
splnit slib, který jsem obyvatelům 
města dal. Bezprostředně před 
dražbou se sešla rada města, která 
moji představu jít i vysoko odsou-
hlasila. Děkuji tímto i všem zastu-
pitelům, kteří se rozhodli podpořit 
tímto zásadním rozhodnutím bu-
doucí podobu středu města a pře-
devším jeho klidný život, jenž by 
mohl být při vítězství jiného draži-
tele možná ohrožen,“ byl spokojen 
místostarosta Jiří Crha.

Dražby se zúčastnil spolu se sta-
rostou Lubomírem Toufarem. Ten 
odjížděl z Brna rovněž s úsměvem 
na rtech. „Lavinovitě se šířily po-
plašné informace, že by se mohlo 
Blansko stát obdobou Šluknov-

ského výběžku. Snad jsme tomu 
zabránili,“ poznamenal. Jak řekl, 
podle indicií měli opravdu někte-
ří účastníci dražby úmysly, jichž 
se občané města obávali. „Nijak 
hlouběji jsem to nezkoumal, ale 
bylo tomu podle hodnověrných 
informací opravdu tak,“ pokýval 
hlavou.

Město tedy řeklo ve vztahu 
k Dukla pomyslně za a. Co bude 
za b, za c a další písmena? „Ano. 
Za a je za námi. Za b teď bude 
muset zastupitelstvo říct, z čeho 
koupi zaplatí, za c budeme muset 
vymyslet řešení, co s objektem 
dál. Podle mne by se měl srovnat 
se zemí a na jeho místě postavit 

něco, co přiláká turisty do středu 
města. Vytvořit komplex s pod-
zámčím a zámkem. Ve vizi 21. 
století,“ říká starosta.

Jak probíhala samotná dražba? 
„Přiznám, že jsem byl strašně ner-
vózní. Zúčastnily se jí čtyři subjek-
ty a všichni začali přihazovat. Na-
konec jsme ve fi nále zůstali dva. 
Poslední nabídka soupeře zněla 
na třicet milionů, my jsme přiho-
dili půl a vyhráli,“ popsal průběh 
malého dramatu Jiří Crha. Ten byl 
hlavním zastáncem toho, že město 
hotel musí určitě koupit. Na zase-
dání rady přesvědčil kolegy, že je 
třeba obětovat i vyšší částku. 

 Pokračování na str. 4

Novou Miss Zrcadlo je Lucie Kovandová z Dolních KounicNovou Miss Zrcadlo je Lucie Kovandová z Dolních Kounic

Pavel Šmerda

Černá Hora - Devětadvacet 
lidí se zranilo při nehodě polské-
ho autobusu na kruhovém objezdu 
u Černé Hory. K události došlo 
minulé pondělí krátce před šestou 
hodinou ranní na silnici I/43 Brno 
- Svitavy. 

„K nehodě bylo vysláno pět 
týmů zdravotnické záchranné 
služby a další převozové vozy sa-
nitní služby. Celkem jsme ošetřili 
29 osob a do nemocnic v Brně, 
v Blansku a v Boskovicích trans-
portovali 25 cestujících z převrá-
ceného autobusu. Čtyři lidi jsme 
ošetřili na místě. Všechna zranění 
byla spíše lehčího charakteru, ni-
kdo ze zraněných nebyl v akutním 
ohrožení života,“ řekla tisková 
mluvčí ZZS Jihomoravského kra-
je Barbora Zuchová. 
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Při nehodě polského autobusu 
se zranilo devětadvacet lidí

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již dlouho nehýbalo 
žádné téma občany města Blan-
ska tak, jako dražba hotelu Dukla. 
Obavy z možné přeměny objektu 
na ubytovnu nejnižší kategorie se 
nakonec nenaplnily. Radnice se 
aukce zúčastnila a stala se nako-
nec jejím vítězem. Hotel koupila 
za 30,5 milionu korun, vyvoláva-
cí částka byla zhruba poloviční. 
„Jsem nesmírně rád, že jsem mohl 

Dražba: Majitelem hotelu Dukla se stalo město Blansko

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Elektřinu nakoupí na burze
Boskovice - Vedení boskovické radnice se rozhodlo vybrat dodava-

tele elektřiny na příští rok pro město a jím zřízené organizace na burze. 
Volí tak podobný postup jako v případě plynu. Rozdíl je v tom, že 
zatímco u plynu se spojilo s dalšími městy, elektřinu bude objednávat 
samostatně.

„Diskutovali jsme délku smlouvy, nakonec jsme se rozhodli pro je-
den rok. Stejně jsme elektřinu nakupovali i pro letošní rok. Oproti stan-
dardnímu ceníku E.ONu ušetříme zhruba 1,2 milionu korun. Pro příští 
rok pak počítáme se zhruba milionovou úsporou,“ uvedla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková.

Boskovice byly v nakupování energií na burze v regionu průkopní-
kem. K této metodě se odhodlaly jako jedno z prvních měst.  (hrr)

Lidem se nelíbí
prodej pozemků 

na dinopark
Boskovice - V sousedství bos-

kovického westernového městeč-
ka postupně vyrůstá nový dino-
park. Na místě je nainstalovaná 
asi osmdesátka modelů. Společ-
nost Real Company chce ale park 
postupně rozšiřovat a na to potře-
buje další pozemky. 

Požádala proto vedení města 
o přibližně padesát tisíc metrů 
čtverečných v lokalitě Doubravy. 
Boskovičtí zastupitelé už případ-
ný prodej projednávali na svém 
zasedání. Záměr zatím neschvá-
lili, čekají na znalecký posudek, 
aby mohli určit cenu pozemku. 
Proti prodeji se postavili někteří 
obyvatelé Boskovic. Městem ak-
tuálně koluje petice, kterou inici-
oval Jiří Vorlický.

„Pro nás občany Boskovic je 
les v Doubravech unikátním pří-
rodním bohatstvím, cílem častých 
turistických vycházek a odpočin-
ku všech generací. 

 Pokračování na str. 5

Blansko - Od 1. října skončilo 
v blanenské nemocnici lůžkové 
kožní oddělení. Více prozradila 
ředitelka nemocnice Vladimíra 
Danihelková. 

Můžete vysvětlit, co to pro pa-
cienty znamená? 

Ráda bych na úvod řekla, že to 
neznamená žádné omezení péče. 
Pacienti s kožními diagnózami 
jsou nyní zabezpečeni formou 

tzv. kožního stacionáře. Prakticky 
to vypadá tak, že člověk ráno při-
jde do nemocnice, projde stacio-
nářem, všemi procedurami, které 
jsou pro zdárné vyléčení jeho di-
agnózy potřeba, a odpoledne od-
chází zpátky domů. Pokud ovšem 
jeho zdravotní stav bude vyžado-
vat hospitalizaci, bude každopád-
ně umístěn na jiném lůžkovém 
oddělení nemocnice Blansko, 
než je kožní. Pacientů s kožními 

chorobami, kteří potřebují lůžko-
vou péči, je asi 20 – 30 procent. 
Naprostá většina lidí je schopna, 
a je to i žádoucí, podstoupit léč-
bu ve stacionáři a odejít domů. Je 
to lepší i pro vlastní psychickou 
pohodu člověka, aby se večer 
vrátil domů do svého rodinného 
prostředí.

Co vás vedlo k tomu kroku?
Jsou to dva důvody. Za první 

v rámci Jihomoravského kraje 
dochází k restrukturalizaci lůžko-
vé péče. Takže nás k tomu vede 
snaha celého kraje o zeštíhlení 
lůžkového fondu. Druhý důvod 
je podstatnější. Celosvětově se 
přistupuje k tomu, že kožní di-
agnózy se překlopují do formy 
poloabulantní nebo ambulantní 
a tito pacienti tedy nevyžadují 
hospitalizaci na lůžku.

 Pokračování na str. 4

Z kožního oddělení je nově kožní stacionář

Masarykova 
ulice v Blansku 

je uzavřena
Blansko - V úseku od Sadové 

po Bartošovu ulici je až do 16. 
října uzavřena Masarykova ulice 
v Blansku. „Probíhá zde pláno-
vá rekonstrukce celé komunikace 
včetně chodníků,“ vysvětlil mís-
tostarosta Jiří Crha. Objízdná trasa 
vede obousměrně po Smetanově, 
Svitavské a Fügnerově ulici.  (bh)

Mladý řidič se
choval velmi

podezřele
Kunštát - Nervózní a těkavé 

chování teprve devatenáctiletého 
řidiče zaujalo policisty při běžné 
silniční kontrole v sobotu 17. září 
v nočních hodinách v Kunštátě. 
Policisté muže zastavili a zjistili, 
že řídil osobní vozidlo Škoda Fa-
vorit pod vlivem drog. Přišel proto 
o řidičský průkaz a byla mu zaká-
zána další jízda.  (hrr)

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

A je to pojištěno!

Nejlepší lék na finanční krizi: pojištění od nás!

Garantované zhodnocení Vašich peněz – Garant 3,5

•  Evoluce a Štístko – nejlepší nová životní pojištění
•  Penzijní připojištění s atraktivním dárkem
•  Na povinné ručení i havarijní pojištění sleva až 50 %, kvalitní přímá 

likvidace, oprava bez amortizace a náhradní vozidlo v balíčku SERVIS

841 444 555
www.cpp.cz

Kde nás najdete:
Růžové náměstí 3 a 4
680 01 Boskovice
Tel. 516 452 137

Smetanova 8
678 01 Blansko
Tel. 516 833 184

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Autobus Setra, ve kterém se 
49 Poláků se dvěma řidiči vrace-
lo z Chorvatska, sjel z kruhového 
objezdu do zhruba čtyři metry 
hlubokého příkopu a zůstal čás-

tečně převrácený na pravý bok. 
Ve vozidle nebyl nikdo zaklíněn. 
Část cestujících byla při příjezdu 
záchranářů venku, ostatním hasi-
či pomohli vystoupit do bezpečí. 

Polští turisté našli přístřeší v sou-
sední restauraci. 

„Havarovaný autobus jsme za-
jistili proti vzniku požáru a odpoji-
li baterie. Protože z palivové nádr-
že unikala nafta, zhruba 100 litrů 
hasiči přečerpali do připravených 
sudů. Skrývku kontaminované ze-
miny a její ekologickou likvidaci 
zajistili pracovníci sanační fi rmy,“ 
doplnil mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid. 

Příčinu havárie na místě zjišťo-
vali policisté. „Dechová zkouška 
nepotvrdila, že by řidič autobusu 
před jízdou pil alkohol,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková s tím, ža autobus po ne-
hodě zůstal mimo silnici, asi hodi-
nu po poledni jej přijela vyprostit 
těžká technika. Kolem poledne na 
místo dorazil také náhradní auto-
bus, který cestující odvezl domů. 

Zahrádkáři pořádájí výstavu 
ovoce, okrasných rostlin 

Boskovice - Arboretum Šmelcovna a základní organizace Českého 
zhrádkářského svazu v Boskovicích, za podpory MAS Boskovico PLUS, 
pořádají ve dnech 15. - 17. října ve výstavní hale na Dvou dvorech již 
III. ročník regionální výstavy ovoce a okrasných rostlin. Slavnostní za-
hájení proběhne v sobotu ve 13 hod., výstava bude otevřena v sobotu do 
17 hod., v neděli od 9 do 17 hod. a v pondělí od 9 do 14 hod. Kromě 
zahrádkářů se představí také profesionální pěstitelé ovoce. Zúčastní se 
i partneři ze Slovenska a Arboretum Šmelcovna. Sortiment bude rozšířen 
o kolekci starých krajových odrůd ovoce a  kolekci sadbových brambor. 
V průběhu akce bude zajištěna odborná poradenská služba.  (hrr)

Akce. Sedmnác  letá Lucie Kovando-
vá z Dolních Kounic se v sobotu večer 
stala v Dělnickém domě v Blansku ví-
tězkou tře  ho ročníku soutěže Miss 
Zrcadlo 2011. Studentka Obchodní 
akademie v Brně navíc získala i  tul 
Miss Sympa  e, o kterém rozhodli 
hlasováním formou sms čtenáři Zr-
cadla Blanenska a Boskovicka. 
„Asi každá z nás doufala, že vyhraje, 
ale já jsem to opravdu nečekala. Už 
velké překvapení pro mě bylo vítěz-
ství v kategorii Miss Sympa  e. Když 
už jsem měla jednu korunku, tak 
jsem si byla jistá, že druhou dostat 
nemohu. Poté, co ředitelka soutěže 
Petra Dvořáková vyslovila moje jmé-
no, jsem si myslela, že to nejsem já. 
Došlo mi to, až se na mě podívala. 
Byla jsem tak překvapená, že jsem 
měla okamžitě slzy v očích a celá 
jsem se chvěla rados  . Byl to a je 
to nezapomenutelný zážitek. A moc 
děkuji všem, kteří mi tento zážitek 
poskytli,“ svěřila se Lucie Kovando-
vá.  Pokračování na str. 3 
 Foto Bronislav Šmatera

Nehoda. Havarovaný autobus u Černé Hory.  Foto Pavel Šmerda
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Krajš   zastupitelé rozhodli, zařízení ve Velkých Opatovicích skončí

Školy se sloučí v jeden subjekt

Ve Valchově oslavili výročí Sokola a otevřeli nové hřiště

K

Radim Hruška

Boskovicko - Je rozhodnuto. 
SOŠ a SOU – Masarykova škola 
práce v Letovicích se od prvního 
července příštího roku sloučí se 
Střední školou uměleckoprůmys-
lovou a technickou ve Velkých 
Opatovicích. Akci už posvětili 
krajští zastupitelé. Nové sídlo 
zařízení bude v Letovicích. Podle 
předběžného návrhu by se mělo 
jmenovat Masarykova střední 
škola Letovice.

Jak řekla ředitelka letovické 
školy Sylvie Ducháčková, v nej-
bližších dnech začnou jednání, ze 
kterých vzejdou detaily sloučení 
i jeho harmonogram. „V tuto chví-
li ještě není jasné, do kdy budou 
provedené potřebné kroky a jest-
li se všechno stihne do začátku 
příštího školního roku. Pokud by 
se akce prodlužovala, mohlo by se 
stát, že v Opatovicích po nějakou 
dobu zůstane odloučené praco-
viště. Tomu se chci ale vyhnout,“ 
řekla Ducháčková s tím, že zatím 
není ani stanoveno, které konkrét-
ní studijní obory bude nástupnický 
subjekt nabízet.

Spojení dvou zařízení v našem 
regionu je součástí optimalizace 
středních škol zřizovaných Jiho-
moravským krajem. Výsledkem 
je zredukování třiceti škol na 
polovinu. „Jedná se o rozhodnu-
tí, které je nezbytné. Uvědomuji 

K

Z kamionu
zmizela nafta

za tisíce korun
Černá Hora - Řidič kamionu se 

ráno nestačil divit. V noci na úterý 
20. září mu totiž neznámý zloděj 
na odpočívadle v černohorských 
lesích ukradl z nádrže jeho stroje 
osm set litrů nafty. Majiteli fi rmy 
tak vznikla škoda ve výši 27 tisíc 
korun.  (hrr)

Drzost se 
nevyplatila

Závist - Dvojnásobnou drzost 
předvedl třiadvacetiletý řidič ná-
kladního vozidla značky Iveco na 
silnici u Závisti. V úterý 20. září 
kolem poledne předjížděl na plné 
čáře. Jeho počínání neuniklo hlíd-
kujícím policistům, kteří muže 
zastavili k vyřízení přestupku. Ná-
sledně zjistili, že má platnou blo-
kaci řidičského oprávnění. Nyní je 
muž podezřelý z maření výkonu 
úředního rozhodnutí, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na tři 
roky.  (hrr)

Sprejer poničil
omítku 

i plynoměr
Rájec-Jestřebí - Nepříjemné 

překvapení čekalo na majitele 
dvou domů v Rájci-Jestřebí. Přišel 
se na ně totiž vydovádět vandal se 
sprejem v ruce. 

Na omítku jednoho z domků 
nastříkal modrou barvou nečitelný 
nápis o velikosti 2,5 krát 1,4 me-
tru. Pak ve vandalství pokračoval 
ještě na plastovém krytu plyno-
měru, který je součástí oplocení 
dalšího rodinného domku. Sprejer, 
který je nyní podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu poškození cizí 
věci, způsobil škodu za téměř tři 
tisíce korun.  (hrr)

Zloděj vykradl
potraviny 
v Blansku

Blansko - Noc na pondělí 
19. září využil zatím neznámý zlo-
děj, který se vloupal do prodejny 
potravin v Blansku. Rozmanitost 
ukradených věcí byla opravdu vel-
ká. Pachatel bral potraviny, dro-
gistické zboží, cigarety a alkohol. 
Podstatnou část lupu tvořila i ho-
tovost. Celková škoda se vyšplha-
la na 350 tisíc korun.  (hrr)

Lapku zajímaly
na benzínce 

cigarety
Lysice - Cigarety zaujaly zlodě-

je, který se v neděli 18. září ve ve-
černích hodinách vloupal do ben-
zínové čerpací stanice v Lysicích. 
Poškodil vstupní dveře a odnesl si 
zboží za asi 70 tisíc korun. Celko-
vá škoda se vyšplhala na 95 tisíc 
korun.  (hrr)

Nedal přednost
a boural

Šebrov - Nedání přednosti v jíz-
dě bylo příčinou nehody, která se 
stala v neděli 18. září po jedna-
dvacáté hodině na silnici ve směru 
Šebrov - Blansko. Jednatřicetiletý 
řidič osobního vozidla Škoda Su-
perb nedal při vyjíždění na hlavní 
silnici ze Svaté Kateřiny přednost 
motocyklu značky Kymco. Došlo 
ke střetu, při kterém třicetiletá ři-
dička motocyklu a její pětadvace-
tiletá spolujezdkyně utrpěly těžká 
zranění. Řidič vozidla nebyl zra-
něn. Na obou strojích vznikla ško-
da ve výši 52 tisíc korun.  (hrr)

Dopadli zloděje
několika kol

Boskovice - Policisté dopadli 
zloděje, který letos v květnu řádil 
v kočárkárnách bytových domů 
v Boskovicích. Nyní je podezřelý 
ze spáchání trestného činu kráde-
že. Muž z kočárkáren bral hodnot-
nější jízdní kola. Během několika 
dnů ukradl čtyři v celkové hodnotě 
přesahující 77 tisíc korun.  (hrr)

Zloděj bral 
hlavně cigarety

Žďárná - Stravenky, dobíjecí 
kupony do mobilních telefonů, ale 
především kartony cigaret různých 
značek si odnesl zloděj z prodejny 
ve Žďárné. Způsobil tak škodu za 
více než 100 tisíc korun.  (hrr)

Motocyklista
zemřel po 

střetu s autem
Petrovice, Rájec-Jestřebí - 

Smrtelným zraněním devětadva-
cetiletého motorkáře skončila 
dopravní nehoda, která se stala 
v sobotu 1. října kolem půl dru-
hé na silnici vedoucí od Petrovic 
k Rájci-Jestřebí. 

Osmnáctiletý řidič osobního 
auta Renault Laguna tam z dosud 
nezjištěných příčin v levotočivé 
zatáčce dostal smyk a vyjel do 
protisměru. Tam narazil do právě 
projíždějícího motocyklu značky 
Honda. Zraněného řidiče osob-
ního auta převezl vrtulník do ne-
mocnice.  (hrr)

Pervitin už
vařit nebudou
Blansko - Kriminalisté zaháji-

li trestní stíhání tří mužů a jedné 
ženy, kteří na různých místech 
v Blansku nejméně od letošního 
března do srpna vařili pervitin. 
Využívali k tomu volně prodej-
ných léků a chemikálií. Drogu 
pak užívali jednak sami, část ale 
také prodávali dalším drogově 
závislým lidem. Jména výrobců 
pervitinu ve věku od čtyřiadvace-
ti do jednatřiceti let, nebyla bla-
nenským kriminalistům neznámá. 
Pachatelé totiž byli už v minulosti 
za obdobnou trestnou činnost stí-
háni.  (hrr)

Při požáru domu
zemřela majitelka

si, že nejde o krok populární, ale 
o výraz odpovědnosti do budouc-
na, který podpoří kvalitu středo-
školského vzdělávání a oborovou 
pestrost nabídky škol v Jihomo-
ravském kraji,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek.

Jak připomněl, po učilištích při-
jdou na řadu gymnázia. Zastupite-
lé totiž uložili krajskému odboru 
školství do konce března příštího 

roku připravit kritéria pro kom-
plexní změny v gymnaziálním 
vzdělávání, podle kterých bude 
nastavena koncepce všech gym-
názií zřizovaných krajem. „Do 
konce roku budeme chtít zveřej-
nit kritéria pro budoucí optimali-
zaci gymnázií zřizovaných Jiho-
moravským krajem a diskutovat 
je se všemi partnery,“ doplnil  
Michal Hašek. 

