým zhodnocením, rekonstrukcí nebo modernizací. Jak správně posuzovat z daňového hlediska.
• Co je opravou a co je přesně udržovací práce – přiřazení, provozní prostředky.
• Pozemky – součásti a příslušenství. Co rozhoduje, jak správně postupovat. Konkrétní příklady
z praxe.
• Rozllišení nehmotného majetku, jeho zatřídění a odpisování účetní a daňové, ČÚS - 708/2011 toto
neřeší.
• Co není nehmotným majetkem, ale službou nebo jinou majetkovu hodnotou. Příklady.
• Ocenitelná práva – licence, smluvní ujednání, autorská a průmyslová práva.
• Správné stanovení vstupní ceny majetku, co je součástí vstupní ceny DHM, DNM, rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. Konkrétní příklady z praxe.
• Možnosti a způsoby odpisování – účetní, jak řešit odpisy nehmotného majetku a služeb, které ČÚS
708/2011 neřeší, ani tento majetek nezatřiďuje.
• Daňové odpisování samostatných movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě.
• Nejčastejší chyby a omyly při zatřiďování majetku. Jak lze správně legálně chyby napravit.
• Diskuze. Řešení dotazů a problémů účastníků semináře.
Lektor: Ing. Lenka Prášková, daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR a viceprezidentka Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

WÚSPCB
OBNÊSV

Termín: Pátek 21. 10. 2011 9.00–13.00 hodin (prezence 8.30–9.00 hod.)
Místo: Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 680 01 Boskovice ( velká zasedací místnost v přízemí )
Cenové podmínky:
členové OHK Blansko: zdarma
nečlenové OHK Blansko: 800 Kč (+ 20 % DPH)
V ceně je zahrnuto občerstvení .

WFTUBWÉOÆTLÕÊOÉ
LVDIZÏTLÆMJOLZ
PCÚWBDÊO¾CZUFL

Platba: KB Blansko, a.s., č.ú. 43-6807410227/0100, variabilní symbol: 21102011
nebo hotově v kanceláři OHK Blansko, pobočka Boskovice, Kpt. Jaroše 2181/17
Přihlášky: nejpozději do pátku 14. 10. 2011

Bližší informace: Renata Trávníková, mobil: 734 546 789, e-mail: ohk-boskovice@seznam.cz

5FM

Tato akce je realizována za podpory Jihomoravského kraje
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kalendář akcí
úterý 20. září
AKCE

SERVIS

Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 10 hod.: Michal k snídani, vystoupení Michala
Nesvadby.
Valchov - Výle ště ve 12.30 hod.: Valchovský dr č 50, maraton horských kol,
následuje slavnostní otevření nového víceúčelového sportovního hřiště.

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

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci, cvičení rodičů
s dětmi 1 - 2 roky, v 15.30 hod.: Závody odrážedel, sál Zámečku v 16.30
hod.: Starší oddělení folklorního souboru Čtveráček.

neděle 25. září

Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární film: Generace singles.
Jedovnice v 19 hod. Muži v naději.

AKCE
Bořitov - Le ště v 11 hod.: 17. drakiáda.

AKCE

sobota 1. října
AKCE

Chovatelé pořádají okresní výstavu

čtvrtek 22. září

Český svaz chovatelů Boskovice pořádá ve dnech 1. a 2. října v prostorách
dvora boskovického muzea Okresní soutěžní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Návštěvníci mohou zhlédnout zvířata nejen z běžných chovů, ale také
pávy, okrasné bažanty či velmi málo chovaná plemena vodní drůbeže. Pro
malé návštěvníky bude připravena možnost svezení na ponících, nikoho jistě
také nezklame bohatá tombola.
(mu)

AKCE

KINA
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Mikeš.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.

pondělí 26. září
AKCE
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16.30 hod.: Dětský aerobik.

KINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Doubravice v 18 hod. Harry Po er a Relikvie smr - 2. část.

pátek 23. září
AKCE

Den Kř n nabídne bohatý program
Ve dnech 23. - 25. 9. se koná Den Kř n. Akce začne už v pátek v 19 hodin Putováním oživlou historií Kř n, v sobotu na návštěníky čekají např. bohoslužba,
vernisáže výstav, silácké vystoupení, představí se Bob Frídl, Libor Pantůček,
nebude chybět ani country a cimbálová muzika, jarmark tradičních řemesel
a mnoho dalšího. V neděli akce vyvrcholí výstavou fotografií, fotbalovým zápasem svobodní - žena , divadelním představením a koncertem dvou souborů. Více na www.kr ny.cz.
(zpr)
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědroněm a hudbou.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s písničkou a flétničkou, ve 14.30 hod.: Beruščiny umělecké kreace, výtvarná
tvorba pro dě od 8 do 12 let.
Letovice - ZUŠ v 10 hod.: Zahájení oslavy 80. výročí SOŠ a SOU - MŠP Letovice, následovat bude prohlídka budov školy spojená se zábavou i poučením,
aneb Návrat do studentských let a beseda se současnými zaměstnanci školy
(sborovny školy - Tyršova 500, Tyršova 25, Domov mládeže).
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Návrat na trh práce, beseda s pracovníky Úřadu práce Blansko.

DIVADLO
KINA

Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Pina 3D.
Sloup v 17 hod. Harry Po er a Relikvie smr - 2. část.

DIVADLO

AKCE
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s písničkou a flétničkou, ve 14.30 hod.: Beruščiny umělecké kreace, výtvarná
tvorba pro dě od 8 do 12 let.

Boskovice v 17 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Noc žraloka 3D.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Harry Po er a Relikvie smr - 2. část.
Šebetov v 19.30 hod. Kung Fu Panda 2.

KINA

Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Pohádky ze zahrádky, dětské divadelní
představení, hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Banánová velryba, aneb..., show Haliny
Pawlowské.

pátek 30. září

Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Limonádový Joe.

Boskovice - Klub seniorů v 15 hod.: Zahájení nové sezony.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Berušení, cvičení rodičů
s dětmi 2 - 3 roky, sál Zámečku v 16.30 hod.: Mladší oddělení folklorního
souboru Čtveráček.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Kypr očima obyčejného turisty, beseda s promítáním.

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Hrátky-berušátky, cvičení
rodičů s dětmi 3 - 4 roky, v 16.30 hod.: Beruščin ateliér, rukodělná tvorba
pro dě od 7 do 12 let.
Černá Hora - Obecní knihovna v 16.30 hod.: Co nám země ukrývá - Paleontologické výzkumy v okolí Chlumů a perspek vy nalezišť pro laickou i odbornou veřejnost, přednáška Ondřeje Dostála.
Boskovice - Masarykovo nám. v 8 hod.: Den bez aut, den s městskou policií.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19.30 hod.: Tango Milonguero & The Best Of
Tango Argen no, Pavla Jahodová - violoncello, Petr Zámečník - akordeon, Lukáš Krejčí - perkuse, vicemistři ČR a Evropy Gabriela a Petr Nečasovi - tanec.

KINA
Boskovice v 17 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Noc žraloka 3D.
Doubravice v 18 hod. Voda pro slony.

ZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou 4 Psi.
Vanovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Předpouťová zábava, hraje Krounex.

KINA

středa 21. září

DIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Limonádový Joe.

KINA
Boskovice v 17 hod. Super 8.
Boskovice v 19.30 hod. Minikolekce evropské kinematografie: Mortem.

V Drnovicích oslaví výročí školy
Obec Drnovice pořádá v sobotu 1. října oslavy výročí 100 let od otevření nové
budovy základní školy. Od 9 hodin se uskuteční ve škole den otevřených dveří,
v 10.30 si přijdou na své , kteří chtějí vědět, jak se změnil styl výuky od té
doby, co sami chodili do školy. Proběhne ukázková vyučovací hodina. Ve 12
hodin se dveře zavřou a oslava se přesune do kulturního domu, kde ve 14
hodin začne slavnostní program, na kterém vystoupí žáci základní školy. (zpr)
Boskovice - Areál zámeckého skleníku v 10 hod.: Husí slavnos .

úterý 27. září
AKCE
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci, cvičení rodičů s dětmi 1 - 2 roky, v 16.30 hod.: Starší oddělení folklorního souboru Čtveráček.
Letovice - Albert ve 13 hod.: Společná vycházka se zastávkou v Galerii Pex,
kde probíhá výstava obrazů Emmy Srncové, pořádá Městský klub důchodců.