Také náměstek hejtmana Stani-
slav Juránek upozornil, že slučová-
ní škol má své opodstatnění. Školy 
jsou dnes totiž obsazené jen ze 75 
procent, a kdyby se místa nerušila, 
byla by za tři roky obsazenost pět-
apadesátiprocentní. Sloučením by 
se měl počet míst ve školách snížit 
asi o dva tisíce, půjde však o ta, 
která už dnes zůstávají po každo-
ročních zápisech nenaplněná. 

Velká cena Blanenska zná konečné pořadí

Radim Hruška

Valchov - Lidé ve Valchově 
mohou využívat nové víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem. 

Otevřeno bylo při příležitosti 
oslav devadesátého výročí tam-
ní Tělovýchovné jednoty Sokol. 
Stavba přišla na bezmála tři milio-
ny korun. Kromě obecní pokladny 
se na ní podílel také Jihomoravský 
kraj. Nové hřiště umožňuje hrát 
malou kopanou, volejbal, no-
hejbal, tenis a provozovat i další 
sporty.

„Oslavy probíhaly tři dny. V pá-
tek se uskutečnila slavnostní vý-
roční schůze Sokolů, kde se hod-
notila práce za poslední období. 
Zavzpomínalo se také na historii a 
připomenuly se mezníky jako byla 
například stavba sokolovny. V 

sobotu jsme měli jako hlavní bod 
programu otevření hřiště. Ale ještě 
před tím se jel nultý ročník cyk-
listického maratonu Valchovský 
drtič 50, nad kterým převzal zášti-
tu hejtman Jihomoravského kraje. 
V neděli jsme se pak více zamě-
řili na samotnou oslavu Sokola. 
Na novém hřišti jsme uspořádali 
vystoupení dětí z mateřské školy 
a družiny. Následovalo sportovní 
odpoledne se soutěžemi sokolské-
ho typu jako skákání přes lavičky 
a švédské bedny a podobně. Po-
tom už přišla na řadu volná zábava 
a mistrovské utkání ve fotbale,“ 
uvedla starostka obce Jindřiška 
Brožová.

Stavba hřiště byla pro obec nej-
větší investiční akcí za několik po-
sledních let. Hotová byla v rekord-
ně krátkém čase - 22. července po-

klepali základní kámen a 22. září 
se kolaudovalo, takže stavba trva-
la jen dva měsíce. Na místě nové-
ho hřiště byl dříve neudržovaný 
a nevyužívaný tenisový a volejba-
lový kurt. V podstatě už zarůstal 
náletovými dřevinami a vypadal 
nehezky. Vzhledem k rozšiřová-
ní sportovně-kulturního areálu 
vznikla v suterénu sokolovny také 
nová posilova a prodloužila se od-
dychová zónu s posezením, která 
najde využití i jako pódium při 
zábavách. Veškeré práce proběhly 
zdarma ve volném čase převážně 
členů Sokolu. 

„Dobrá tradice akcí Z, i když 
je to trochu zprofanovaný po-
jem, u nás stále funguje. Nejde 
jen o peníze, ale také o to, že lidé 
mají k věci jiný vztah, když si ji 
vybudovali sami. Provozní režim 

bude následující. Naši sportovci 
budou mít zamluvené určité hodi-
ny. Zájemci si hřiště budou moci 
objednat a proti podpisu dostanou 
klíče. Nechceme to nechat volně 
otevřené, protože se bojíme van-
dalizmu. Pro obyvatele Valchova 
bude pronájem zdarma, pro ostatní 
sto korun za hodinu, což je slušná 
cena. Hřiště má také umělé osvět-
lení, takže se dá sportovat i po se-
tmění,“ doplnila starostka. 

V rámci sportovního areálu ve 
Valchově plánují ještě zatravnění 
hřiště na velký fotbal. Do budouc-
na by se areál mohl rozšířit o je-
viště na pořádání zábav, koncertů 
nebo festivalů. Postupně mohou 
přibýt i venkovní cvičební stroje 
například pro seniory, dětský kou-
tek nebo naučná stezka, která by 
mohla mít v areálu start i cíl.

Hřiště. Nové sportoviště si jako jedny z prvních vyzkoušely dě   z valchov-
ské mateřské školy.  Foto Radim Hruška

Sudice - Druhý zářijový víkend 
patřil poslednímu kolu Kryštof 
Cupu Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku. Dlouholetou tradicí 
je, že hostiteli závěru seriálu jsou 
hasiči ze Sudic. 

V mužské kategorii byly boje 
o titul otevřené. Největší šance 
měli muži z Hlubokého (TR), kte-
ří si před posledním kolem vytvo-
řili solidní náskok osmnácti bodů. 
V Sudicích nenechali nic náhodě. 
Ke svému pokusu nastoupili hned 
na začátku soutěže. Poté, co zasta-
vili časomíru na hodnotě 18,41 s, 
bylo jasné, že tentokrát poputuje 
titul na Třebíčsko. Jejich čas stačil 
v Sudicích na třetí místo. 

Do bojů o zbývající příčky moh-

ly promluvit týmy z Horního Po-
říčí, Sychotína a Stražiska (PV). 
První z této trojice zaútočili muži 
z Horního Poříčí. Výkon 18,74 s 
znamenal v Sudicích pátou příčku. 
Toto umístění poříčským nestačilo 
na udržení stříbrné pozice v celko-
vém pořadí, a tak se museli spoko-
jit s bronzovým kovem. Sychotín 
odstartoval tradičně jako pětadva-
cátý a čas 18,38 s týmu v Sudicích 
zajistil druhé místo. Bohužel bodo-
vá matematika byla neúprosná a na 
Sychotínské tak zbyla nepopulární 
bramborová příčka v celkovém 
hodnocení. Nervy na uzdě dokázali 
udržet muži ze Stražiska a jako je-
diní zdolali hranici osmnácti vteřin 
(17,94 s). Pokračování na str. 4Na trati v Sudicích.  Foto archivNa trati v Sudicích.  Foto archiv

Blansko - Dvaasedmdesátiletá 
žena zemřela při požáru rodinného 
domu v Husově ulici v Blansku. 

„Požár staršího přízemního 
rodinného domu s obytným pod-
krovím zpozoroval šestatřicetiletý 
muž, který bydlel v půdní vestav-
bě. Při návratu domů uviděl pla-
meny v okně obývacího pokoje. 
Přes silné zakouření celého přízemí 
vnikl dovnitř a z hořícího domu 
vyvedl ven devětadevadesátiletou 
ženu a jejího sedmačtyřicetiletého 
vnuka. Když se vzápětí vracel pro 

majitelku domu, plameny mu od-
řízly cestu,“ popsal událost mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Haid. Ženu pak hasiči během zá-
sahu našli v ložnici bez známek ži-
vota. Další tři obyvatelé domu byli 
zraněni a zdravotníci je převezli do 
nemocnic v Blansku a v Brně. 

Požár zničil obývací pokoj, 
oheň a sálavé teplo poškodily také 
ostatní prostory domu. Příčinu 
vzniku požáru zjišťují vyšetřova-
telé, způsobená škoda zatím neby-
la vyčíslena.  (pš)

Pivovar má další úspěch 
Černá Hora - Do Pivovaru Černá Hora míří další ocenění. Porota 

degustační soutěže speciálních a neobvyklých piv při festivalu Znojem-
ský hrozen rozhodla, že pivu Kvasar náleží bronzová příčka v kategorii 
neobvyklých piv. Do degustační soutěže přihlásilo celkem 11 pivovarů 
24 značek piv, které spolu bojovaly ve třech kategoriích.  (pš)

Poulička v Blansku bude od 
prvního ledna dražší

Blansko - Od prvního ledna příštího roku budou muset uživatelé 
městské hromadné dopravy v Blansku sáhnout hlouběji do kapsy. Zastu-
pitelstvo odsouhlasilo na svém zasedání úpravy tarifu IDS JMK. Ceny 
jízdného se zvýší z osmi korun na deset, poloviční ze čtyř na pět. Před-
platné měsíční jízdné se zvyšuje z 240 korun na 280, poloviční pak ze 
120 na 140 korun. Nově se zavádí čtvrtletní předplatné za 720 korun 
a roční předplatné za 2500 korun.  (bh)

Sloučení. Učně z Velkých Opatovic čeká stěhování do Letovic.  Ilustrační foto Radim Hruška
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Pokračování ze str. 1
Titul první vicemiss si odnesla dvace  letá Monika Řezníčková z Blan-
ska a druhou vicemiss se stala osmnác  letá Kristýna Kyánková z Lysic. 
Kategorii Miss internet, o které rozhodli návštěvníci webových stránek 
www.misszrcadlo.cz, vyhrála Denisa Visingrová z Lipůvky a  tul Miss 
Talent Michaela Oplocká z Němčic nad Hanou, která publikum uchvá-
 la ukázkou krasojízdy.

Zaplněný sál se bavil nejen při vystoupení fi nalistek, ale také při zpěvu 
hlavního hosta večera, Terezy Kendlové. V porotě soutěže zasedli mj. 
senátor Jozef Regec, místostarosta Blanska Jiří Crha, basketbalistka 
Ivana Večeřová, módní návrhářka Zuzana Machorková, výživová po-
radkyně Zuzana Šafářová a další. „Jsem moc pyšná na všechny fi na-
listky. Za celou dobu příprav udělaly velký kus práce a myslím, že to na 
fi nálovém večeru bylo vidět. Konkurence byla letos obrovská a vyhrát 
mohla každá z nich. Nejraději bych ocenila všechny dívky. Věřím, že si 
holky fi nále užily a budou mít krásné vzpomínky na celý život. Děkuji 
jim za úžasný půlrok, který jsem s nimi mohla prožít,“ řekla ředitelka 
soutěže Petra Dvořáková. (pš)  Foto Lenka Opluš  lová
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Sedlák: Místo budou žáci využívat ve výuce i ve volných chvílích

Na zahradě bude učebna
Pavel Šmerda

Kunštát - Zahrada Základní 
školy v Kunštátě se mění k nepo-
znání. 

„Několik roků byl prostor za 
sportovní halou vedle školy za-
rostlý a nevyužitý. V loňském 
roce na jaře jsme tam zasadili 
strom k 90. narozeninám Ludvíka 
Kundery a tím byl vlastně dán zá-
klad ke všem dalším činnostem,“ 
řekl kunštátský učitel Ladislav 
Dostál. Podle ředitele školy Vra-
tislava Sedláka počítají s tím, že 
za školou vznikne oddychová 

zóna, kterou budou děti využívat 
nejen při výuce, ale i ve volných 
chvílích.

„Celý areál bude rozdělen na 
několik biotopů, vznike určitý na-
učný okruh. Už dnes tam máme 
suchý pískovcový kout s mrave-
ništěm, rybníček, potůček, jezírko 
pro obojživelníky a suchou zídku 
pro ještěrky a čmeláky. Celý areál 
doplní mnoho tabulí s informace-
mi o našem regionu, rostlinách, 
zvířatech, ale i zvláštnostech 
z dalších oborů,“ doplnil Dostál. 
Přibudou i prostorové sluneční 
hodiny jako pomůcka do přírodo-

vědy, hmyzí hotel, ukázkový úl, 
ptačí budky a da Vinciho vynález 
samonosného mostu, který si žáci 
sami vyrobí ve výtvarné výcho-
vě,“ doplnil Dostál. 

Práce na originální učební po-
můcce začaly v roce 2010, kdy 
skončí, nikdo neví. 

„Kdybychom dosáhli na dota-
ce z MAS Boskovicko Plus, tak 
by to bylo jednodušší a rychlejší. 
Nyní musíme spoléhat především 
na rodiče a sponzory, kteří nám 
pomáhají fi nančně i v různých 
činnostech,“ uvedl Dostál s tím, 
že 16 tisíc na vytvoření bezbari-

érového přístupu získal pro školu 
za svou účast v Talentmánii od 
Nadace TV Nova také jeho syn, 
žák 2. třídy David. „Hodně práce 
udělali samotní žáci v pracovních 
činnostech, hodně nám pomáhá 
pan školník, samotné myšlence 
a realizaci je velmi nakloněn pan 
ředitel a během prázdnin přiložili 
ruku k dílu i moji nejbližší,“ do-
dal Dostál. 

Jak doplnil Vratislav Sedlák, 
hlavním cílem celého projektu je, 
aby děti měly co nejblíže k přírodě 
a zahradu využívaly nejen při výu-
ce, ale i ve volných chvílích. 

Den Kř  n přilákal atrakcemi stovky návštěvníků 
Marta Antonínová 

Křtiny - Už popáté se uskuteč-
nil o minulém víkendu Den Křtin. 
Jak se zdá, nedávno vzniklá akce 
se stává tradicí. Letos se nes-
la v duchu Mezinárodního roku 
lesů. A to také proto, že partne-
rem městyse v této akci je i Škol-
ní lesní podnik Masarykův les br-
něnské Mendelovy univerzity.

Hlavní program byl soustře-
děn na sobotu, kdy náměstí před 
kostelem a radnicí kolem pódia 
obsadil Jarmark tradičních řeme-
sel a místních specialit. Mohli 
jste se podívat na práci kováře, 
sledovat zručnost kartáčnice, 
k prohlédnutí i ke koupi byly ke-
ramické výrobky, perníky, sýry 

Dražba: Majitelem hotelu se...

z ovčí farmy nebo třeba tradiční 
placky.

Dopoledne byla ve staré škole 
zahájena výstava fotografi í s ná-
zvem Příroda Křtinska, na níž 
byly k vidění zajímavé fotografi e 
fl óry a fauny z okolí, zejména té, 
která je už ohrožena. Nechyběly 
ani snímky členů Poetického klu-
bu z Brna. Skončila jedna vernisáž 
a na ni navázala druhá. V prosto-
rách zámku vystavovala své obra-
zy Božena Uhrová a v kulturním 
programu vystoupila cimbalistka 
Zuzana Lapčíková a kontrabasista 
Josef Feča.

„Dřív bývaly ve Křtinách hody. 
Dnes už se nekonají, tak jsme se 
snažili najít takovou akci, na níž by 
měli obyvatelé Křtin možnost se 

sejít a představit například činnost 
u nás velmi aktivních zájmových 
spolků,“ řekl křtinský místostaros-
ta Emil Pásek. „Předpokládáme, 
že až si Den Křtin získá trochu 
věhlasu, začnou se k nám sjíždět 
i rodáci, zvědaví na to, jak se dnes 
v našem městysi žije,“ dodal. 

Po poledni začala šňůra vy-
stoupení na venkovním pódiu. 
Představily se nejen místní taneč-
nice, ale i bubeníci z Brna, místní 
krejčovská fi rma připravila módní 
přehlídku. Večer patřil hudbě. Ne-
dělní program zahrnoval mimo jiné 
sportovní utkání, divadelní předsta-
vení místního spolku a Den Křtin 
vyvrcholil koncertem Komorního 
smíšeného sboru Kantila s italským 
souborem Gruppo Polifonico.

Velká cena 
Blanenska...

Pokračování ze str. 2 
Odváželi si tak zlato a hlavně 

titul vicemistrů Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku. 

V ženské kategorii již měly 
jistotu titulu ženy ze Sychotína. 
I v Sudicích všechny ujistily, 
proč tomu tak je. S časem 17,92 s 
nenašly přemožitelky a ukořistily 
šesté vítězství z dvanácti soutěží 
seriálu. 

Zato boje o další místa na stup-
ních byly velmi napínavé. Fa-
mózní závěr sezony si načasova-
ly ženy ze Sebranic. V Sudicích 
zastavily časomíru na hodnotě 
18,22 s, což jim zajišťovalo stří-
brnou příčku nejen v Sudicích, 
ale i v celkovém účtování. Musely 
však čekat na útok žen ze Šošův-
ky. Těm bodová matematika ve-
lela překonat Sebranice. K tomu 
Šošůvským scházely pouhé tři 
desetiny vteřiny. Musely se tak 
spokojit s bronzovou příčkou. 
Pohár stejného kovu převezmou 
také na slavnostním vyhlášení za 
celkové umístění. O celkovém 
pořadí na druhém a třetím místě, 
díky rovnosti bodů, nakonec roz-
hodoval počet lepších umístění. 

Nyní čeká radu velké ceny 
příprava slavnostního vyhlášení, 
které proběhne 5. listopadu od 17 
hodin v kulturním domě v Čer-
novicích. Kompletní výsledky na 
www.vc-blanenska.com

C     
Salon blanenských fotografů 

se letos koná už potřetí 
Blansko - Každé dva roky organizuje Městská knihovna Blansko Sa-

lon blanenských fotografů. Letošní zájem o vystavování fotografi ckých 
úlovků byl opravdu mimořádný. 

U mnohých tato akce vyvolala „chuť jít fotografovat“, což lze pova-
žovat za vůbec největší pozitivum salonu. Tentokrát se představí dvacet 
tři fotografů, jejichž zálibou či profesí je pokus o zachycení světa kolem 
nás přes objektiv fotoaparátu. Autoři nebyli tematicky nijak omezováni 
a výstava bude žánrově i obsahově velmi rozmanitá. Díky zastoupení 
fotografů všech věkových skupin se představí zajímavý průřez fotogra-
fi ckými náměty, technikami i trendy. Snímky diváka zavedou nejen do 
exotických zemí nebo české krajiny, ale i do říše zvířat a rostlin. Chybět 
nebudou ani portrétní fotografi e, záběry z folklórních slavností či pohle-
dy na umělecká řemesla.

Třetí ročník Salonu blanenských fotografů slavnostně zahájí v pátek 
7. října v 18 hodin v dětském oddělení Městské knihovny Blansko sta-
rosta města Lubomír Toufar. K vidění bude do 30. října v provozní době 
knihovny.  Pavel Svoboda, kurátor výstavy

Modistka Marie Geršlová na jarmarku.  Foto Marta AntonínováModistka Marie Geršlová na jarmarku.  Foto Marta Antonínová

Z kožního oddělení je nově kožní stacionář

Při pádu stroje 
se zranil pilot
Kotvrdovice - Šestačtyřicetile-

tý pilot se zranil při havárii ultra-
lehkého vrtulníku u Kotvrdovic. 
„Jednomístný stroj havaroval na 
poli zhruba kilometr od sportov-
ního letiště v Kotvrdovicích ve 
směru k vysílači Kojál. Průzkum 
ukázal, že nehoda si vyžádala jed-
no zranění a obešla se bez násle-
dujícího požáru,“ řekl mluvčí jiho-
moravských hasičů Jaroslav Haid. 

Při příjezdu hasičů byl pilot 
v péči zdravotníků, kteří k trans-
portu zraněného muže do nemoc-
nice povolali vrtulník letecké 
záchranné služby. Hasiči zdravot-
níkům pomohli pilota naložit do 
kabiny vrtulníku, havarovaný stroj 
zajistili proti případnému vzniku 
požáru a odpojili baterii. „Protože 
při nehodě byla poškozena jedna 
ze dvou dvacetilitrových palivo-
vých nádrží a menší množství ob-
sahu uniklo, hasiči nádrž odmon-
tovali a zabránili vytékání paliva,“ 
doplnil Haid. Ultralehký stroj 
v pořizovací hodnotě 3,5 milionu 
náraz na pole téměř zničil. Příčina 
nehody je v šetření.  (pš)

Pokračování ze str. 1 
„Musím říct, že je to hodně pe-

něz, ale bylo to třeba pro občany 
udělat. Jak jsem uvedl několikrát, 
ghetto uprostřed města si opravdu 
nedovedu představit,“ řekl razant-
ně. Podle něho spousta měst dává 
i stovky milionů za úpravu svého 
centra. „Byla to naše povinnost. 
A proto jsme nakonec odsouhla-
sili na radě ještě několikanásobně 
vyšší částku, na kterou jsme byli 

ochotni jít,“ prozradil. Radnice si 
na zaplacení nebude muset brát 
úvěr. „Máme nějaké rezervy, do 
nichž můžeme sáhnout. Splatíme 
ji z fi nancí uložených na účtech ke 
dlouhodobému zhodnocení,“ do-
dal Crha, který souhlasí s názorem 
kolegy Toufara. „I já si nejvíce 
představuji to, že budova zmizí. 
Určitě vypíšeme architektonickou 
soutěž o budoucí podobě tohoto 
prostoru,“ upřesnil.

Mezi obyvateli města zavládla 
s výsledkem dražby téměř sto-
procentní spokojenost. 

„Určitě to dopadlo výborně. 
Sice je to vysoká částka, ale 
v tomto případě rozumně investo-
vaná,“ říká Miroslav Štrof. Jeho 
slova potvrdil i Petr Nečas. „Je 
to moc a moc dobře. Na základě 
toho, co se povídalo, si myslím, 
že radnice udělala to nejlepší, co 
mohla,“ uvedl. 

Pokračování ze str. 1
Jsme jediná nemocnice v rámci 

kraje, která uzavřela celé oddělení. 
Jdeme vstříc celosvětovému trendu. 
Jen tento způsob omezování lůžek 
je ten správný. Je nejefektivnější, 
nejekonomičtější, ale zároveň při 
něm nedojde k omezení péče o pa-
cienty. Ta se pouze překlopí do am-
bulantní sféry. Nemá smysl snižo-
vat lůžka po jednom nebo po dvou 
napříč nemocnicí, ale když to má 
mít efekt, tak zavřít celé oddělení. 

Kde nový kožní stacionář v ne-
mocnici sídlí?

Je ve stávajících prostorách lůž-
kového kožního oddělení. Pacienti 
budou tedy dále zabezpečováni 
v rámci tohoto oddělení, ale ne na 
lůžkách.

Dojde v rámci změny také 
k nějakému omezení provádě-
ných zákroků? 

Ne. Diagnózy, které byly do-
posud léčeny v rámci lůžkového 

oddělení, budou léčeny i v rámci 
tohoto ambulantního traktu. 

Jak kožní stacionář funguje? 
Jak už jsem řekla, princip spo-

čívá v tom, že od rána do odpo-
ledních hodin projde pacient pro-
cedurami. Ti, co budou potřebovat 
léčbu na lůžku, budou hospitalizo-
váni, ostatní odcházejí domů. 

Dojde k tomuto kroku i na ji-
ném oddělení nemocnice? 

Neuvažujeme o žádném jiném 
oddělení. 

Dotkne se změna na kožním 
oddělení i zaměstnanců nemoc-
nice? 

Nedojde k propouštění lékařů 
ani zdravotního personálu. Na ten-
to krok se připravujeme už dlou-
hou dobu, takže využíváme přiro-
zeného odchodu lidí do důchodu 
a ve stacionáři využijeme lékaře 
i stávající zdravotnický personál.

Prevence. Městská policie Boskovice připravila při příležitosti mezinárodního Dne bez aut na Masa-
rykově náměstí pestrou směs ukázek. Postupně se předvedla například skupina pro práci ve výškách 
z řad strážníků, která slaňovala z věže radnice, psovodi Policie ČR, zásahová jednotka PČR nebo profe-
sionální hasiči z Boskovic.  Foto Jaroslav Parma

Mateřské centrum má nově 
vybavenou hernu

Boskovice - Mateřské centrum v Boskovicích prošlo před nedávnem  
rekonstrukcí. V rámci výzvy vypsané Místní akční skupinou Bosko-
vicko Plus totiž uspělo s projektem Našim nejmenším. Získaných dvě 
stě tisíc korun použilo především na zakoupení nového vybavení herny 
pro děti.

„Nově se zařídila herna. To znamená, že jsme zakoupili dřevěné her-
ní prvky, aby byly bezpečné pro děti, přibylo také zázemí pro pracov-
nice centra, nový hrací koberec nebo vestavná skříň na cvičební náčiní. 
Z dotace jsme pořídili také dva notebooky. Až doposud jsme měli jen 
jeden starší počítač, který jsme tak mohli dát k dispozici maminkám, 
které jsem přijdou s dětmi. Mohou se zadarmo podívat na internet a po-
dobně,“ uvedla statutární zástupkyně centra Lenka Pohlová. 

Jak doplnila, herna je otevřená prakticky každý den, centrum navíc 
organizuje i řadu kroužků. Navštěvují ho rodiče s dětmi z Boskovic 
i okolních obcí. K pravidelným akcím patří také burzy dětského ob-
lečení, vánoční besídky, karnevaly, trpasličí stezky, vrcholem sezony 
bývá Zámecké hemžení, které letos navštívilo více než sedm set lidí. 
V prostorách farní zahrady už centrum funguje šestým rokem. „V blíz-
ké budoucnosti žádné další investice neplánujeme. Herna je v současné 
době zařízená tak, jak jsme si přáli,“ dodala Pohlová.

Mateřské centrum Boskovice poskytuje své služby již od roku 2002. 
Snaží se udržet každodenní provoz dětské herny a rozšiřovat ji o další 
volnočasové aktivity. Služby jsou orientované na rodiny s dětmi před-
školního věku. Centrum ale připravuje také programy nastávajícím ro-
dičům a rozšiřuje nabídku akcí pro širší veřejnost. V rámci programu 
Společnost přátelská rodině usiluje ve spolupráci s Městským úřadem 
Boskovice a Zdravým městem o zlepšení materiálních i nemateriálních 
podmínek pro rodiny s dětmi.

Více informací včetně kompletního programu akcí na webových 
stránkách http://mcboskovice.webnode.cz.  (hrr)

ČKD realizuje projekty hned 
v několika zemích

Blansko - Společnost ČKD Blansko SMALL HYDRO momentálně 
realizuje deset projektů. Kromě České republiky také na Filipínách, 
v Řecku, v Mexiku a hned několik v Turecku. Kromě těchto řeší i šest 
nových projektů s velkou pravděpodobností uzavření smlouvy v celko-
vém objemu 21 milionů EUR. 

„Jedná se o projekty na Slovensku, v Indonésii, Salvadoru, Mexiku, 
Ekvádoru a v Ázerbájdžánu. Všechny tyto kontrakty by měly být pode-
psané ještě do konce roku 2011,“ uvedl Petr Kligl, vedoucí obchodně-
realizačního oddělení ČKD Blansko SMALL HYDRO.

Společnost ČKD Blansko SMALL HYDRO musela před nedáv-
nem i vzhledem k velkému nárůstu zakázek posílit svůj pracovní tým. 
„Když se fi rma v roce 2007 rozjížděla, měla tři kmenové zaměstnance, 
dnes nás je téměř sedmdesát. K personálnímu posilování dochází na-
příč všemi odděleními,“ doplnil Kligl.

Co se další strategie týká, i nadále se ČKD Blansko SMALL HYD-
RO plánuje soustředit na trhy s největším potenciálem, tedy na Turec-
ko, Indonésii, Filipíny a Střední a Jižní Ameriku. Největšími konku-
renty společnosti jsou zejména fi rmy z Rakouska a Německa, cenou 
nejvíce konkurují výrobci z Číny. „Z hlediska konkurenceschopnosti 
výhledově zvažujeme částečný transfer naší výroby do Turecka nebo 
Asie,“ řekl Petr Kligl. Dalším důležitým bodem strategie společnosti 
je vlastní vývoj. „V současné době nabízíme technologii až do výkonu 
20 MW, stejně tak jako dodávky celé technologie na klíč (EPC). Při-
způsobujeme se tak trhu, jelikož si to žádá, a my to umíme zajistit,“ 
dodal Petr Kligl.  (zpr, pš)



Pavel Šmerda

Hodonín - K úhynu několika 
stovek pstruhů a také raků došlo 
v sobotu v říčce Hodonínka u Ho-
donína. „K zásahu vyjely profesio-
nální jednotky ze stanic v Kunštátu 
a Boskovicích a dobrovolné jednot-
ky z Hodonína a Olešnice. K po-
souzení situace a odběru vzorků byl 
povolán tým chemiků z laboratoře 
HZS JmK v Tišnově. O úhynu ryb 
hasiči informovali také pracovníky 
České inspekce životního prostředí 
a odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu v Boskovicích,“ řekl 
mluvčí jihomoravských hasičů Ja-
roslav Haid. 

Hasiči zjistili, že říčka Hodonín-
ka je znečistěna zapáchající pěnou 
a na hladině plavou mrtvé ryby. 
K zachycení pěny tedy hladinu říč-
ky přehradili textilními zábranami 
a nornou stěnou. „Zábrany ale byly 
neúčinné, protože pěna byla ve vodě 
rozptýlená. Při zkoumání dalšího 
okolí vyšlo najevo, že zapáchající 
pěna Hodonínku znečišťovala už 
v Olešnici a byla zjištěna až na hra-
nici okresu a Jihomoravského kraje 
u Štěpánova,“ doplnil Haid. Protože 
u Štěpánova se Hodonínka vlévá do 
řeky Svratky, informaci o události 
hasiči předali také kolegům z Kra-
je Vysočina, kteří prozkoumali tok 
říčky na svém územ.

Podle svědků se zapáchající pěna 
na hladině Hodonínky objevila už 
v pátek a byla spatřena v Olešnici. 
Podezření, že do říčky unikly něja-
ké škodliviny ze zdejší mlékárny, 
se nepotvrdilo. Při dalším pátrání 
hasiči zjistili, že pěna, která trávila 
živočichy v Hodonínce, zřejmě do 
říčky unikala ucpaným přepadem 
místní kanalizace. Zdroj znečistění 
olešnické kanalizace škodlivými 
látkami se zatím nepodařilo zjistit. 
Původ kontaminace odpadních vod 
zřejmě bude možné určit až podle 
výsledku laboratorního rozboru 
sedmi odebraných vzorků vody. 
Analýza vzorků potrvá několik 
dní. 

Z téměř dvanáctikilometrového 
toku Hodonínky od Olešnice na 
hranici okresu hasiči spolu s pra-
covníky vodohospodářské fi rmy 
sebrali několik set uhynulých ma-
lých a středních pstruhů. Jednalo 
se o malé rybky ve velikosti od 
několika centimetrů až po zhruba 
20 – 30 centimetrů v celkové hmot-
nosti několika desítek kilogramů. V 
Hodoníně hasiči našli také několik 
uhynulých raků. U soutoku říčky 
se Svratkou podle informací z Kra-
je Vysočina zatím úhyn ryb nebyl 
zjištěn. Ekologové upozornili, že 
další uhynulé ryby se mohou na 
hladině říčky objevovat i v příštích 
dnech.
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Sylvie Ducháčková: Naší chloubou jsou především úspěšní žáci stavebních a dřevařských oborů

Masarykova škola práce oslavila osmdesát let

V říčce Hodonínce uhynuly stovky ryb a několik raků

Radim Hruška

Letovice - 
Sylvie Du-
cháčková se 
stala ředitelkou 
letovické Ma-
sarykovy školy 
práce v roce 
1991. Hned po 
svém nástupu začala zařízení zve-
lebovat a vytvářet kvalitní zázemí 
pro studenty. V letošním roce se 
školou oslavila osmdesáté výročí 
vzniku.

Jaké hlavní problémy jste mu-
sela řešit po svém nástupu do 
funkce?

Byl tady především nedostatek 
místa pro teoretickou i praktickou 
výuku. Špatné bylo vytápění – pů-
vodní kotle na koks nevyhovovaly 
potřebám školy. První roky pů-
sobení v Letovicích byly hlavně 
o snaze zajistit zázemí pro kvalitní 
výuku. Měnil se tedy systém vy-
tápění včetně nové kotelny. V té 
souvislosti jsme se začali zaměřo-
vat na obnovitelné zdroje energie, 
takže využíváme fotovoltaiku, 
fototermiku, spalování dřevního 
odpadu nebo kogeneraci plynu. 
Dřív škola neměla tělocvičnu, po-
silovnu ani vlastní kuchyň. Postu-
pem času se podařilo přístavbami 
jednotlivých bloků školy tyto pro-
blémy vyřešit.

Areál školy se tedy začal po-
stupně rozšiřovat?

Ano. Dalším problémem byly 

prostory praktické výuky, kte-
ré nestačily. Museli jsme být 
i v nájmech. Proto se provedla 
nadstavba celého patra čelního 
bloku budovy, kde vznikly pro-
story pro teorii a původní část se 
věnovala praktické výuce. Nepří-
jemné bylo, že naši studenti byd-
leli v nevhodné likusové stavbě 
u koupaliště. Od začátku svého 
působení jsem se proto snažila, 
aby se buď provedla její rekon-
strukce nebo se postavila nová 
budova. Zvítězila druhá možnost 
a v roce 2004 jsme otevřeli první 
blok domova mládeže hned vedle 
budovy školy. Další bloky už sice 
nebyly dostavěny, nicméně v sou-
časné době kapacita plně dostaču-
je našim potřebám.

S rozšiřováním souvisí i budova 
u fotbalového hřiště?

V zázemí naší školy se po roce 
1989 začala postupně vytvářet ro-
dinná škola, jejímž prvním ředi-
telem se stal Jiří Podlipný. Ta se 
časem osamostatnila a díky ředi-
telce Jaroslavě Tomanové získala 
novou budovu na konci Tyršovy 
ulice. Po několika letech byla 
v rámci optimalizace sloučena 
s naší školou. 

Postupné vylepšování školy ale 
přibrzdila příroda...

V červenci 1997 postihla Leto-
vice povodeň, která se nevyhnu-
la ani budovám školy. Namísto 
prázdninového odpočinku tedy 
zaměstnanci likvidovali následky 
povodně až do začátku nového 

Zájemců o zvěřinový guláš bylo nakonec více než připravených porcí
Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí, Blansko - Že 
jsem vášnivým kuchařem, je mé 
rodině a přátelům známo. Jít oprav-
du veřejně, jak se říká, s kůží na trh, 
jsem se ale odhodlal až teď. Když 
mi kamarád Libor Havlíček zhruba 
před dvěma měsíci sdělil, že mysli-
vecké sdružení Bílá voda, jehož je 
členem, pořádá na rájeckém zám-
ku druhý ročník soutěže ve vaření 
zvěřinových gulášů, bylo to jasné. 
S kamarády v blanenské hospodě 
Papučárna, kam chodíme na chutný 
černohorský mok, jsme se dohodli. 
Jdeme do toho. O vaření pořád jen 
kecáme, je potřeba si to vyzkoušet.

Je svatováclavská středa, půl de-
váté ráno. Jen s pomocí synka sná-
ším veškeré propriety nadvakrát 
dolů před dům, druzí dva parťáci 
přichází ze sousedního domu rov-
něž s taškami. Kolega pověřený 
odvozem k našemu příjemnému 
překvapení doráží jen s minimál-
ním zpožděním, což je u něho ne-
zvyklé. Pátého, pověřeného funkcí 
kapitána, nakládáme o kousek dál 
na našem blanenském sídlišti. Já, 
šéfkuchař, který sice týden před 
tím uvařil vzorek jeleního guláše, 
který byl kvitován jako znameni-
tý, jsem velice nervózní.

Na místo dorážíme včas, máme 
dost času na přípravu našeho stán-

ku. Začínáme ho vylepšovat. Lo-
sování masa, ze kterého budeme 
vařit, se o půlhodinu opožďuje. 
Ale už je tady. Z nabídky mufl on, 
kančí, srnčí, dančí, jelen a jelen 
sika nám připadá to poslední. Jsem 
spokojen a s napětím rozbaluju pě-
tikilový balík masa. Dobrý! Pouš-
tím se do opracování. Jak se za 
chvíli uprostřed práce dozvídám, 
jiní takové štěstí neměli. O dva 
kotle vedle se stala neuvěřitelná 
věc, kuchaři maso před začátkem 
někdo ukradl. A ti odnaproti dosta-
li víc bránice a fl aks než masa. Po 
reklamaci jim bylo pomoženo. 

Jak se roztopí kotel a skončí 
v něm cibule a následně zeleni-

na, nervozita ze mne padá. Tým se 
rozjíždí, ale vím, že spoléhá hlavně 
na mne. U vás to voní, nemáte už, 
chodí kolem nedočkavci. Podle rad 
jsme sice věděli, že nesmíme být 
hotoví brzo, ale když před vámi 
stojí padesátimetrová fronta hla-
dovců, dochází na vydávání. Přes-
tože každý dostal na tácek jen malý 
vzoreček, za dvacet minut je kotel 
prázdný. Nemáme, škoda, zbývalo 
jen říct. Ale hlasovací lístky v naší 
sklenici se hromadily. A že jsme 
skončili mimo stupně vítězů, pod-
le všeho čtvrtí ze třinácti? To nás 
mrzelo jen chvíli. Jako premianti 
v podobné soutěži a mezi i profesi-
onálními kuchaři? Dobrý, ne? Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Logopedie je přemístěna do 
čtvrtého patra nemocnice

Blansko - Od 20. září je logopedická ambulance Nemocnice Blansko 
přemístěna do 4. podlaží budovy polikliniky. Nové prostory jsou narozdíl 
od původních v přízemí nemocnice mimo dosah „nemocných pacientů“ 
docházejících k praktickým lékařům a jsou vybaveny moderním zařízením 
s ohledem na dětskou i dospělou klientelu. 

V návaznosti na přestěhování logopedické ambulance a zvýšení počtu 
dětí ve čtvrtém patře polikliniky, kde jsou také zubní ambulance, rozhod-
lo vedení nemocnice o zřízení zázemí pro dětské pacienty. „Konkrétně 
vybudovat dva dětské koutky, jeden ve čtvrtém patře polikliniky u nově 
přestěhované logopedie a druhý v prostorech u motýla. Nabízí zázemí pro 
děti i rodiče malých klientů. Děti mohou čekat v prostředí, které je jim 
přizpůsobené, využít dobu čekání čtením dětských časopisů, malováním 
nebo skládáním kostek,“ řekla Kateřina Ostrá, tisková mluvčí nemocnice.

Nové prostory logopedie si veřejnost bude moci prohlédnout na konci 
října, kdy je plánován Den otevřených dveří logopedické ambulance. Oba 
dětské koutky i provoz logopedické ambulance jsou již v provozu.  (pš)

Pokračování ze str. 1
Již před rokem 89 bylo bez sou-

hlasu občanů zatopeno nejkrás-
nější údolí Boskovic přehradní 
nádrží a ztratili jsme tak možnost 
odpočinku a relaxace v nejbližším 
okolí Boskovic. Domníváme se, 
že výstavba dinoparku v uvede-
né lokalitě by pro obyčejné obča-
ny Boskovic přinesla pouze další 
omezení možnosti relaxace ve stále 
se zmenšujícím prostoru nezasaže-
né přírody v okolí města. Myslíme 
si, že v tak závažné otázce, jakou 
je bezesporu prodej tak velkého 
a jedinečného lesa, rostoucího na 
unikátním místě Boskovic, by měli 
mít větší slovo občané města a mít 

možnost se k projektu vyjádřit,“ 
uvádí mimo jiné Vorlický. 

Petenti se obávají toho, že spo-
lečnost pozemek oplotí a zabrání 
tak přístupu obyvatel města do 
přírody. „Ze záměru vyplývá, že 
by muselo dojít k úpravám lesa, 
takže by byl nenávratně narušen 
jeho současný ráz. Ještě více je za-
rážející fakt, že tímto výkupem po-
zemku nemá budování skončit, ale 
pokračovat blíže nespecifi kovaný-
mi záměry až po přehradní nádrž,“ 
doplnil Vorlický, který v otevřeném 
dopise zastupitelům připomíná, že 
jeho cílem je především otevřít dis-
kuzi na dané téma. Nevylučuje ani 
případnou možnost referenda.

Podle boskovického starosty Ja-
roslava Dohnálka je sice schválen 
záměr prodeje, ale ne jeho kon-
krétní podmínky. „Bude se jednat 
o podmínkách případného smluv-
ního vztahu, který teprve bude 
předmětem schvalování,“ řekl.

Brněnská fi rma Real Company 
chce v Boskovicích postavit zá-
bavný lesopark Prehistorický svět 
zaměřený především na rodiny 
s dětmi. Les plánuje využít jako 
kulisu. Koncepce parku má být 
rozdělena do dvou základních čás-
tí – část infrastruktury a smíšenou 
a druhou část přírodní. První etapa 
parku by mohla být zpřístupněna 
v roce 2013. Radim Hruška

Lidem se nelíbí prodej pozemků... Sbírka pomůže
nemocným

Blansko - S cílem podpořit do-
mácí hospicovou péči charitativní 
sbírkou se uskuteční 6. října na 
náměstí Republiky v Blansku a na 
Masarykově náměstí v Boskovi-
cích zajímavá akce, při níž budou 
nabízeny koláče za dobrovolnou 
cenu. 

„Výtěžek bude použit na nákup 
vysoce kalorických nápojů urče-
ných pro onkologicky nemocné,“ 
uvedla Radka Kuncová, vedoucí 
Domácí hospicové péče Oblastní 
charity Blansko. Doba konání je 
mezi devátou a sedmnáctou hodi-
nou. „Všem dárcům předem děku-
jeme,“ dodala.  (bh)

školního roku. Opravy škod způ-
sobených velkou vodou však pro-
bíhaly ještě hodně dlouho. V dal-
ších letech jsme se opět pustili do 
modernizace a rekonstrukcí. Byla 
dokončena přístavba školy, tělo-
cvična, posilovna, nové učebny...

Kromě investování do zázemí 
se vám ale podařilo zachránit 
také jeden obor...

Pět let jsme ve škole neotevřeli 
učební obor pro zedníky. Nebyli 
tady z toho důvodu, že o něj nebyl 
zájem. Nám se ale podařilo obor 
zachovat a postupně oživit. Když 
jsme zedníky otevírali po pětileté 
pauze, tak jsme měli jen jednu sku-
pinu pro odborný výcvik, dneska 

už máme tři. V předloňském roce 
nám pak poprvé končili třeťáci. 
Celkově mohu říci, že v letošním 
roce zaznamenáváme opět posun 
ke stavu, kdy je větší zájem o tří-
leté učební obory – truhláře a zed-
níky. Máme ale také čtyřleté obory 
zaměřené na stavebnictví, ekono-
miku a podnikání a nábytkářskou 
a dřevařskou výrobu. Navíc nabí-
zíme i dvouleté denní nástavbové 
studium.