KINA
Boskovice v 17 hod. Super 8.
Boskovice v 19.30 hod. Minikolekce evropské kinematografie: Rozkaz.
Jedovnice v 19 hod. Kazatel.

středa 28. září
AKCE
Olešnice - Náměs ve 13 hod.: Václavský jarmark s ry řským soubojem
a středověkým ležením. Program: 13.15 hod. šerm, 13.30 hod. katovna
- středověké trestání přečinů, 14 hod. divadelní a šermířské vystoupení,
14.30 hod. irská lidová hudba, 15 hod. šerm, 15.30 hod. kat - potrestání lapky, 16 hod. divadlo plné úsměvů pro dě , 16.30 hod. keltská hudba, 17 hod.
ry ři, divadlo, hudba.

KINA

Babolky - Buňka obecního ak vu ve 14.30 hod.: Oslava 83 let Lípy svobody
a 10 let Lípy milénia, v 15 hod.: Zahájení soutěží vystoupením mistryně republiky v moderní gymnas ce Michaely Pavlíkové, v 17.15 hod.: Zahájení u
lip vystoupením pěveckého sboru CARPE DIEM, v 17.45 hod.: Vyhodnocení
soutěží, v 18 hod.: Hudba k poslechu a tanci a výdej tomboly, v 18.30 hod.:
Lampionový průvod, setkání u lip a ohňostroj, v 19.30 hod.: Překvapení večera pro rodiny s dětmi. Po celé odpoledne a večer bude k dispozici občerstvení, volná zábava a hudba.
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Miss Zrcadlo, finálový večer (více
na str. 3).

KINA

Boskovice v 17 a 19.30 hod. Muži v naději.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Transformers 3.
Šebetov v 19.30 hod. Rychle a zběsile 5.

Boskovice v 15 a 17 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Nezvratný osud 5 3D.

neděle 2. října

sobota 24. září

AKCE

AKCE

Boskovice - Areál zámeckého skleníku v 10 hod.: Husí slavnos .

Boskovice - Western park: Motorkářský sraz Harley - Davidson.
Černá Hora - Pivovar v 11 hod.: Pivní pouť.

KINA
Boskovice v 15 a 17 hod. Lví král 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Nezvratný osud 5 3D.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 10 hod.: Rájecký kotlík, soutěž ve vaření zvěřinového guláše s ochutnáváním vzorků.

KINA
Boskovice v 17 hod. Super 8.
Boskovice v 19.30 hod. Minikolekce evropské kinematografie: Bělehradský
fantom.

čtvrtek 29. září
AKCE

Vzpomenou na Augus na Bergera
Klub přátel Boskovic, Národní divadlo Praha, Město Boskovice a Kulturní zařízení města Boskovice zvou veřejnost na vzpomínkovou akci Pocta Augus nu
Bergerovi, zakladateli baletu Národního divadla v Praze, baletnímu mistru
a choreografovi Metropolitní opery v New Yorku, Budapeš , Drážďanech
a dalších světových scénách. Uskuteční se ve čtvrtek 29. září od 14.30 hodin
v boskovickém kině Panorama. Na programu bude přednáška prof. Boženy
Brodské, historičky baletu, O životě a díle Augus na Bergera. Její součás
bude i výstava dokumentů a dobových fotografií ze života Augus na Bergera
umístěná v předsálí kina. Po skončení přednášky a kulturního programu bude
na Masarykově náměs slavnostně odhalena pamětní deska.
(hrr)
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Hrátky-berušátky, cvičení
rodičů s dětmi 3 - 4 roky, v 16.30 hod.: Beruščin ateliér, rukodělná tvorba
pro dě od 7 do 12 let.

městské lázně v Boskovicích
Aktuální provozní doba pro veřejnost
plavecká část
Úterý
20. 9.
Středa
21. 9.
Čtvrtek
22. 9.
Pátek
23. 9.
Sobota
24. 9.
Neděle
25. 9.

rekreační část

800-2000

1100-1530

630-2100

1030-2100

630-1500

1600-1730

1200-1700

1900-2100

1830-2100

1100-1530

1730-2000

1830-2100

1200-2100

1000-2100

1000-2100

900-2000

900-2000

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 10% levnější.
V pondělí od 17 do 18.30 hod. je pro veřejnost pouze 1 dráha.
V úterý až čtvrtek je v době od 16 do 17.30 hod. pro veřejnost pouze
1 dráha.
V úterý jsou v době od 8 do 9 hod. pro veřejnost pouze 3 dráhy.
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