Doménou školy jsou právě 
stavební a dřevařské obory. Mů-
žete připomenout jejich poslední 
úspěchy?

Musím říct, že naší žáci jsou 
v odborných soutěžích dlouhodo-

bě úspěšní. Zvlášť velkou radost 
nám udělali truhláři a zedníci, 
kteří nám k osmdesátému výročí 
školy přinesli krásný dárek. V září 
se družstvo truhlářů zúčastnilo 
celostátní soutěže v rámci akce 
Machři roku. Ze sedmadvaceti 
družstev z celé republiky získa-
li třetí místo. Zedníci zase uspěli 
v rámci soutěže SUSO, která se 
zaměřuje na odborné dovednosti 
stavebních oborů. V březnu pro-
běhlo regionální kolo a odtud se 
probojovali do celostátního fi nále, 
které se uskutečnilo v září v Praze. 
Tam byli pozváni i naši dva zední-
ci, kteří loni zvítězili, aby předali 
ceny letošním nejlepším týmům. 
A předávali je zase našim žákům, 
kteří byli první.

V současné době před vámi 
stojí náročný úkol. V rámci op  -
malizace škol bylo rozhodnuto 

o sloučení vašeho zařízení, které 
se stane nástupnickou organizací, 
se školou ve Velkých Opatovicích. 
V jaké fázi jsou přípravy?

Tento týden proběhnou první 
jednání. Určitě se začne hned pra-
covat. Už jsme to jednou absol-
vovali, ale teď je jiná situace než 
před dvěma roky. Optimalizuje se 
i oborová nabídka, takže zřizova-
tel nepovoluje školám některé vý-
kony. Z Velkých Opatovic k nám 
přejdou kromě technických pře-
devším umělecké obory. Musíme 
mít k dispozici vhodné prostory. 
Pro teoretickou výuku je máme, 
ale pro praktickou část je budeme 
muset zajistit. Nabídka oborů no-
vého zařízení pak bude záležet na 
tom, co se podaří se zřizovatelem 
dojednat. Školy se ale ofi ciálně 
sloučí až k prvnímu červenci, tak-
že to té doby budeme v podstatě 
stále dva samostatné subjekty. 

Výročí. Oslav se zůčastnil i náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Na 
snímku s učitelkou odborných předmětů Janou Plchovou.  Foto archiv

Z  Z  
V neděli 23. srpna 1931 byla budova školy slavnostně otevřena 
a 1. září přivítala nové žáky. Naplnily se tak dlouholeté snahy Ema-
nuela Janouška, který byl jmenován prvním ředitelem. Na žádost 
obecního zastupitelstva udělila prezidentská kancelář zařízení  tul 
Masarykova škola práce. Postupně sem přecházeli žáci ze Svitávky, 
Moravské Chrastové, Olešnice i Kunštátu. Vyučovalo se jeden až dva 
dny v týdnu a bylo také zavedeno prak  cké vyučování v dílnách. Těž-
kými léty fašis  cké okupace školu provedl další z ředitelů Miloslav 
Synek. Tehdy počet učňů nebývale rostl, neboť se  mto způsobem 
chtěli vyhnout nuceným pracím pro Říši. Poslední rok války byla škola 
obsazena německými jednotkami, po válce ale začala opět vzkvétat. 
Současná ředitelka Sylvie Ducháčková vede školu od roku 1991. 
 zdroj Almanach školy

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK
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Společně s Cestovní agenturou S-tour Blansko jsme vyhlásili pro naše čtenáře pátý ročník Velké fotografi cké soutěže o nejlepší snímky z dovolené a prázdnin. Dnes přinášíme, podle nás, tři nejzajímavější, nejná-
paditější, jejichž autoři, stejně jako ještě další dva, se mohou těšit na ceny. Všechny fotografi e budou už tento týden zveřejněny na www.zrcadlo.net. 
1. místo: Zájezd pro dvě osoby od CA S-tour Blansko – Vý(květ) tábora (Eva Žáčková, Černá Hora), 2. místo: Večeře v hodnotě 500 Kč v Hotelu Lidový dům v Lysicích – Cesta do Švýcarska (Ivana Meluzínová, Boskovice), 
3. místo: Permanentka pro vstup do Městských lázní Boskovice – Vnučka na dvorku (Marie Ženatová, Boskovice), 4. místo: Půlroční předplatné Zrcadla Blanenska a Boskovicka + sportovní taška – Ženevský vodotrysk 
jako na dlani (manželé Dvořákovi, Blansko), 5. místo: Čtvrtletní předplatné Zrcadla Blanenska a Boskovicka + sportovní taška – Setkání s Terezou Kostkovou (Jana Dvorská, Jedovnice). Výherce budeme kontaktovat.

Vý(květ) tábora.  Foto Eva ŽáčkováVý(květ) tábora.  Foto Eva Žáčková Cesta do Švýcarska.  Foto Ivana MeluzínováCesta do Švýcarska.  Foto Ivana Meluzínová Vnučka na dvorku.  Foto Marie ŽenatováVnučka na dvorku.  Foto Marie Ženatová

Lysice - Zátiší a krajiny Julia 
Gebriana si mohli prohlédnout 
návštěvníci výstavní síně lysické 
knihovny. 

Julius Gebrian se narodil v Pod-
karpatské Rusi. Už od útlého 
dětství projevoval značné kreslíř-
ské nadání. Na měšťanské škole 
v Užhorodě ho učil sochař Jaromír 
Cupal, žák J. V. Myslbeka, posléze 
v Mukačevu, na učitelském ústa-
vu, byl jeho třídním grafi k Miro-
slav Macháň, žák A. Hofbauera. 

Pro svoje umělecké sklony a vý-
tvarný talent si získal sympatie 
a uznání, ale studium na umělecké 
akademii pro něj zůstalo z fi nanč-
ních důvodů pouhým snem. Stal 
se tedy učitelem na Masarykově 
škole jubilejní v Užhorodě. 

„V roce 1938 odešel kvůli po-
litické situaci do Československa. 
Od roku 1939 se stal učitelem v Ly-
sicích, kde poznal svoji manželku 
a vychovávali tam svoje děti. Ve 
škole učil hlavně výtvarnou výcho-

vu. V tomto předmětu pokročil tak, 
že od roku 1950 převzal poraden-
skou činnost na základních školách 
okresu a posléze na řadu let i úlohu 
krajského metodika výtvarné vý-
chovy. Volné chvíle věnoval malíř-
ské tvorbě,“ řekl jeho syn Jiří. 

Julius Gebrian se zaměřil přede-
vším na dvě témata, krajiny a záti-
ší. Motivy krajiny nacházel v ly-
sickém okolí, na Vysočině i v již-
ních Čechách. Jeho olejomalby 
zobrazují jak poetická zákoutí na-

plněná lyrismem, tak i panoramata 
nepostrádající jistou monumenta-
lizující tendenci. U zátiší prosazu-
je dvoje odlišné směřování. Jedno 
takříkajíc neoklasicistní, s potlače-
ním štětcového gesta, v téměř še-
rosvitné atmosféře nepostrádá pa-
radoxně velkorysost a zklidněnou 
primárnost, druhé naopak akčněj-
ší, expresívnější se záživými ba-
revnými tóny – záměrně v napětí 
s utilitárním obsahem, promyšleně 
komponovaným. „Právě na dru-

hou tendenci navazuje jeho květi-
nomalba. Obrazy kytic od časného 
jara po sklonek podzimu dokazují, 
že i zde se prosazuje nespoutaná, 
živelná barevnost a jiskřící světlo 
– prostředky, které autorovi umož-
ňují překračovat pouhý popis re-
fl ektované reality a přeměňovat ji 
v základ obrazotvorby jako stavu 
zjitřené duše,“ doplnil Jiří Gebrian. 

Jak prozradil, jeho tatínek se 
prezentoval na několika samo-
statných i skupinových výstavách. 

Jeho díla zdobí řadu domácnos-
tí nejen u nás, ale i v Rakousku, 
v Německu, v Maďarsku, na 
Slovensku, v USA a v Kanadě. 
„V malování, v tichém soustředění 
v plenéru, tak i při klasické hud-
bě v ateliéru byl nejspokojenější 
a šťastný. Stejně jako při vedení 
vnímavých žáků a studentů,“ do-
dal syn. Jeho vklad se neztratil ani 
v rodině, ale projevuje se ve vnu-
kově a synově tvůrčím působení. 
 Pavel Šmerda

Zá  ší a krajiny Julia Gebriana potěší všechny milovníky umění na duši

Untitled Project kombinuje hned několik žánrů, diváci ho poprvé uvidí v závěru příštího roku

Letocha: Celovečerní fi lm je moje premiéra
Radim Hruška

Letovice - Milan Letocha je 
mladý letovický fi lmař, jehož krát-
kometrážní snímky už posbíraly 
řadu ocenění. Nyní si nasadil lať-
ku výše a natáčí celovečerní fi lm. 

Jaký je tedy váš aktuální pro-
jekt?

S kolegy jsme přemýšleli, jak 
natočit fi lm, který by byl zajíma-
vý pro diváky, celovečerní a záro-
veň nízkorozpočtový. Výsledkem 
je Untitled Project, na kterém právě 
pracujeme. Jedná se o sedmdesáti-
minutový minimalistický snímek 
se třemi herci, který má mít premi-
éru v závěru příštího roku. Kromě 
mě (kamera, režie) se na projektu 
podílí ještě Daniel Skřipský (scé-
nář) a Thomas Frömel, který záro-
veň sponzoruje natáčení. Všichni 
tři pak tvoříme jediné herce fi lmu. 
Téma jsem vymyslel já, ale hodně 
se měnilo. Daniel pak začal praco-
vat na scénáři. Devadesát procent 
dělá on, ale já do něho zasahuji. 
Mění se doslova za pochodu, vy-
víjí a upravuje. Máme jasně danou 
ideu, ale také vymýšlíme, jak na-
příklad udržet divákovu pozornost. 

Jak jste se vůbec se zbylými 
dvěma protagonisty seznámil?

Jsme kamarádi. Dali jsme se 
dohromady tak, že Daniel Skřip-
ský mě potkal asi v roce 2003 na 
jedné boskovické diskotéce a Tho-
mas byl jeho kamarád. Poté jsme 

se spojili a začali točit krátkomet-
rážní fi lmy, se kterými jsme získali 
mnoho ocenění. Až po deseti letech 
práce jsem si konečně troufnul na 
celovečerní fi lm. Nabral jsem hod-
ně zkušeností a věřím tomu, že by-
chom mohli pokročit dál. 

Kde se bude příběh odehrá-
vat?

Je situován do domu, kde se 
odehrávají různé paradoxy. Děj 
je postaven na tom, že do něj při-
jíždějí dva fi lmaři točit horor. Na 
místě je má čekat třetí člen štábu. 
Místo něj však nacházejí jen po-
divný vzkaz, a tak se smíří s tím, 
že jejich známý odešel a budou 
si muset vystačit sami. Po úvod-
ní části nastává zvrat. Původně 

dokumentární kamera, známá 
například ze Záhady Blair Witch, 
se mění na snímání z pohledu 
jednotlivých účastníků příběhu. 
Nevíme, jestli byla tato technika 
už použita, v žádném fi lmu jsme 
ji zatím neviděli. Je to tedy trochu 
experiment, protože nevíme o ni-
kom, kdo by takto natočil celove-
černí fi lm.

A dál...
Nejedná se o klasický horor 

s různými skřeky a děsivými scé-
nami. Divák bude přinucen pře-
mýšlet o ději, ponořit se do vlast-
ního nitra a objevit strachy v sobě 
samém. Ocitne se totiž v proplete-
ném uzlu možných časoprostoro-
vých paradoxů s velmi hrůzostraš-
ným podtextem. Nemusí se ale bát 
vážného a těžkého tématu. Film 
obsahuje také humor, který děj 
odlehčuje. Každý si v něm najde 
něco svého – trochu hororu, zába-
vy i sci-fi . 

Netradiční není jen fi lm samot-
ný, ale také způsob jeho propa-
gace.

Nemáme rozpočet na to, aby-
chom udělali nějakou velkou 
reklamní kampaň. Proto jsme 
vymysleli trochu jinou strategii. 
Prvních dvacet minut jsme pojme-
novali Project s tím, že se bude 
účastnit soutěží a festivalů, kde 
bude zároveň odkazovat na celo-
večerní fi lm. Takže divák uvidí 
prvních dvacet minut a na konci 
zjistí, že existuje také celovečerní 
fi lm, který je s tím spojený. Je to 
docela neobvyklé, ale jiná cesta 
v současné době není. 

Můžete prozradit také něco 
o sobě?

Už od sedmi let mám rád fi lmy 
žánru drama, sci-fi  a fantasy, které 
ve mně probudily velkou nadě-
ji, že se jednou stanu fi lmovým 

průkopníkem. V roce 2002 jsem 
založil malou společnost Mirax 
Movies, kde jsem ztvárnil prvotní 
nápady a měl možnost si vyzkou-
šet spolupráci s herci, režií a stři-
hem. V roce 2003 jsem nastoupil 
na školu s fi lmovým zaměřením 
v Hradci Králové, která mně dala 
hodně zkušeností. V letech 2006 
až 2010 jsem se účastnil mnoha 
celostátních festivalů a vyhrál ně-
které lukrativní ceny. Natočil jsem 
svůj první celostátně oceněný fi lm 
jménem Destiny, který se zúčastnil 
soutěže TV Barrandov, kde také 
získal cenu diváků. Velmi úspěš-
ný byl pro mě minulý rok, pro-
tože jsem se zúčastnil Evropské 
soutěže Gold Magnum a natáčení 
reklamy se slavným hollywood-
ským hercem Beniciem del Torem 
v Barceloně. 

Více o aktuálním projektu na-
leznete na webových stránkách 
www.untitledproject.cz. Distribuci 
a produkci zajišťuje Miraxstudio - 
www.miraxstudio.com.

Filmografi e
2012  Untitled Project
2011  Project
2009  Prohra (amatérský fi lm)
2007  FAFU (amatérský fi lm)
  FAPU !!! (amatérský fi lm)
2006  Přízrak (amatérský fi lm)
2005  Destiny (amatérský fi lm)
  Stopař (amatérský fi lm)
2003  Chodec (amatérský fi lm)

Milan Letocha.  Foto archivMilan Letocha.  Foto archiv



Na Pivní pouť do Černé Hory přijely i letos  síce lidí ze širokého okolíNa Pivní pouť do Černé Hory přijely i letos  síce lidí ze širokého okolí
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Zábava. Bohatý kulturní program, exkurze pivovarem, soutěže a nepřeberné množství jídla a pi   přilákaly i letos na Pivní pouť do Černé Hory  síce návštěvníků z blízkého i širokého okolí. K vrcholům programu patřilo 
vystoupení kapel Buty, Mig 21 a Xindl X.  3x foto Pavel Šmerda

Sousedské posezení v Ráječku
Již počtvrté uspořádal Senior klub v Ráječku sousedské posezení, kte-

rého se zúčastnilo 80 seniorů. Informace o aktuálním dění v obci podal 
starosta Ráječka. S kulturním vystoupením se předvedly „Holky z naší 
staré školky“. Nacvičenou skladbou „Labutí jezero“ jejich program 
vrcholil. Pro všechny měla mužská část klubu připraveno občerstvení 
zdarma. „Doufám, že se zde všem líbilo a příští rok přijdou zase,“ uvedl 
předseda Senior klubu Josef Pešan. Marek Bláha

ZUŠ účinkovala na Hvaru
V prvním červnovém a v prvním zářijovém týdnu se již pravidelně vy-

dává pět autobusů se žáky ZUŠ Letovice, jejich učiteli a rodinnými pří-
slušníky na studijní a koncertní turné do Starého Gradu, jednoho z nej-
starších měst na evropském kontinentě. 

Velkou zásluhu na tomto významném setkání naší a chorvatské kultu-
ry má kromě starostky Starého Gradu Durdice Plančiči, Dinko Šepiče 
a 1. náměstka hejtmana splitského kraje Visko Haladiče, také vedení le-
tovické ZUŠ s ředitelem Petrem Křivinkou a Město Letovice.

Na jarním turné se představily nově vzniklý Velký symfonický orchestr 
pod uměleckým vedením Libora Suchého s pěveckou sólistkou Renatou 
Fraisovou, smyčcové kvarteto školy, beatová skupina Sedm pumprdlíků 
pana prof. Lavičky a soubor klasického a moderního baletu ZUŠ Letovi-
ce vedený Janou Vinklerovou a Monikou Jarošovou.

První zářijový týden na Hvaru byl věnován účinkování dětských vokál-
ních sborů Sluníčko a Carmina, komornímu sboru letovického kulturní-
ho střediska Carpe Diem a padesátičlenné výtvarné složce letovické ZUŠ 
pod pedagogickým vedením Jany Hejlové a Lucie Reiblové. 

Naši výtvarníci připravili krásnou vernisáž svých prací v hotelu Arká-
da. Bylo se na co dívat. Velké nadšení a chuť do práce v tomto projektu 
s Letovicemi i Starým Gradem projevili také starosta z polského Chel-
mna Marius Kenderski s ředitelem chelmského Domu kultury Janusem 
Naporou.

Všichni zúčastnění se těší na další plodnou spolupráci jak na II. Mezi-
národním festivalu dechových hudeb 12. a 13. května 2012 v Letovicích, 
tak i 15. a 16. května na oslavách čtyřicátého výročí vzniku Domu kul-
tury v Chelmnu. Snad nejvíce pak na zahájení kulturního léta v červnu 
2012 ve Starém Gradu. Pavel Göpfert

Za tajemstvím pana sládka...
Se skvělou partou seniorů, kteří se sdružili v Klubu důchodců Doub-

ravice nad Svitavou, jezdím na pravidelné poznávací zájezdy za krásami 
naší vlasti už šestý rok. Je to až neuvěřitelné, ale za tu dobu ani na jed-
nom výletu jeho účastníci nepotřebovali deštníky nebo pláštěnky. Věřte 
mi to! Vždy nás provázelo sluníčko a téměř blankytně modrá obloha. 
Šestého září – i když to tak po ránu nevypadalo – tomu nebylo jinak. 
Chcete znát tajemství záruky krásného počasí? Za vším je jeden apartní 
klobouček a náš dvorní řidič. Zasvěcení ví, ostatní musí přemýšlet. Víc 
neprozradím. 

A kterým směrem se dva autobusy plné seniorů, dychtivých poznat 
něco nového, vydaly? Tentokrát za poznáváním Jihovýchodní Moravy, 
která skýtá natolik rozličné a zajímavé objekty, že lze jen těžko určit, 
který je ten nejlepší. 

Jak jsem předeslala, ranní počasí neslibovalo nic moc. Jakmile se ale 
před námi cestou otevřela krásná Vysočina, první paprsky sluníčka nás 
přesvědčily o tom, že společně prožijeme krásný den. A tak tomu i bylo.

Zastávka první – barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou s přilehlým 
chrámem sv. Markéty a krásným parkem. Jedním slovem – nezapomenu-
telné. Vždyť tyto objekty patří mezi největší zámecké komplexy v Evro-
pě. I když by se mohlo zdát, že povídání o původních majitelích zámků 
a hradů jsou všude téměř stejné, není tomu tak. Víte např., že Jan Adam 
Qustenberk, majitel zámku v Jaroměřicích, sestavil ze svých úředníků 
a poddaných kapelu, kterou vedl František Václav Míča, autor první 
česky provedené opery „O původu Jaroměřic“, jejíž premiéra se konala 
v zámeckém divadle r. 1730? Ne? Teď už to víte.

Zastávka druhá – pivovar fi lmových Postřižin v Dalešicích. Při ná-
vštěvě tohoto místa, které vstoupilo do povědomí diváků po roce 1980, 
kdy zde oskarový režisér Jiří Menzel natočil legendární fi lm Postřižiny, 
se najednou jakoby ocitnete v době Rakouska-Uherska, živě si představí-
te pivovarský provoz a vdechujete svěží vzduch. Vůně, linoucí se z varny, 

dává vědět, že se tady po dlouhých letech vaří tradičním způsobem vyni-
kající české pivo. A tak všichni účastníci zájezdu onen vyhlášený „Má-
jový ležák“ také ochutnali. Copak, kdyby opravdu platil slogan pana 
sládka z Postřižin - „Vaše podlomené zdraví pivo upevní a spraví“? 
Nikdo nechtěl riskovat! V zachovalé části pivovaru jsme si se zájmem 
prohlédli prostory, kde se natáčela slavná koupací scéna onoho fi lmu, 
a pokračovali v putování.

Zastávka třetí – Ivančice u Brna. V 16. století sedmé největší město na 
Moravě, kde je v současné době na Palackého náměstí, v bývalé gotické 
radnici, zřízen památník Alfonse Muchy, v přízemí pak Expozice herce 
Vladimíra Menšíka. A to byla poslední zastávka našeho putování. Dá se 
říct, že také trochu ta pravá „třešnička na dortu“. Vždyť je všeobecně 
známo, že věhlasný malíř Alfons Mucha měl vřelý vztah k Doubravici 
nad Svitavou. Navštěvoval zde svého přítele, učitele Julia Stantejského. 
Jak velké to bylo přátelství poznáte i ze skutečnosti, že když se Stantejský 
23. prosince 1887 v Doubravici ženil, byl mu Alfons Mucha za svědka. 
Prohlídka nádherně sestavené expozice fotografi í Vladimíra Menšíka 
s jeho výroky a glosami jeho spolupracovníků – herců, přispěla k dobré 
náladě všech účastníků zájezdu. Poděkování patří našemu dvornímu ři-
diči panu Bílkovi a jeho kolegovi panu Maňouškovi, kteří přesto, že jsme 
několikrát cestou narazili na překážky v podobě objížděk, nezaváhali 
a s jistotou jim vlastní nás spolehlivě po příjemně prožitém dni dovezli 
zpět do naší krásné Doubravice. 

 Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou

Ozdravný pobyt na Vysočině
Srpen je každoročně časem pro druhý ozdravný pobyt Nového sdruže-

ní zdravotně postižených Letovice. Cestou na místo jsme navštívili řadu 
zajímavých míst Vysočiny. Hodnotný program, který byl zaměřen přede-
vším na zlepšení a upevnění zdraví, čekal zúčastněné v našem oblíbeném 
hotelu U Loubů na Třech Studních. Hotel poskytuje vhodné prostory pro 
kvalitní ubytování a nabízí možnosti pro relaxaci a rehabilitaci. Okolní 
krásná příroda zase dává možnost k nenáročným vycházkám. Při jedné 
z nich naši amatérští divadelníci svým legračním vystoupením pobavili 
ostatní.

Zahrádkáři byli na cestách
Vyvrcholením letošních výletů boskovických zahrádkářů byl zájezd na 

mohylu M. R. Štefánika na slovenském Bradle a na nejvyšší vrchol jižní 
Moravy Velkou Javořinu. V průběhu cesty jsme projeli mnoho zajíma-
vých míst. Za zmínku stojí Mutěnice, které jsou největší vinařskou obcí 
na Slovácku.

Soutěž Mikroregionu Svitava
Na hřišti ve Skalici nad Svitavou se konal další ročník soutěže v požár-

ním útoku O putovní pohár Mikroregionu Svitava. Soutěže se zúčastnilo 
osm družstev mužů a jedno družstvo žen. Požární útok probíhal tak, jak 
se už stalo zvykem, podle pravidel pořádající obce. Všechna družstva 
musela nejprve vytáhnout čerpadlo PS12 z přistaveného přívěsného vo-
zíku a poté za pomocí tří savic nasát vodu z místního potoka Úmoří. 
Nakonec zbývalo už jen sestřelit proudem vody dvojici elektronických 
terčů a bylo hotovo.

S těmito pravidly, blížícími se svým charakterem spíše požárnímu 
zásahu než požárnímu sportu, se nejlépe poprali místní hasiči z SDH 
Skalice nad Svitavou s časem 57,65 s. Poprvé tak získali putovní pohár 
mikroregionu Svitava. Na druhém místě byl SDH Újezd u Boskovic a tře-
tí skončili hasiči z SDH Kuničky.  Vladimír Barták

Letos již podruhé...
V červenci jsme pro děti z MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích zorganizovali 

týdenní prázdninový pobyt v penzionu Athéna na Suchým pod názvem 
Společně to zvládneme! Díky sponzorským darům jsme mohli pro děti 
připravit pestrý program. Věnovali jsme se sportovním aktivitám, vý-
tvarným činnostem a batikování triček. Velký ohlas měl turnaj v kopané 
a ve stolním tenise.

Během našeho pobytu jsme zorganizovali dva celodenní výlety. Nej-
prve jsme navštívili zámek Úsov a Mladečské jeskyně. Na druhý výlet 
jsme se vypravili do Westernového městečka v Boskovicích. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nás podpořili a přispěli 
dary. Věříme, že i v dalších letech nám zachovají přízeň a naše děti bu-
dou mít možnost prožít opět krásné prázdninové chvíle. 

 Dagmar Žáčková a Ladislava Nárožná, učitelky školy

Každý den probíhalo cvičení s Lenkou, stejně tak cvičení a plavání 
v hotelovém bazénu. Na své si přišli i zájemci o masáže. Pro zpestření 
našeho pobytu byly na programu dvě zajímavé přednášky. V první nám 
Bohuslav Kuda předvedl zajímavé vyprávění o historii našeho města. 
Druhá přednáška byla rovněž velice poutavá. Naše pozvání přijal pro-
fesor Donát, který vyprávěl o stavbě první české nemocnice v Africe, jíž 
se zúčastnil. Obě přednášky byly doprovázené promítáním příslušných 
fotografi í.

I letos jsme pořádali sportovní hry v pétanque a kuželkách. Vítězo-
vé byli odměněni hodnotnými cenami. Tradiční byl výlet do Ski areálu 
v Novém Městě na Moravě. Zde se vždy hraje minigolf a zdatnější jdou 
pohodovou procházkou zpět. Čas za krásného počasí rychle ubíhal, a tak 
nastal čas loučení s našim pobytem na Vysočině při závěrečném posezení 
při opékání klobás. Krásný a účelný pobyt se všem líbil. Konal se za 
podpory Jihomoravského kraje a Městského úřadu Letovice.  Borek

Naše cesta do Brezové pod Bradlom vedla přes Holíč a Senicu. V Bre-
zové pod Bradlom, které se nachází na úpatí Malých Karpat, jsme si 
prohlédli náměstí M. R. Štefánika a připravili se na vlastní výjezd na 
vrch Bradlo, na kterém se nachází mohyla M. R. Štefánika. V průbě-
hu prohlídky se uskutečnili i přátelské rozhovory s občany města. Pak 
již následoval výjezd na Bradlo. Všichni jsme byli překvapeni velikostí 
mohyly, která je opravdu monumentální. Jejím autorem byl významný 
architekt Dušan Jurkovič. K mohyle jsme položili kytici květů, které vy-
rostly na zahrádce v Boskovicích a uctili tak památku tohoto významné-
ho slovenského politika. 

Z Brezové pod Bradlom jsme přejeli přes Myjavu do Staré Turé a od-
tud pak vyjeli až na Holubiho chatu, ležící pod vrcholem Velké Javořiny, 
která je nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Účastníci zájezdu pak vy-
stoupili až na vrchol do výšky 970 m. Odměnou všem byly opět krásné 
výhledy na Moravu i Slovensko.

Trasa zpáteční cesty vedla přes Strání a Dolní Němčí do Uherského 
Hradiště, ležícího na řece Moravě v Dolnomoravském úvalu. V průběhu 
cesty jsme obdivovali krásně upravené obce, přes které jsme projížděli. 
V Uherském Hradišti jsme si prohlédli sluncem ozářené náměstí a někte-
ré další památky. Krátká prohlídka poutního areálu na Velehradě byla 
posledním programovým cílem zájezdu. Někteří účastníci se poklonili 
památce kardinála Tomáše Špidlíka, který je zde pochován. Posledním 
pěkným zážitkem byl při zpáteční cestě průjezd krásnou přírodní loka-
litou Chřiby, které jsou součástí Středomoravských Karpat s hradem 
Buchlovem. Domů jsme se vraceli naplněni krásnými zážitky přes Vyš-
kov a Drahanskou vrchovinu. Zájezd byl úspěšnou a důstojnou tečkou za 
letošní sezonou.  Josef Šafář, ZO ČZ Boskovice



Každá nevěsta chce být 
jako princezna

Svatební účes je korunou krásy každé nevěsty. Jeho úprava 
bývá poněkud náročnější než obvykle a musí Vám vydržet celý 
den. 

Nezapomeňte, že i líčení by mělo být dokonalé. Kadeřnice Vám 
doporučí slušivý svateb-
ní účes a pomůže vybrat 
ozdoby do vlasů a zakom-
ponovat závoj. Nádherně 
vypadají ve vlasech živé 
květiny, ozdobné vlásen-
ky, čelenky a štrasové 
korunky. Cena svatebního 
účesu včetně zkoušky se 
pohybuje dle náročnosti 
od 800 do 1500 Kč. Profe-
sionální líčení stojí zhru-
ba 800 Kč. Alternativou 
ke službám v salónu je 
možnost objednat kadeř-
níka a kosmetičku, kteří 
Vás přijdou nalíčit a uče-
sat v den svatby až domů.
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- Tradiční místo pořádání svateb 
- Svatební apartmá lux zdarma
- Ubytování pro svatebčany
- Skvělá kuchyně
- Whirlpool vířivka
- Příjemné prostředí

Hotel Rudka s.r.o. 
Kunštát 220
tel.: 539 083 405
e-mail: info@hotelrudka.cz
www.HOTELRUDKA.cz

Svatební hostiny

SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850

Svatba...Svatba...  nejkrásnější den v životěnejkrásnější den v životě
Svatba - jeden z nejkrásnějších dnů, na kte-

rý se vzpomíná po celý život. 

Obřad oslavující lásku muže 
a ženy v sobě skrývá sladké drama 
již celá staletí. Uspořádání 
svatby záleží především na 
Vašem přání a fantazii. 

Důležité rozhod-
nutí je již za vámi 
- chcete spolu zů-
stat na celý život 
a svůj slib zpečetit 
svatbou. Ale nevíte jak 
na to a čím začít? Chce-
me vám dát rady, na co je 
dobré nezapomenout, a také 
poskytnout přehled nabíze-
ných služeb, který váš krásný den 
zjednoduší. 

Vaše svatba bude vyžadovat mnoho 
planů a příprav, počínaje vyhovujícím datem, 
zajištěním místa a občerstvení, nalezení těch 
nejlepších šatů…

Proto si včas vše s dostatečným předsti-
hem naplánujte nebo využijte služby svatební 

agentury, které jsou poslední 
dobou i u nás čím dál více ob-
líbené.

Svatební oznámení
Je důležité vědět, že 
svatební oznámení 

vytváří nejen první 
dojem o svatbě, ale 

stává se i cennou a mi- 
lou upomínkou. 

Oficiální pozvání 
na svatbu se obvykle 

provádí předáním nebo 
zasláním svatebního ozná-
mení doplněného pozván-

kou ke stolu. 
Svatební oznámení se posílá všem 

příbuzným, kolegům a známým, 
zkrátka všem, kteří by se měli o vaší svatbě 
dozvědět. Pozvánka ke stolu je určena hostům, 
kteří se zúčastní svatební hostiny.

Proto, aby svatební den byl ten nej-
krásnější, je důležité i správně zvolený 
termín a místo konání. 

Je známo, že nejvíce svateb se koná v období 
letních měsíců od června do září. Nejoblíbe-
nějšími svatebními dny jsou pátek a sobota. 
Datum svatby mohou určit i jiné okolnosti, 
např. termín astrologa nebo obzvlášť zajíma-
vé datum. Neshoduje-li se toto datum s úřed-
ními oddávacími dny příslušné matriky, zále-
ží na oboustranné dohodě. Církevní sňatky se 
mohou uzavírat kdykoliv kromě adventního 
a postního období. Volba správného termínu je 
velmi důležitá pro přípravu a uspořádání sva-
tební oslavy. Svatba se musí začít připravovat 
včas. V nejžádanějším období konání sňatků je 

mnoho atraktivních zařízení, hotelů a restaura-
cí již plně vytíženo.

Svatbu můžete mít 
téměř kdekoliv

Výběr místa obřadu patří k nejdůležitějším 
otázkám organizace svatebního dne. Vždyť právě 
zde si řeknete své ano. Historická vila, roman-
tický hotýlek nebo venkovský mlýn, obřad pod 
rozkvetlou třešní nebo na terase pod květino-
vou slavobránou. Oblíbená varianta je spojení 
svatebního obřadu s hostinou na stejném místě, 
vyhnete se tak hromadným přesunům svatebča-
nů. Většina objektů nabízí i možnost ubytování, 
které může přijít vhod zejména máte-li přespolní 
hosty.

Zvolit správný termín a místo je
pro svatební obřad velmi důležité

Svatební zvyky jsou tradicí
Svatební zvyky jsou opět v módě. Mnoho starých svatebních zvyků 

pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo 
vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné 
měly spíš symbolický charakter. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat jí 
tu správnou nezapomenutelnou atmosféru.

Společné pojídání polévky - Společné pojídání polévky novoman-
želi z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich spolu-
práci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho 
společného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. 

Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách 
– že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé 
prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické. 

Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného do-
mova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlí-
dají dům. Jiný význam: Symbolický začátek nového života.

Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod 
k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hos-
tina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji 
ženich nenajde, musí zaplatit výkupné.



Již druhý ročník sva-
tební show se připravu-
je na zámku v Lysicích. 
Datum akce je plánová-
no na 26. května 2012. 
Připravujeme pro Vás 
den plný svatebních in-
spirací. 

Součástí programu 
bude módní přehlídka, 
ukázka svatebních ky-
tic, doplňků, líčení a bo-
hatý doprovodný pro-

gram. Velkolepou show 
pořádá zámek Lysice ve 
spolupráci se svatební 
agenturou Elysée a kvě-
tinovým salónem Sissi. 

Vše o přípravách na 
show můžete sledovat 
na webových stránkách 
www.svatby-blansko.cz 
a na facebooku. Včas se 
také vše dozvíte v novi-
nách Zrcadlo Blanenska 
a Boskovicka.
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Nabízíme:
– konzultace a poradenství
– koordinace 
– kompletní kv tinový servis
–  dekorace svatebního ob adu 

a svatební hostiny
–  svatební sety ob adních míst 

a hostin
–  p j ovnu dekorací 
– výhodn jší ceny než jste si schopni dohodnout sami

Kontakt: info@svatby-blansko.cz, 776 061 684

www.svatby-blansko.cz
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 Svatební půjčovna
Doplňky
Svatební oznámení
Dětské šaty
Společenské a plesové šaty

Jana Králová
Zahradní 6, 680 01 Boskovice

Mobil: +420 604 535 821, e-mail: janakralovasiti@seznam.cz

Brno

Boskovice

Už tři roky navštěvují spokojení zákazníci Sva-
tební salon Prstýnek, který sídlí v Zahradní ulici 
v Boskovicích (asi 200 metrů za kruhovým ob-
jezdem pod nemocnicí). Na podrobnosti jsme se 
zeptali majitelky salonu Jany Králové.

Prozraďte našim čtenářům, co nabízí Váš 
salon? 

Náš salon nabízí svatební šaty, doplňky, šperky, 
ale také společenské šaty, oblečení pro družičky, 
a oblečení pro holky a kluky k prvnímu svatému 
přijímání. Samozřejmostí je i svatební oznámení.

Jaká je nabídka svatebních šatů? 
Nabídka je široká a stále se rozšiřuje, protože 

se zaměřuji na náročné nevěsty, které chtějí šaty 
podle přání. Přinesou si obrázky a po společné 
konzultaci se tak šaty doslova modelují přímo 
na postavu. Výběr a volba svatebních šatů je o ci-
tech a pocitech. A pro nevěsty to platí dvojnásob, 
protože svatební den patří k těm nejdůležitějším 
v životě. Šaty nesmějí být těžké, musí na nich být 

dobře sladěné materiály, důležitý je také střih 
a barva. 

Co doplňky? 
K šatům si nevěsty mohou zapůjčit šperky, zá-

voje, korunky, náhrdelníky, bižuterii, doplňky do 
vlasů, rukavičky, aj. Také nechybí ozdoby na auta. 

Svatební salon Prstýnek, to však nejsou je-
nom svatební, ale také společenské šaty…. 

Kromě svatebních, se zaměřuji i na výrobu šatů 
na maturitní plesy a prodloužené. Výhodou je, že 
si nevěsty i děvčata nechají ušít šaty dle vlastní-
ho výběru, ale jen za půjčovné, jelikož šaty zůsta-
nou v salonu. Pro menší dívky je nabídka bílých 
šatů k prvnímu svatému příjímání a pro družičky 
i v různých barvách a velikostech. Velký výběr ob-
lečení mají také chlapci, velikosti už od 1 roku.

Pracovní doba: Po 10-18 hod. Út/St 13-18 hod. 
Čt/Pá 10-17 hod. Bližší informace získáte na 
telefonním čísle 604 535 821 nebo e-mailu: 
janakralovasiti@seznam.cz.

Svatební salon Prstýnek nabízí vlastní modely šatů

SLUŽBY

Spojit dva životy v jeden je jed-
ním z nejdůležitějších okamžiků 
našeho života. Pomůžeme Vám 
připravit tyto magické chvíle, 
které budete vy i vaši hosté mít 
ve svých vzpomínkách. Neměli 
byste si pamatovat Vaši svatbu 
jako událost plnou napětí, ale 
jako oslavu s Vašimi nejbližší-
mi. Svatba je tradiční spojení 
dvou lidí, ale naše agentura Vám 
ji připraví se všemi moderními 
nápady a znalostmi. Zaměřu-
jeme se na kompletní svatební 
servis, nabízíme rozumné ceny 
a osobní přístup.

Jak agentura funguje
Na začátku je bezplatná 

konzultace, kdy společně pro-
jdeme Vaše představy a sezná-
míme Vás s možnostmi. Poté 
vypracuje návrh šitý na míru, 

včetně předběžného finanční-
ho rozpočtu. Jste zaneprázd-
něni? Nevadí - místo schůzky 
přizpůsobíme Vašim možnos-
tem a přijedeme za Vámi. 

Agentura pro Vás může zaří-
dit jak celou svatbu tzv. na klíč, 
tak jen dílčí služby. Nemůžete 
najít fotografa, hudebníka, ka-
deřnici podle Vašich představ? 
Obraťte se na nás. 

Svatba na klíč je způsob 
organizace svatby, který Vám 
ušetří hodně času. Umožní Vám 
neomezené konzultace, budeme 
Vám kdykoliv k dispozici. Zařídí-
me pro Vás svatbu od asistence 
při vyřizování dokumentů, přes 
zajištění dodavatelů až ke ko-
nečnému harmonogramu Vaše-
ho svatebního dne vytvořeného 
koordinátorkou. Po celou dobu 
naší spolupráce budete mít 

přehled o rozpočtu. Kdykoliv je 
možná jakákoliv změna. 

Cena
Svatební agentura Vám 

může ušetřit peníze – nevě-

říte? U většiny našich doda-
vatelů fungujeme na principu 
provizí, takže výsledná cena je 
vždy stejná. Máme zkušenosti 
a víme, kde se vyplatí zaplatit 
za vyšší kvalitu a také víme 
kam nechodit. Jako velkoodbě-
ratelé máme v některých ob-
chodech a zařízeních, jako jsou 
hotely a restaurace, pro naše 
klienty lepší ceny. Umíme po-
radit kde ušetřit. Naši zákazní-
ci si stanovují rozpočet sami. 

Co vše zařídíme
Místo pro Váš obřad 
a svatební hostinu

V naší nabídce najdete jak tra-
diční místa, ale také více a více 
oblíbené lokality pro venkovní 
obřady. Obřad si můžete uspo-
řádat na jakémkoliv místě, ke 
kterému máte nějaký vztah - 
třeba na vlastní zahradě. Pro 
Vaši svatební hostinu Vám po-
můžeme vybrat místo podle Va-
šich požadavků. 

Specializujeme se také na 
kompletní realizace svatební 
hostiny. Vytvoříme krásné pro-
středí, kde se všichni hosté se-
jdou oslavit s Vámi tuto událost 
– dekoraci místnosti v souladu 
s tématem svatby, elegantní 
květinovou výzdobou, rozmístě-

SLUŽBY

svatební oznámení
svatební šaty
šaty pro družičky, 

 k přijímání
doplňky

 
společenské šaty
šaty do tanečních
doplňky

SLUŽBY

Svatební salon Annie

www.salon-annie.cz

Blansko, 
Salmova 4
Tel. 721 899 941
723 911 289

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a

Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz

Svatební agentura Elysée 
pomůže s přípravou svatby

ní stolů, zasedací pořádek, menu 
a speciální prvky – zábavu pro 
děti, karaoke, ohňostroj aj.

Květiny – kompletní 
květinový servis 

s doručením kytic 
ve svatební den

Květiny jsou tím, co tvoří 
svatbu krásnou a odlišuje ji od 
jiných příležitostí. Květinová 
výzdoba by měla být v souladu 
s ročním obdobím, se svatební-
mi šaty a s celkovým designem 
celé svatby. Spolupracujeme 
s výbornými floristy, u kterých 
se v dobrém poměru skloubí 
cena versus kvalita. 

Květinová výzdoba je však 
obvykle jednou z nejvyšších 
položek ve svatebním rozpoč-
tu, proto nabízíme bezplatnou 
konzultaci s floristkou na Vámi 
zvoleném místě. Vyslechneme 
zde Vaše představy a vyhoto-
víme pro Vás předběžnou kal-
kulaci.

Půjčovna dekorací
Na našem webu také nalez-

nete půjčovnu dekorací pro 
Vaši svatbu. Můžete si u nás vy-
půjčit např. židle s potahy, altá-
nek, koberce, slavobránu, stoja-
ny na květiny, cylindry na auta, 

drobné dekorace jako vázy, 
svícny, polštáře pod prstýnky, 
košíčky pro družičky. Nabízíme 
také balíčky svatebních obřadů 
v různých cenových relacích. 
Balíčky obsahují zvolené deko-
race, instalaci na místě obřadu 
a úklid po obřadu. 

Dále Vám rádi předvedeme 
ukázky práce svatebních foto-
grafů a kameramanů, zajišťu-
jeme kadeřnické a kosmetické 
služby až do domu, vybereme 
s Vámi hudbu, svatební dort 
či oznámení. Služby agentury 
je však možné využít i pro or-
ganizaci firemních večírků, ro-
dinných oslav apod.

Co plánujeme pro 
příští rok

Svatební sezona 2011 je už 
pomalu za námi, již nyní však 
začínáme s přípravami na další 
rok a chystáme mnoho novi-
nek. 

O všem se postupně dozvíte 
na našem webu nebo profilu na 
facebooku. Rádi bychom Vás již 
nyní pozvali na druhý ročník 
svatební show, která se bude 
konat v květnu 2012 na zámku 
v Lysicích.

Připravuje se Svatební 
show na zámku v Lysicích

T  :
Pokud chcete mít příjemný pocit, dopřejte si výži-

vu vlasů ultrazvukem a infračerveným záření (jen za 

100 korun) v blanenském kadeřnickém salonu Marika 

(u Penny marketu). A aby vaše péče neskončila odcho-

dem ze salonu, tak si můžete zakoupit  kvalitní vlaso-

vou kosme  ku pro domácí použi  .



úterý 4. října 2011 FOTOREPORTÁŽ / KŘÍŽOVKA10

1 Tradice. Svatováclavské hody jsou pro občany Šošůvky i nejbližšího okolí velkým 
svátkem. I letos je místní omladina slavila v tradičních krojích. Foto Pavel Novák * 
2 Zábava. V rájecké sokolovně se konal koncert s názvem Tango Milonguero. Brněn-
ská hudební formace ve složení: Pavla Jahodová – violoncello, Petr Zámečník – akor-
deon, Emil Machain – perkuse, představila to nejlepší z argen  nského tanga  pica 
a tanga nueva. Zazněly skladby Astora Piazzolly a dalších jihoamerických autorů 
tohoto v posledních letech stále populárnějšího žánru. Celý koncert svým tancem 
doprovázeli Gabriela a Petr Nečasovi, kteří do rytmu argen  nského tanga prováděli 
nápadité taneční kreace. Foto Kateřina Reichová * 3 Jarmark. Olešnice ožila histo-
rickým Svatováclavským jarmarkem. Bohatý program nabídl kromě prodeje různých 
výrobků také vystoupení šermířů, divadelníků nebo ukázku katova mučení. Nechybě-
la ani domácí zabíjačka a burčák. Foto Radim Hruška * 4 Sletová štafeta. Jedenáct 
obcí a měst našeho regionu, kde fungují tělocvičné sokolské jednoty, propojila sle-
tová štafeta. Někteří účastníci štafety v průběhu dne ujeli více než sto kilometrů na 
trase Olešnice-Svitávka-Sudice-Boskovice-Benešov-Žďárná-Lipovec-Jedovnice-Blan-
sko-Lipůvka. Foto Jaroslav Oldřich * 5 Husy. Okolí boskovického zámeckého skleníku 
patřilo o víkendu Husím slavnostem. Kromě tradičního prodeje řemeslných výrobků 
si mohli návštěvníci pochutnat na husí pečínce, pobavit se při různých vystoupení 
nebo si prohlédnout výstavu chovatelů. Foto Radim Hruška * 6 Pocta. Ve čtvrtek 29. 
září se na boskovickém Masarykově náměs   odehrála vzpomínková akce věnovaná 
Augus  nu Bergerovi - zakladateli baletu Národního divadla v Praze, baletnímu mis-
tru a choreografovi Metropolitní opery v New Yorku, Budapeš  , Drážďanech a dal-
ších světových scénách. V rámci akce se uskutečnila přednáška prof. Boženy Brod-
ské, historičky baletu, O životě a díle Augus  na Bergera. Její součás   byla i výstava 
dokumentů a dobových fotografi í ze života Augus  na Bergera, umístěná v předsálí 
kina Panorama. Vrcholem programu bylo odhalení pamětní desky na Masarykově 
náměs   na domě č. 4/6. Foto Jaroslav Oldřich * 7 Rajče. V podzimních dnech sklizně 
jsme dostali zajímavou fotku naštvaného rajčete, které říká: to teda ne, kečup ze mě 
dělat nebudete.  Foto Jaroslav Švec
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Na lavičce v parku seděly tři ženy. Jedna bylo ošklivá, druhá byla pro  vná Na lavičce v parku seděly tři ženy. Jedna bylo ošklivá, druhá byla pro  vná 
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny 65,-, 2. Vaječná omeleta plněná masovou směsí 69,-, 3. Smažený uzený jazyk, bramborový salát 69,-, 
4. Vepřový steak na žampionech, hranolky, obloha 79,-, 5. Obědový salát s kuřecími nudličkami 79,-, 6. Pečené telecí hrudí, mačkaný brambor, okurek 89,-, 7. Palačinky s tvarohem 55,-.

1. Koprová omáčka, vařené vejce, vařený brambor 59,-, 2. Vepřové výpečky, fazolové lusky na slanině, vařený brambor 69,-, 3. Halušky s kysaným zelím, uzeným a smetanou 69,-, 
4. Uzená kuřecí stehna, bramborová kaše, okurkový salát 79,-, 5. Smažené sýrové Duo (Eidam+Hermelín), hranolky, tatarka 79,-, 6. Těstovinový salát s kuřecím masem a krutony 79,-.

1. Mexické fazole, chléb 59,-, 2. Kuřecí přírodní nudličky, dušená rýže 65,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 4. Přírodní vepřový řízek, hranolky, zelenina 79,-, 5. Smažené tvarůžky s vysočinou, opékaný brambor, tatarka 79,-, 
6. Obědový salát se šunkou na grilu, sázené vejce 79,-.

1. Pečené nudle s rýží a kuřecím masem 59,-, 2. Lipovská sekaná, bramborová kaše, okurek 65,-, 3. Smažená játra, bramborový salát 69,-, 4. Pangácius na másle, vařený brambor, zelenina 69,-, 
5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 79,-, 6. Obědový salát s tuňákem, a vejcem 79,-.

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Smažený Hermelín, opékaný brambor, tatarka 69,-, 3. Hovězí guláš, houskový knedlík 69,-, 4. Kuřecí na roštu, skotské brambory, zelenina 79,-, 5. Pikantní vepřová směs, hranolky 79,-, 
6. Obědový salát s hovězím masem 79,-.

                                                    Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 3. 10. do pátku 7. 10., 59 až 89  Kč                                                                Polévka dle denní nabídky 
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V nově otevřené poradně život-
ního stylu v Blansku první klienti 
úspěšně absolvovali antinikoti-
novou terapii. Terapie je vysoce 
účinná, avšak není jediná, kterou 
lze na přístroji Bicom absolvovat. 
Přístroj dokáže elektromagnetic-
kými vlnami organismus „naladit“ 
i v oblasti jako je hubnutí. Při první 
terapii dojde k vytestování potíží, 
které jsou spojené s hromaděním 
tuků v těle. Biorezonance patří do 
alternativní a celostní medicíny, 
proto je příčina všech potíží hle-
dána v celém těle, včetně psychiky. 
Přístroj nakonec zvolí terapie pod-
le vytestovaných obtíží. U obezity je 
to nejčastěji detoxikační a antistre-
sový program, program na imu-

nitu, alergie, či vylučování. 
Následuje elektroakupunk-
turní terapie ke zmírnění 
chuti na sladké či na jídlo 
a mnoho dalších. Terapie 
po terapii se programy zno-
vu testují a zadávají podle 
momentálního stavu. Bio-
rezonanční metoda zaujímá 
široký okruh možností. Bio-
rezonancí lze řešit alergie, 
různé zdravotní problémy, 
závislosti, deprese apod. 
Využijte nyní terapií na 
imunitu pro sebe i pro děti 
bez použití léků. Najdete 
nás v Blansku na ulici Svitavská 
v budově bývalé pošty v prvním pa-
tře. Je nutné se objednat. Zaváděcí 

ceny od 300 Kč. Článek o antiniko-
tinové terapii si můžete přečíst na 
www.zrcadlo.net sekce PR.

SLUŽBY

40 min. terapie 

ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ
na přístroji Bicom 2000.

Metoda, kterou lékaři využívají pro 
její vysokou účinnost až 90 procent.

Tel.: 724 129 171
www.umenizitblansko.cz

Biorezonanční terapie

Od pondělí 3. října do konce listopadu potrvá kampaň 
ČPP na podporu prodeje povinného ručení, součástí které 
bude také soutěž. A to soutěž o vůz Ford Fiesta a 100 x 10 
000 Kč. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo uzavře u ČPP 
pojistnou smlouvu a vyplní odpovědní kupon.

ČPP je známá zejména díky produktům pojištění vozi-
del. Dnes je s počtem převyšujícím milion vozidel třetím 
největším poskytovatelem povinného ručení na domácím 
trhu. Mimořádný úspěch podpořila zejména produktová 
řada Autopojištění Combi Plus II. Na jediné smlouvě na-
bízí ČPP segmentované produkty povinného ručení a ha-
varijního pojištění s řadou doplňkových pojištění a výhod. 
Od letošního roku nabídka zahrnuje také přímou likvidaci. 
Službu poskytuje formou připojištění pod názvem SER-

VIS. „Sjednáte-li si tento produkt, pak v případě dopravní 
nehody se už nemusíte obracet na pojišťovnu viníka, ale 
obrátíte se na naši pojišťovnu a my za Vás celé martýrium 
týkající se nahlášení, opravy a proplacení škody s pojišťov-
nou viníka vyřídíme,“ vysvětluje Martin Šustr, vedoucí bo-
skovické pobočky ČPP. A hned doplňuje: „Přibližně od 90 
korun měsíčně získáte službu k nezaplacení.“ Pokud klient 
má starší vozidlo, u kterého pak pojišťovna viníka uplat-
ňuje takzvanou amortizaci a pojistné plnění krátí, ČPP 
zaplatí řidiči opravu ve smluvním servisu celou. O svého 
klienta se navíc postará také tehdy, nese-li na nehodě část 
viny i on. „Tím ale přednosti produktu SERVIS zdaleka ne-
končí,“ upozorňuje Šustr. A tak dokonce i v případě, kdy 
klient nabourá vlastní vinou, ČPP mu přispěje na půjčovné 

náhradního vozidla po dobu až pěti dní, pokud je jeho auto 
po nehodě nepojízdné. Součástí aktuální nabídky ČPP jsou 
atraktivní balíčky složené z nejžádanějších připojištění. 
„Balíčky SERVIS PLUS a SERVIS MAXI jsou ideálním řeše-
ním i pro ty, kteří nechtějí investovat do havarijního pojiš-
tění. Kryjí rizika přímé likvidace, ale i živelních událostí, 
srážky se zvěří či prokousání kabelů zpravidla v motorové 
části. Jejich zajímavá cena je navíc ještě snižována v závis-
losti na volbě produktu povinného ručení,“ uzavírá Šustr.

Také oblast životního pojištění představuje významnou 
část portfolia, proto ČPP neustále rozšiřuje a inovuje svou 
produktovou nabídku tak, aby co nejvíce odpovídala přá-
ním a požadavkům klientů. „Trh životního pojištění je vy-
soce konkurenční, což představuje i velké nároky na pravi-
delnou inovaci produktové nabídky. Novinkami letošního 
roku jsou dětské investiční životní pojištění ŠTÍSTKO a in-
vestiční životní pojištění EVOLUCE určené pro dospělé,“ 
říká Martin Šustr. „Připravili jsme originální dárky pro 
všechny, kteří si u nás pojištění sjednají, k Evoluci dostane 
každý dospělý batůžek a ke Štístku přidáme dětem po-
pulární igurky Pata a Mata,“ vybízí Šustr. „Rád bych upo-
zornil naše klienty také na mimořádně zajímavý produkt 

životního pojištění GARANT 3,5, který zhodnocuje inance 
garantovaným úrokem po dobu pěti let,“ pokračuje Šustr. 
ČPP v produktu bezpečně zhodnotí peníze středně vyso-
kým úrokem, ovšem na rozdíl třeba od stavebního spoře-
ní, může v případě potřeby klient do produktu vstupovat 
i během pětiletého období a své inanční prostředky po 
výběru použít na cokoliv. „Ideálně si na produkt GARANT 
3,5 mohou lidé vložit peníze vybrané ze stavebního spoře-
ní nebo zejména starší občané z právě ukončeného penzij-
ního připojištění. GARANT 3,5 je pak vynikajícím inanč-
ním nástrojem i pro podnikatele nebo obecní úřady. Tyto 
subjekty vyžadují dostupnost prostředků, ale zároveň 
solidního a garantovaného zhodnocení,“ doporučuje Šustr. 
O všech nabízených produktech se mohou zájemci infor-
movat přímo na pobočce v Boskovicích při osobní návště-
vě, která sídlí na Růžovém náměstí 3. Přehled kompletní 
nabídky je k dispozici také na stránkách www.cpp.cz.

ČPP působí na trhu od roku 1995 a svým klientům 
nabízí moderní produkty a komplexní pojistná řešení 
v oblasti životního i neživotního pojištění. Aktuálně ČPP 
spravuje 1,4 milionu smluv a její služby využívá 790 tisíc 
klientů. Od roku 2005 je ČPP součástí jedné z největších 
evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group, 
která je v současnosti zároveň největším poskytovatelem 
pojistných produktů na našem trhu.

Vyhrajte s Českou podnikatelskou pojišťovnou!
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úterý 4. října úterý 4. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Aromaterapie pro celou rodinu. 
Blansko - ZŠ Erbenova v 18.30 hod.: Cvičte s Věrou.
Blansko - Lékárna Sinaj v 11 hod.: Měření cholesterolu a tlaku zdarma. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci - cvičení rodičů 
s dětmi 1-2 roky, v 10 hod. Beruščina herna s programem, v 16.30 hod.: Dět-
ský aerobik (4-7 let), sál Zámečku v 16.30 hod.: Starší oddělení folklórního 
souboru Čtveráček (8-12 let).
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Pletení z pedigu. 
Holešín - Knihovna v 17 hod.: Čtení, čtení, nad něj není, akce v rámci Týdne 
knihoven. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zrození Planety opic.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zkažená úča.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Lidice.

středa 5. října středa 5. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Zápis do plavání rodičů s dětmi od 1 roku 
do 4 let, informace podá Kateřina Daňková na tel. 731 646 774 nebo na 
e-mailu: ratolest.blansko@charita.cz.
Boskovice - Muzeum ve 14.30 hod.: Úvodní beseda z cyklu Boskovice a pa-
mátky, bude představena prezentace Programu regenerace Městské pa-
mátkové zóny Boskovice.  
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Cvrčci - cvičení rodičů 
s dětmi 3 měsíce - 1 rok, v 10 hod.: Berušení - cvičení rodičů s dětmi 2-3 
roky, sál Zámečku v 16.30 hod.: Mladší oddělení folklórního souboru Čtve-
ráček (4-7 let).
Velké Opatovice - Městské kulturní centrum v 18 hod.: Jar, Swazijsko, Leso-
tho, cestopisná přednáška. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zrození Planety opic.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Zneužívaný.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 16.30 hod.: Den seniorů, vystoupí Klára Šma-
helová - akordeon, Mar  n Krajíček - mandolína. 

čtvrtek 6. říjnačtvrtek 6. října
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Koláče pro domácí hospicovou péči, 
charita  vní sbírka. 
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Jak se bránit nachlazení a nemocem, 
beseda s Jitkou Pokornou. 
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. 
Obora - Hospůdka v 16.30 hod.: Co nám Země ukrývá? Paleontologické vý-
zkumy v okolí Chlumů a perspek  vy nalezišť pro laickou i odbornou veřej-
nost, přednáška Ondřeje Dostála. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 15.15 hod.: Celé Česko čte dětem, akce v rámci 
Týdne knihoven. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Schůzka Klubu mladých důchodců. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
4. 10. 800-1400 1500-1600 830-2000 1100-1400 1630-1730 1830-2000

Středa 
5. 10. 630-830 1200-1600 1800-2100 1030-2100

Čtvrtek 
6. 10. 630-750 1200-1500 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
7. 10. 1200-1600 1830-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
8. 10. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
9. 10. 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 říjen: Po zaplacení 1 dospělé oso-
by má druhá osoba - důchodce vstup ZDARMA. Pla   v úterý až čtvrtek od 12 do 
14 hod. Pozor v úterý jsou v době od 8 do 9 hod. pro veřejnost pouze 3 dráhy.

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Blansko ve 20 hod. Nezvratný osud 5.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.
Doubravice v 18 hod. Ženy sobě.

pátek 7. říjnapátek 7. října
AKCEAKCE

Pozvání do galerie města Blanska
Komentovaná prohlídka a následný workshop k výstavě Denisy Krausové s ná-
zvem Kauza Štětec se uskuteční v pátek 7. října od 16 hodin v Galerii města 
Blanska. Součás   prohlídky bude i otevření, instalace zázemí malířky a prohlí-
žení zde uložených pláten. Na besedu bude navazovat workshop.  (ama)

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod. Typologie ple   - kosme  cká 
přednáška, testování typu ple  , ve 14.30 hod.: Beruščiny umělecké kreace 
- výtvarná tvorba pro dě   od 8 do 12 let.
Lipovec - Sokolovna v 18 hod.: Den rados   pro ženu, módní přehlídky, ukáz-
ka šperků, kosme  ky, líčení, modeláž nehtů, výstava obrazů, výklad karet, 
občerstvení, hudba, zábava. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Limonádový Joe, představení Ochotnické-
ho divadla Mirka Konečného

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Nezvratný osud 5.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.
Jedovnice v 19 hod. Kung Fu Panda 2.
Šebetov v 19.30 hod. Ženy sobě.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ženy sobě.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Salon blanenských fotografů, vernisáž výstavy. 

Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Ivan Sýkora - Pavel Havelka obrazy 
- umělecké sklo, vernisáž výstavy. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Fotografi e M. Béma, vernisáž výstavy. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Melounová párty. 

sobota 8. října sobota 8. října 
AKCEAKCE

Blansko - Za Rulíškem v 15.30 hod.: Drakiáda. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda s důchodci. 
Jedovnice - Rybník Dymák v 8 hod.: Výlov rybníka Dymák, prodej ryb, ob-
čerstvení.
Petrovice - Hřiště v 18 hod.: Pochod pohádkovým lesem.
Vanovice - Kulturní dům v 16 hod.: Posezení s důchodci, k tanci a poslechu 
hraje Jiří Rosenberg. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Nezvratný osud 5.
Boskovice v 15 a 17 hod. Auta 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.

neděle 9. října neděle 9. října 
AKCEAKCE

Boskovice - Vinohrádky ve 14 hod.: Drakiáda, pořádá DDM Boskovice.
Lačnov - Rybník ve 13 hod.: Rybářské odpoledne.

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel.
Blansko ve 20 hod. Nezvratný osud 5.
Boskovice v 15 a 17 hod. Auta 2.
Boskovice v 19.30 hod. Alois Nebel.

pondělí 10. října pondělí 10. října 
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Kůže, kterou nosím.

úterý 11. října úterý 11. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Co je dobré vědět o kojenecké mléčné 
výživě, povídání s Jitkou Pokornou. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Broučci - cvičení rodičů 
s dětmi 1-2 roky, v 10 hod. Beruščina herna s tvořením (výroba draků, ba-
lónků a letadýlek), v 16.30 hod. Dětský aerobik (4-7 let), sál Zámečku v 16.30 
hod.: Starší odd. folklórního souboru Čtveráček (8-12 let).
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Korálkování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Alois Nebel.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Drive.

středa 12. října středa 12. října 
AKCEAKCE

Blansko - Senior centrum v 8 hod.: Den otevřených dveří. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Jsou důchodci chudí nebo boha  , 
beseda s Robertem Jahodou z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy uni-
verzity. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.15 hod.: Cvrčci - cvičení rodičů 
s dětmi 3 měsíce - 1 rok, v 10 hod.: Berušení - cvičení rodičů s dětmi 2-3 
roky, v 10 hod.: Podzimní a zimní bazar (sběr věcí), sál Zámečku v 16.30 
hod.: Mladší oddělení folklórního souboru Čtveráček (4-7 let).
Velké Opatovice - Městské kulturní centrum v 18 hod.: Bolivie - moje láska, 
cestopisná přednáška Jiřího Junka. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Alois Nebel.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Drive.

čtvrtek 13. říjnačtvrtek 13. října
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Malovánky se Šárkou, tvoření pro bato-
lata od 1 roku. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Podzimní a zimní bazar 
(sběr věcí), 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, 
v 15 hod.: Podzimní a zimní bazar (sběr věcí).

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Captain America.
Blansko ve 20 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice v 17 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Orfeus.
Doubravice v 18 hod. Muži v naději.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19.30 hod.: Karel Fleischlinger a Jan Tuláček, 
kytarový koncert. 

pátek 14. října pátek 14. října 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, povídání s Jitkou Po-
kornou o sestavování jídelníčku pro dě   od 1 roku. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Návrh ideálního volebního systému pro ČR, 
přednáška s besedou Aleše Blahy z Katedry politologie Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Na pustém ostrově, zábavná 
soutěž. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina herna s fl étnič-
kou, v 10 hod.: Podzimní a zimní bazar (prodej věcí), ve 14.30 hod.: Beruš-
činy umělecké kreace - výtvarná tvorba pro dě   od 8 do 12 let, v 15 hod.: 
Podzimní a zimní bazar (prodej věcí). 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Captain America.
Blansko ve 20 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice v 17 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice v 19.30 hod. Avatar 3D.
Jedovnice v 19 hod. Transformers 3.
Šebetov v 19.30 hod. Transformers 3.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Jana Eyrová.

sobota 15. října sobota 15. října 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 9 hod.: Blanenský pohár 2011, mezinárodní ta-
neční soutěž v la  nsko-amerických a standardních tancích. 
Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 16 hod.: Coursing, terénní 
dos  hy psů, trénink pro veřejnost. 
Boskovice - Hvězdárna v 19 hod.: Vzhůru ke hvězdám, pozorování oblohy.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Podzimní a zimní bazar 
(prodej věcí).
Skalice nad Svitavou - Ostrov Markland v 15 hod.: Podzimní sraz vojenské 
techniky, soutěže, doprovodný program, hudba, výstava zbraní, seskok vý-
sadkářů. 
Závist - Na Patviskách ve 14.30 hod.: Drakiáda.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Captain America.
Blansko ve 20 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice ve 13 a 15 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Gaetano Donize    
- Anna Bolena.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla v 21 hod.: Laser show. 

neděle 16. října neděle 16. října 
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Pouštění draků Na Prášil-
kách, podzimní stezka, opékání u ohně, zásoby vlastní, sraz před Beruškou. 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Captain America.
Blansko ve 20 hod. Johnny English se vrací.
Boskovice v 15 a 17 hod. Šmoulové.
Boskovice v 19.30 hod. Nic pro   ničemu.

pondělí 17. října pondělí 17. října 
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Podzimní a zimní bazar 
(proplacení a výdej věcí).

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Besídka 2011, hraje Divadlo Sklep. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Pina.
Boskovice v 19.30 hod. Filmjukebox: Poklad na Sierra Madre.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana An-
tonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - Areál 
Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: Karel Absolon 
- fotografi e z evropských krasů (do 31. 10.) * Kunštát - Zámek: Rod říšský hrabat 
Coudenhove - Honrichsů na Kunštátě (do 31. 10.) * Boskovice - Muzeum: Zde-
něk Fránek, architektonické návrhy (do 12. 10.) 

* Blansko - Galerie města Blanska: Denisa Krausová (do 5. 10.) * Boskovice - 
Synagoga: Jindřich Buxbaum (do 15. 10.) * Boskovice - Zámecký skleník: Libuše 
Baďurová, obrazy (do 16. 10.) * Blansko - Galerie města Blanska: Skau  ng vče-
ra, dnes a zítra (do 7. 10.).
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Z  

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

1 B  – I , KP 1 0 2

2 N  – R , KP 1 0 2

3 R -J  – K , KP 1 0 2

4 Č  H  – O , I.B 1 0 2

5 K  – T , I.B 1 0 2

6 M  – L , I.B 1 0 2

7 S  – J , OP 1 0 2

8 B  B – B  B, OP 1 0 2

9 D  – O , OP 1 0 2

10 V  – K , OP 1 0 2

11 Š  – O , OP 1 0 2

12 L  – R , OP 1 0 2

13 V  – R  B, III. . 1 0 2

14 D  – S , OP 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

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

1 V  – B , KP 1 0 2

2 K  – B , KP 1 0 2

3 B  – S , I.A 1 0 2

4 O  – K , I.B 1 0 2

5 V . B  – Č  H , I.B 1 0 2

6 L  – I , I.B 1 0 2

7 J  – R , OP 1 0 2

8 K  – Š , OP 1 0 2

9 O  – V , OP 1 0 2

10 S  – B  B, OP 1 0 2

11 S  – D , OP 1 0 2

12 V  – V , III. . 1 0 2

13 B  B – L , III. . 1 0 2

14 R  – R -J , KP 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem 6. kola se stal Daneš Hrdlička z Blanska s 22 body, v kole ná-
sledujícím pak první Petr Musil ze Křtin docílil dokonce 24 bodů. Celko-
vě nadále vede Dana Dobiašová z Kotvrdovic. Více www.zrcadlo.net.

III. třída: Bořitov B – V. Opatovice 
0:4 (0:2), Dokoupil Z., Sedláček, Bláha, 
Ostřížek Jiří. Kotvrdovice – Vavřinec 4:0 
(2:0), Filip, Šenkýř Z., Sehnal, Hansl. 
Knínice – Ráječko B 3:1 (1:1), Tesař L., 
Horák M., Tesař P. – Sehnal Jan. Lipůvka 
– Lysice 4:0 (3:0), Macko 2, Srba, Kovář. 
Vilémovice – Vísky 2:1 (1:0), Fiala Jan 2 
– Dvořáček. Ostrov – Kunštát B 1:3 (1:2), 
Zouhar – Křepela, Nedoma, vlastní, ČK: 
Hudec (O). Vranová – Benešov 4:1 (1:1), 
Šamšula 2, Pospíšil, Štarha – Mucha, ČK: 
Maryška (B).

IV. třída, sk. A: Lažany – Jedovnice B 
6:1 (2:1), Raichl D. 2, Gritz, Ševčík, Pod-
razil, Raichl J. – Bareš. Vilémovice B – La-
žánky 0:0. Olomučany B – Bukovina 3:2 
(2:1), Vrbecký, Sabol, Štěpánek Z. – Slou-
ka K., Slouka J. Adamov – Rozstání 2:1 
(0:1), Krátký L., Krátký O. – Kratochvíl P. 

IV. třída, sk. B: Doubravice B – Svitáv-
ka 0:6 (0:4), Chloupek, Procházka 2, Sles-
ka, Holas. Valchov – Lomnice 0:3 (0:1), 
Chladil, Němec, Braček, ČK: Bukal (L). 

Voděrady – Skalice B 4:1 (1:0), Bednář P. 
2, Bednář M. , Kyrcz – Burgr Jiří. Cetkovi-
ce – Kořenec B 4:3 (2:1), Jurka, Dokoupil 
2 – Dvořák 2, Schűlcze.

OP ženy: Kostelec B – Kunštát 1:2 
(1:2), Řezníčková – nehl. Drnovice – Rá-
ječko odl. Lipová – Boskovice 0:11 (0:4), 
Odehnalová Nikola, Ferugová, Černá, Ba-
rašová, Horňová 2, Braunšlegerová.

OP dorost, sk. A: Černá Hora – Jedov-
nice 0:1 (0:0), Opletal. Lipůvka – Ráječko 
1:1 (0:0), Bouda – Žůrek. Skalice – Sloup 
0:9 (0:5), Razák, Hasoň 3, Svoboda, Štreit, 
Ponomarenko. Kotvrdovice – Adamov 6:2 
(3:0), Šenk J. 3, Kučera, Keprt R., Jevic-
ký – nehl.

OP dorost, sk. B: Drnovice – V. Opa-
tovice 1:5 (1:3), Dvořáček – Ille 3, Dostál, 
Kaderka. Letovice – Olešnice 4:0 (3:0), No-
votný 3, vlastní. Voděrady – Svitávka 0:11 
(0:6), Kamenický P. 5, Škrabal 3, Chloupek 
L., Dyčka, Dvořáček. Cetkovice – Vísky 
6:5 (4:2), Jedlička, Kubín 2, Šmíd, Pospíšil 
J. – Abrahám 2, Přikryl, Štark, Vaško.

H    OP žáci, sk. A: Boskovice B – Kotvr-
dovice 7:2 (4:0), Vorlický Michal, Matušů 
J. 2, Henek, Pokorný, Hlaváček J. – Koc-
man D. 2. Doubravice – Ráječko 6:4 (6:3), 
Koudelka 4, Schuch, Faltínek – Cihlář 2, 
Vomočil, Fojt. Lipůvka – Olomučany 1:3 
(1:2), Němec – Hanák 2, Azzaya. Lipovec 
– Rudice 0:5 (0:3), Matuška J. 3, Matuška 
F., Magda.

OP žáci, sk. B: Knínice – Svitávka 1:5 
(1:2), nehl. Drnovice – Lysice 3:1 (2:0), 
Bělehrádek, Havránek, Koudelka – Kra-
tochvíl. Kunštát – V. Opatovice 0:4 (0:1), 
Vybral 2, Sedlář, Kříženecký. Cetkovice – 
Vísky 9:4 (3:2), Sychra 5, Pospíšil T., No-
vosad 2 – Marek L. 2, Štark, Páral.

OP ml. žáci 7+1: Knínice – Svitávka 4:4 
(1:3), Lajšner M., Mucha O. 2 – Pinkava 2, 
Bednář V., Loubal. Olomučany – Olešnice 
1:5 (1:2), Beránek – Janíček 2, Konopáč 
Mir., Konopáč L., Petrželka. Kunštát – Bo-
skovice B 2:9 (2:3), Dočekal D., Motyčka 
– Vorlický J. 3, Novotný 2, Vorlický L. 2, 
Stejskal, Havelka. Blansko B – Jedovnice 
4:0 (1:0), Kakáč, Souček, Mlčoušek, Šev-
čík. V. Opatovice – Černá Hora 1:2 (1:1), 
Hikade – Mach 2. 

OP starší přípravka 5+1, sk. A: Lipo-
vec – Lipůvka 10:2 (6:1), Matuška 6, Ko-
sek 4 – nehl. Ráječko – Adamov 5:1 (2:0), 
Sedlák 3, Divácký, Fojt – Flachs. Jedovni-
ce – Vysočany 12:8 (3:4), Otýpka T., Buch-
ta J. 4, Vymazal, Kotoučková 2 – Žáček 
6, Grmela 2. Rudice-Vavřinec 19:3 (6:0), 
Kučera 5, Štěpánek, Matuška, Stupinský 3, 
Martinásek, Magda 2, Ševčík – Moravec 2, 
Vybíhal.

OP starší přípravka 5+1, sk. B: Bo-
skovice – Rájec-Jestřebí 13:1 (7:0), Učeň 
R. 4, Alexa Š. 3, Černý, Sychra L. 2, Ne-
svadba, Brűckner – Nezval. Boskovice 
B – Drnovice 4:12 (2:5), Ondroušek Š. 2, 
Kostík T., Štěrba R. – Sedláček F. 5, Beneš 
F. 3, Dvořáček 2, Stejskal, Toman. Kunštát 
– Voděrady odl.

OP mladší přípravka 4+1: Boskovice 
B – Adamov 7:5 (4:2), Boček V. 4, Novot-
ný F. 2, Procházka D. – Kos 3, Janoušek, 
Poláček. Blansko – Rájec-Jestřebí 12:2 
(8:0), Farník T. 6, Lůdl 3, Slanina 2, Farník 
O. – Kala, Ševčík. Jedovnice – Blansko B 
3:2 (1:1), Bastl F. 3 – Dujka, Ryzí. Černá 
Hora – Knínice 8:1 (3:1), Fojt 4, Dankov-
ský 2, Hurý, Pavlíček – nehl.  (bh)

Atletika
CORNY Středoškolský pohár

Chlapci, družstva: 1. SPŠ Jedovni-
ce 7375, 2. Gymnázium Boskovice 7198, 
3. SOŠ a SOU Blansko 7172. 100 m: 
1.  Ševčík 11,7, 2. Tesař 11,7 3. Petržela 
(všichni SOŠ a SOU Blansko) 12,1. 400 m: 
1. Elisek (OA a SZdŠ Blansko) 53,8, 2. Pá-
ral D. (SPŠ Jedovnice) 56,5, 3. Páral M. (G. 
Boskovice) 56,7. 1500 m: 1. Ševčík (SOŠ 
a SOU Blansko) 4:50,6, 2. Hajdamach (G. 
Rájec-Jestřebí) 4:51,5, 3. Klimeš (G. Bo-
skovice) 4:53, 4. Dálka: 1. Pernica (SPŠ 
Jedovnice) 595, 2. Bělehrádek (G. Bosko-
vice) 541, 3. Tesař (SOŠ a SOU Blansko) 
540. Výška: 1. Vágner (G. Blansko) 176, 2. 
Pernica 176 3. Hřešil (oba SPŠ Jedovnice) 
176. Koule: 1. Lukášek (SPgŠ Boskovice) 
13,09, 2. Ševčík 11,88, 3. Bělehrádek (oba 
G. Boskovice) 11,71. Štafeta: 1. OA a SZdŠ 
Blansko 2:15,5, 2. SPŠ Jedovnice 2:19,4, 3. 
SOŠ a SOU Blansko 2:20,0.

Dívky, družstva: 1. Gymnázium Blansko 
7026, 2. OA a SZdŠ Blansko 6058, 3. Gym-
názium Boskovice 6002. 60 m: 1. Stlouka-
lová (SPgŠ Boskovice) 8,2, 2. Červinková 
(G. Blansko) 8,4, 3. Musilová (OA a SZdŠ) 
8,5. 200 m: 1. Hlavoňová 28,2, 2. Červin-
ková (obě G. Blansko) 30,3, 3. Řezníková 
(G. Rájec-Jestřebí) 30,6. 800 m: 1. Klepa-
lová 2:35,4, 2. Klinkovská (obě G. Blansko) 
2:42,4, 3. Čachotská (G. Boskovice) 2:44,3. 
Dálka: 1. Hlavoňová 458, 2. Kocmanová 
(obě G. Blansko) 409, 3. Novotná (G. Rá-
jec-Jestřebí) 359. Výška: 1. Kohútová 
(OA a SZdŠ) 142, 2. Hrušková (G. Bosko-
vice) 142, 3. Musilová (OA a SZdŠ) 142. 
Štafeta: 1. Gymnázium Blansko 2:38,6, 
2. Gymnázium Rájec-Jestřebí 2:46,5, 
3. Gymnázium Boskovice 2:52,1. 

Podzimní desítka na dráze, absolutní 
pořadí (30 startujících): 1. Šebánek (Rájec) 
36:23, 2. Grün (Okrouhlá), 3. Matěna (VZS 
Blansko) 39:44, 4. Konečný (Okrouhlá), 
39:42, 5. Trubák (Doubravice) 39:55, 6. Ke-
jík (Rájec) 39:58, 7. Beneš (Blansko), 8. Há-
jek (Doubravice) 40:08, 9. Prudek (Benešov) 
40:26, 10. Stloukal (Adamov) 40:28. 

fotbal
Divize ženy: Kotvrdovice – Ivančice 2:2 

(0:0), Prausová, Bayerová.
III. třída: V. Opatovice – Benešov 0:3 

(0:1), nehl. Kunštát B – Vranová 6:3 (3:1), 
Vodák, Boček, Loukota 2 – Krčil, Tenora 
Lukáš, vlastní. Vísky – Ostrov 2:4 (1:2), 
Lokaj, Šmeral – Dáňa 2, Gross, Nezval. 
Lysice – Vilémovice 4:0 (3:0), Máslo P. 2, 
Skoček, Španěl. Ráječko B – Lipůvka 0:1 
(0:1), Srba. Vavřinec – Knínice 4:2 (2:0), 
Přikryl 2, Dvořáček, Rybář – Tesař Lib. 2. 
Bořitov B – Kotvrdovice 1:5 (1:0), Petrák 
P. – Hansl, Sehnal 2, Kunc. 
  1.  Lipůvka  8  6  0  2  27:9  18 
  2.  Kunštát B  8  6  0  2  28:21  18 
  3.  Kotvrdovice  8  5  0  3  23:14  15 
  4.  Vavřinec  8  5  0  3  24:20  15
  5.  Ostrov  8  4  1  3  17:14  13
  6.  Benešov  8  4  1  3  18:17  13 
  7.  Knínice  8  3  3  2  16:12  12 
  8.  Vísky  8  3  2  3  17:16  11
  9.  Ráječko B  8  3  2  3  19:19  11 
  10.  Lysice  8  3  1  4  16:17  10
  11.  Vranová  8  3  1  4  14:25  10 
  12.  Vilémovice  8  3  0  5  10:12  9 
  13.  V.Opatovice  8  2  1  5  15:22  7 
  14.  Bořitov B  8  0  0  8  8:34  0

IV. třída muži, sk. A: Jedovnice B – 
Rozstání 5:0 (3:0), Nejezchleb 4, Borek. 
Adamov – Bukovina 7:1 (4:0), Malásek, 
Krátký L. 3, Hrazdíra – Slouka J. Olomu-
čany B – Lažánky 1:3 (0:0), Štěpánek Z. 
– Klimeš L. 2, Vávra. Vilémovice B – La-
žany 1:6 (1:2), Ševčík – Raichl J., Raichl 
D., Švéda, Vrbka, Podrazil, ČK: Kopřiva, 
Helán (V). 
  1.  Adamov  8  7  0  1  45:12  21
  2.  Lažany  8  6  0  2  33:15  18 
  3.  Lažánky  8  4  1  3  19:14  13 
  4.  Olomučany B  8  3  1  4  10:15  10 
  5.  Jedovnice B  8  3  1  4  19:28  10
  6.  Rozstání  8  2  1  5  10:20  7
  7.  Bukovina  8  2  1  5  15:27  7 
  8.  Vilémovice B  8  2  1  5  11:31  7 

IV. třída muži, sk. B: Svitávka – Koře-
nec B 3:0 (1:0), Procházka, Pleska, Chlou-
pek Jar. Cetkovice – Skalice B 3:1 (0:0), 
Jurka 2, Dokoupil – Fiala. Voděrady – Lom-
nice 5:0 (2:0), nehl. Valchov – Doubravice 
B 2:1 (1:1), Krejčíř, Přikryl – Sáňka J. st. 
  1.  Svitávka  8  8  0  0  28:2  24 
  2.  Voděrady  8  6  0  2  24:9  18 
  3.  Lomnice  8  4  1  3  16:17  13 
  4.  Cetkovice  8  4  0  4  16:18  12 
  5.  Doubravice B  8  4  0  4  14:17  12 
  6.  Valchov  8  2  0  6  14:23  6
  7.  Kořenec B  8  2  0  6  11:25  6 
  8.  Skalice B  8  1  1  6  9:21  4

OP ženy: Kunštát – Boskovice 1:3 (0:1), 

Rotröklová – Černá 2, Paděrová. Lipová – 
Ráječko 0:7 (0:1), Vomočilová 3, Čípková 
2, Světlíková, Šustrová. Drnovice – Koste-
lec B 2:1 (0:1), Liznová, Jeřábková – Jelín-
ková. Drnovice – Ráječko 1:1 (1:1), Lizno-
vá – Musilová Anna. 
  1.  Boskovice  6  5  1  0  38:3  16 
  2.  Kunštát  6  4  1  1  19:5  13
  3.  Ráječko  6  3  1  2  18:8  10 
  4.  Drnovice  6  2  1  3  13:27  7 
  5.  Kostelec B  6  2  0  4  12:15  6 
  6.  Lipová  6  0  0  6  0:42  0

Divize st. dorost: Otrokovice – Blansko 
2:4 (2:3), Trtílek 2, Hepp, vlastní.
 1. Sparta 8 7 1 0 21:6 22 
 2. Prostějov 8 7 0 1 40:12 21 
 3. Blansko 8 6 1 1 23:7 19 
 4. Žďár 8 5 1 2 25:13 16 
 5. V. Meziříčí 8 4 2 2 18:12 14 
 6. Pelhřimov 8 4 1 3 18:19 13 
 7. Otrokovice 8 4 0 4 26:23 12 
 8. Havl. Brod 8 4 0 4 14:17 12 
 9. Veselí 8 3 2 3 15:16 11 
 10. Bohunice 8 2 1 5 14:25 7 
 11. Humpolec 8 1 2 5 14:25 5 
 12. Vrchovina 8 1 1 6 18:27 4 
 13. Líšeň B 8 1 1 6 11:39 4 
 14. Břeclav B 8 0 1 7 7:23 1

Divize ml. dorost: Otrokovice – Blansko 
2:4 (0:0), Michalík 2, Gracias, Vymazal.
 1. Sparta 8 8 0 0 24:7 24 
 2. Havl. Brod 8 7 1 0 24:7 22 
 3. Bohunice 8 5 1 2 21:6 16 
 4. Líšeň 8 5 1 2 16:11 16
 5. Blansko 8 4 2 2 16:13 14 
 6. Vrchovina 8 3 2 3 14:21 11 
 7. Žďár 8 3 1 4 14:14 10
 8. Otrokovice 8 3 1 4 15:20 10 
 9. Pelhřimov 8 2 3 3 9:9 9 
 10. Břeclav B 8 2 1 5 17:18 7 
 11. Prostějov 8 2 1 5 10:14 7 
 12. Humpolec 8 2 1 5 9:19 7 
 13. V. Meziříčí 8 1 1 6 11:21 4 
 14. Veselí 8 0 2 6 5:25 2

KP st. dorost: Ivančice – Boskovice 2:2 
(1:0), Daněk, Fojt.
 1. Svratka 8 6 1 1 24:10 19
 2. Kyjov 8 6 0 2 21:9 18
 3. Boskovice 8 5 1 2 25:10 16 
 4. Kuřim 8 4 2 2 26:19 14 
 5. M. Krumlov 8 4 2 2 22:16 14
 6. Kohoutovice 8 4 1 3 21:12 13
 7. Bystrc 8 3 3 2 17:12 12 
 8. Tasovice 8 4 0 4 14:21 12
 9. MS Brno 8 3 2 3 11:15 11
 10. St. Lískovec 8 3 1 4 10:17 10
 11. Slatina 8 2 3 3 7:15 9 
 12. Ivančice 8 1 2 5 10:15 5
 13. Mutěnice 8 1 0 7 9:29 3
 14. Bučovice 8 0 2 6 9:26 2

KP ml. dorost: Ivančice – Boskovice 
0:3 (0:0), Doležel, Preč, Ščudla. 
 1. Bystrc 7 6 0 1 42:7 18 
 2. Svratka 8 6 0 2 37:11 18
 3. Kyjov 8 6 0 2 26:12 18
 4. M. Krumlov 7 5 1 1 31:15 16
 5. Boskovice 8 5 1 2 21:13 16
 6. Kuřim 8 5 0 3 36:13 15
 7. Ivančice 8 4 2 2 14:14 14 
 8. Slatina 8 3 0 5 18:20 9 
 9. St. Lískovec 8 3 0 5 15:29 9 
 10. Mutěnice 6 2 0 4 14:21 6 
 11. Kohoutovice 7 1 2 4 16:20 5 
 12. Tasovice 8 1 1 6 15:26 4 
 13. Bučovice 7 1 1 5 6:46 4 
 14. MS Brno 8 1 0 7 13:57 3

I. třída dorost: Čebín - Rájec-Jestřebí 
5:0 (3:0). Kunštát – Slavkov 0:6 (0:5). Lipo-
vec – Letonice 2:2 (0:2), Jančík, Michalík.
 1. Řečkovice 8 7 1 0 40:9 22 
 2. Lipovec 8 7 1 0 31:11 22 
 3. Slovan 8 7 0 1 25:9 21
 4. Medlánky 8 5 1 2 33:13 16 
 5. Šlapanice 8 5 0 3 18:20 15 
 6. Slavkov 8 4 2 2 24:12 14 
 7. Čebín 8 3 2 3 20:24 11 
 8. Rousínov 8 3 1 4 30:17 10 
 9. Vev. Bítýška 8 3 0 5 21:21 9 
 10. Tišnov 8 3 0 5 13:21 9 
 11. MCV Brno 8 2 0 6 16:23 6 
 12. Letonice 8 1 2 5 9:35 5 
 13. Kunštát 8 1 0 7 8:39 3 
 14. Rájec 8 0 0 8 2:36 0

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Adamov 
5:0 (2:0), Ondráček F., Res 2, Galita. Sloup 
– Kotvrdovice 4:1 (2:0), Štrajt, Čípek, Bur-
gr, Svoboda – Kučera, ČK: Kučera (K). Rá-
ječko – Skalice 12:0 (3:0), Staněk D., Ne-
čas 3, Divácký 2, Macharáček, Maňoušek, 
Kolář, Žůrek. Černá Hora – Lipůvka 1:4 
(1:1), Bawihung Van – Hochman, Nešetřil 
2. Adamov – Jedovnice 0:6 (0:2), Ondrá-
ček F. 2, Nezval, Novotný, Opletal, Perni-
ca. Kotvrdovice – Sloup 2:6 (0:1), Šenk 2 
– Svoboda 2, Čípek, Razák, Keprt, Burgr. 
Skalice – Ráječko 2:3 (1:1), Fiala, Janoušek 
– Žůrek, Nečas, Divácký. Lipůvka – Černá 
Hora 5:2 (3:1), Charvát 4, Šmarda – Bawi-
hung Van, Majer.

  1.  Jedovnice  7  6  1  0  22:2  19 
  2.  Lipůvka  7  6  1  0  25:6  19
  3.  Ráječko  7  3  4  0  23:7  13 
  4.  Sloup  7  3  1  3  22:13  10 
  5.  Č.Hora  7  3  1  3  16:12  10 
  6.  Kotvrdovice  7  2  0  5  13:21  6 
  7.  Skalice  7  1  0  6  8:39  3
  8.  Adamov  7  0  0  7  2:31  0 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Vísky 
0:0. Svitávka – Cetkovice 8:3 (3:3), Škrabal 
4, Chloupek L. 2, Kamenický P., Peterka – 
Horák J. 3. Olešnice – Voděrady 4:0 (1:0), 
Svoboda M. 3, Kintr D. Drnovice – Leto-
vice 1:5 (0:3), Španěl – Gracias, Matuška 
2, Novotný. Vísky – V. Opatovice 1:2 (0:1), 
Ziman – Kaderka, Kříženecký. Cetkovice 
– Svitávka 2:4 (1:1), Pospíšil J., Alexa J. – 
Chloupek 2, Kamenický, Hanák. Voděrady 
– Olešnice 0:4 (0:2), Řihák L., Škoda M., 
Svoboda M., Ševčík M. Letovice – Drnovi-
ce 7:0 (2:0), Gracias, Stria 2, Hrdý, Matuš-
ka, Dvořák Michal.
  1.  Svitávka  7  6  1  0  36:9  19 
  2.  Letovice  7  5  1  1  30:8  16 
  3.  Olešnice  7  4  1  2  16:9  13 
  4.  V.Opatovice  7  4  1  2  14:10  13 
  5.  Cetkovice  7  3  0  4  20:27  9
  6.  Vísky  7  2  2  3  14:12  8
  7.  Drnovice  7  1  0  6  7:32  3 
  8.  Voděrady  7  0  0  7  3:33  0 

KP st. žáci: Bystrc – Blansko 0:2 (0:1), 
Študent 2. M. Krumlov – Boskovice 6:1 
(2:0), Matušů. 
 1. Bohunice 7 6 0 1 30:6 18
 2. Blansko 7 6 0 1 16:4 18
 3. Zbrojovka C 7 5 1 1 26:6 16 
 4. Svratka 6 4 1 1 12:3 13
 5. Slovan 7 4 0 3 15:7 12
 6. St. Lískovec 7 4 0 3 8:11 12 
 7. Veselí 6 3 2 1 9:5 11 
 8. Bystrc 7 2 0 5 4:12 6 
 9. Tišnov 7 1 2 4 3:19 5 
 10. Kyjov 7 1 0 6 5:14 3 
 11. M. Krumlov 6 1 0 5 4:17 3
 12. Boskovice 6 0 0 6 4:32 0

KP ml. žáci: Bystrc – Blansko 0:7 (0:5), 
Šmerda3, Moravec, Ševčík 2. M. Krumlov 
– Boskovice 1:4 (0:3), Vorlický J. 2, Vorlic-
ký L., Ondroušek.
 1. Slovan 7 6 0 1 34:14 18
 2. Kyjov 7 5 1 1 28:12 16 
 3. Blansko 7 5 0 2 37:10 15
 4. Svratka 6 5 0 1 28:7 15
 5. Veselí 6 4 1 1 25:11 13 
 6. Boskovice 6 3 1 2 24:14 10
 7. Zbrojovka C 7 3 1 3 24:24 10
 8. St. Lískovec 7 2 0 5 19:32 6 
 9. Bohunice 7 2 0 5 13:34 6
 10. Bystrc 7 1 2 4 12:26 5 
 11. M. Krumlov 6 1 0 5 10:24 3
 12. Tišnov 7 0 0 7 6:52 0

I. třída st. žáci: Slavkov – Rájec-Jestře-
bí 0:1, Šamalík.
 1. Svratka B 6 5 1 0 27:0 16
 2. Medlánky 6 5 1 0 13:6 16
 3. Rousínov 6 5 0 1 24:8 15 
 4. Rájec 6 4 0 2 17:16 12
 5. Řečkovice 6 3 1 2 9:6 10 
 6. Šlapanice 5 3 0 2 15:5 9 
 7. Slatina 7 2 3 2 11:12 9 
 8. Kuřim 7 2 0 5 14:16 6 
 9. Slavkov 7 1 0 6 12:15 3
 10. Bučovice 6 1 0 5 6:21 3 
 11. Čebín 6 0 0 6 3:46 0

I. třída ml. žáci: Slavkov – Rájec-Jes-
třebí 1:2, Dovrtěl, Jarůšek.
 1. Kuřim 7 5 0 2 25:12 15 
 2. Slatina 7 5 0 2 23:20 15 
 3. Svratka B 6 4 1 1 35:5 13 
 4. Rousínov 6 4 0 2 25:10 12 
 5. Rájec 6 4 0 2 28:14 12
 6. Šlapanice 5 3 2 0 22:6 11
 7. Medlánky 6 3 1 2 13:4 10
 8. Řečkovice 6 2 2 2 9:10 8 
 9. Slavkov 7 1 0 6 11:27 3 
 10. Bučovice 6 0 0 6 2:28 0 
 11. Čebín 6 0 0 6 4:61 0

OP žáci, sk. A: Rudice – Boskovice B 
9:1 (4:0), Matuška J. 6, Magda 2, Navrátil 
– Matušů. Olomučany – Lipovec 1:2 (0:1), 
Hanák – Formánek 2. Ráječko – Lipůvka 
4:6 (4:2), Cihlář, Brázda, Kala, Hájek – 
Strážnický 3, Bohatec 2, Hloušek. Kotvrdo-
vice – Sloup 2:0 (2:0), Keprt 2. 
  1.  Rudice  5  5  0  0  38:5  15 
  2.  Kotvrdovice  4  3  0  1  18:13  9 
  3.  Lipovec  5  3  0  2  12:10  9
  4.  Boskovice B  4  2  0  2  16:14  6 
  5.  Sloup  4  2  0  2  15:14  6
  6.  Lipůvka  5  2  0  3  11:18  6 
  7.  Olomučany  5  1  1  3  14:18  4 
  8.  Doubravice  4  1  1  2  11:25  4 
  9.  Ráječko  4  0  0  4  10:28  0

OP žáci, sk. B: Vísky – Letovice 1:6 
(0:1), nehl. V. Opatovice – Cetkovice 4:0 
nehl. Lysice – Kunštát 6:3 (2:2), Zeman 3, 
Kratochvíl 2, Baláč – Novotný J. 2, Dan-
zinger. Svitávka – Drnovice 4:2 (2:1), Mar-
šálek, Kubín, Staněk, Frehar – Koudelka, 
Beránek.
  1.  V.Opatovice  5  3  1  1  19:7  10 
  2.  Svitávka  5  3  1  1  19:8  10

  3.  Letovice  4  3  1  0  12:4  10 
  4.  Drnovice  4  3  0  1  13:7  9 
  5.  Lysice  5  3  0  2  13:16  9 
  6.  Cetkovice  4  2  0  2  17:13  6 
  7.  Kunštát  4  1  0  3  9:13  3
  8.  Knínice  4  0  1  3  7:16  1 
  9.  Vísky  5  0  0  5  7:32  0

OP ml. žáci 7+1: Černá Hora – Knínice 
2:5 (1:4), Vladík 2 – Lajšner M. 4, Lajš-
ner L. Jedovnice – V. Opatovice 5:2 (1:1), 
Res 4, Kubinger – Krejčí 2. Boskovice B 
– Blansko B 3:2 (0:1), Šafr M. 2, vlastní – 
Doležel M., Gregor T. Olešnice – Kunštát 
4:3 (2:2), Žíla F. 2, Hanzl J., Cízl – Pleska 2, 
Motyčka. Svitávka – Olomučany 6:1 (2:0), 
Pinkava 4, Bednář 2 – Beránek. 
  1.  Boskovice B  5  5  0  0  33:10  15 
  2.  Blansko B  5  3  1  1  33:7  10
  3.  Č.Hora  5  3  1  1  21:12  10
  4.  Olešnice  5  3  0  2  23:12  9 
  5.  Knínice  5  2  2  1  16:26  8 
  6.  Svitávka  5  2  1  2  16:30  7 
  7.  Jedovnice  5  2  0  3  16:14  6 
  8.  V.Opatovice  5  1  1  3  7:18  4 
  9.  Kunštát  5  1  0  4  11:22  3
  10.  Olomučany  5  0  0  5  7:32  0 

OP starší přípravka 5+1, sk. A: Lipův-
ka – Vavřinec 9:5 (6:3), Švaňhal, Musil 3, 
Novotný 2, Ševčík – Moravec 3, Nečas, 
Vybíhal. Vysočany – Rudice nehl. Adamov 
– Blansko 0:12 (0:5), Bartoš 6, Gryc 2, Bo-
ček, Souček, Nečas, Műller. Lipovec – Rá-
ječko 6:1 (4:0), Cabal 2, Kosek 2, Matuška 
2 – Sedlák. 
  1.  Rudice  3  3  0  0  54:9  9 
  2.  Blansko  3  3  0  0  36:3  9 
  3.  Lipovec  3  3  0  0  30:5  9 
  4.  Jedovnice  3  2  0  1  23:35  6 
  5.  Ráječko  3  1  1  1  7:8  4
  6.  Lipůvka  4  1  1  2  14:29  4 
  7.  Vysočany  3  0  1  2  12:23  1 
  8.  Adamov  4  0  1  3  5:33  1
  9.  Vavřinec  4  0  0  4  12:48  0 

OP starší přípravka 5+1, sk. B: Rájec-
Jestřebí – Voděrady nehl. Knínice – Kunštát 
7:4 (4:1), Mucha 3, Oliva 2, Lajšner, Sýkora 
– Motyčka, Vach, Dočekal, Bělehrádek. Dr-
novice – Letovice 14:1 (7:1), Fiala 7, Beneš 3, 
Sedláček 2, Ryzí, Šmerda – Dvořáček. Bosko-
vice – Boskovice B 14:0 (7:0), Alexa Š., Kli-
meš B., Brűckner A. 3, Učeň R., Černý, Sych-
ra L., Sychra F., Kunc L. Kunštát – Voděrady 
8:5 (3:3), Vach 3, Novotný Tomáš 2, Dočekal 
F. 2, Motyčka M. – Tersch 3, Opluštil 2. 
  1.  Drnovice  4  3  1  0  41:11  10 
  2.  Knínice  3  3  0  0  32:6  9
  3.  Boskovice  3  2  1  0  30:4  7 
  4.  Kunštát  3  2  0  1  18:14  6 
  5.  Voděrady  2  1  0  1  7:9  3 
  6.  Rájec-Jestřebí  3  0  0  3  6:31  0 
  7.  Letovice  3  0  0  3  2:31  0
  8.  Boskovice B  3  0  0  3  6:36  0 

OP mladší přípravka 4+1: Blansko B 
– Kunštát nesehráno, hosté se k utkání ne-
dostavili. Rájec-Jestřebí – Jedovnice nehl. 
Adamov – Blansko 4:9 (2:5), Prudík A. 2, 
Kos, vlastní – Farník T. 6, Koňařík D. 2, 
Lůdl P. Boskovice – Boskovice B 3:7 (2:4), 
Lokaj D. 3 – Alexa Š. 4, Kocůrek 3. Černá 
Hora – Jedovnice 2:1 (1:1), Pavlíček, Fojt 
– Králík. Knínice – Blansko 1:16 (1:6), 
Odehnal Jan – Koňařík 7, Farník T. 5, Lůdl 
2, Farník O., Šenkeřík. Blansko B – Bosko-
vice 6:12 (2:9), Ryzí 3, Dujka, Slanina, Ha-
soň – Lokaj D. 5, Bohatec 3, Boček 2, Pros, 
Krejsta. Rájec-Jestřebí – Adamov nehl.
  1.  Blansko  4  4  0  0  47:9  12 
  2.  Boskovice B  4  4  0  0  45:16  12 
  3.  Kunštát  2  2  0  0  26:16  6
  4.  Č.Hora  3  2  0  1  22:16  6 
  5.  Jedovnice  3  2  0  1  9:5  6 
  6.  Boskovice  4  2  0  2  31:29  6 
  7.  Rájec-Jestřebí  3  1  0  2  15:28  3 
  8.  Blansko B  5  1  0  4  20:50  3
  9.  Adamov  4  0  0  4  26:38  0
  10.  Knínice  4  0  0  4  7:41  0

Okresní pohár FAČR muži, 2. kolo: 
Rudice – Jedovnice 2:5 (2:4), Kocman, Per-
nica – Kunc 2, Rybář, Pernica, Šot. Ostrov 
– Vilémovice 1:1 (1:0), nehl., na pokutové 
kopy 2:4. Benešov – Lysice bude sehráno 
v rámci mistr. utkání dne 23. 10. Letovice 
– Olešnice 1:2 (1:2), Hlaváček – Mareček, 
Kubíček. Další kola budou následovat v jar-
ní části soutěžního ročníku 2011/2012.

fl orbal
3. liga mužů (turnaj Vsetín): Atlas 

ČKD Blansko – TJ Sokol Brno Židenice 
2:4 (1:2, 0:2, 1:0), Spáčil, Čípek. Atlas – 
Pohoda VSC 4:5 (1:0, 1:2, 2:3), Charvát J. 
3, Spáčil.

futsal
Okresní soutěž: K.E.R. – Sezbo Blan-

sko 1:1 (0:1), Majer – Kříž. K.E.R. – Mafi a 
Blansko 7:3 (3:2), Krempaský 3, Hřebíček 
2, Gregor, Sychra - Magda, Zezula, Michá-
lek. Sezbo – Mafi a 7:2 (2:0), Kříž 5, Smola, 
Suchý V. – Z ezula, Brodecký. Hipopótamos 
FC – Carpe Diem Blansko 2:4 (1:3), Prokš, 
Křepela - Šmerda, Langr, Beneš, Šilberský. 

Z    Staroblansko – Carpe Diem 4:7 (1:2), Svo-
boda 2, Bohatec, Földvary - Langr 5, Beneš 
2. Hipopótamos FC – OSK Blansko 1:10 
(1:2), Křepela - Kratochvíl 4, Cupák, Hla-
váč 2, Kadlec, Švéda. Staroblansko - OSK 
3:5 (1:2), Rech, Kakáč, Bohatec – Krato-
chvíl 3, Cupák, Švéda. 
  1.  OSK  4  3  0  1  22:14  9
  2.  Carpe Diem  4  3  0  1  22:13  9
  3.  K.E.R.  4  2  1  1  15:12  7
  4.  Sezbo  3  1  1  1  10:8  4
  5.  Mafi a  3  1  0  2  7:15  3
  6.  Staroblansko  4  1  0  3  13:16  3
  7.  Hipopótamos  2  0  0  2  3:14  0

kuželky
1. liga ženy: TJ Spartak Přerov – TJ 

ČKD Blansko 8:0 (3324:3228), Ševčíko-
vá 560, Musilová D. 535, Šmerdová 527, 
Daňková 539, Kalová 535, Lahodová 532. 
TJ Sokol Husovice – TJ ČKD Blansko 5:3 
(3138:3074), Daňková 489, Musilová D. 
502, Lahodová 494, Šmerdová 524, Kalo-
vá 536, Ševčíková 529. TJ ČKD Blansko – 
TJ Sokol Duchcov 2:6 (3223:3252), Daňko-
vá 506, Lahodová 518, Ševčíková 581, Kalo-
vá 581, Musilová D. 494, Šmerdová 543.
  1.  Slavia  4  4  0  0  26,0:6,0  8
  2.  Přerov  4  3  1  0  24,0:8,0  7
  3.  Náchod  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  4.  Duchcov  3  2  0  1  14,0:10,0  4
  5.  Jičín  3  2  0  1  12,0:12,0  4
  6.  Konstruktiva  4  2  0  2  18,0:14,0  4
  7.  Zábřeh  4  2  0  2  15,0:17,0  4
  8.  Šumperk  3  1  1  1  10,0:14,0  3
  9.  Husovice  3  1  0  2  8,0:16,0  2
  10.  Chýnov  4  1  0  3  13,0:19,0  2
  11.  Val. Meziříčí  3  0  0  3  5,0:19,0  0
  12.  Blansko  4  0  0  4  8,0:24,0  0

2. liga muži: KK Moravská Slavia A – 
TJ ČKD Blansko 7:1 (3415:3318), Novotný 
528, Němec 596, Porubský 604, Flek R. 535, 
Kolařík 510, Honc 547. TJ ČKD Blansko – 
KK Moravská Slavia B 5,5:2,5 (3204:3199), 
Porubský 549, Němec 544, Novotný 517, 
Kolařík 505, Honc 560, Flek R. 529.

3. liga muži: SK Kuželky Dubňany – TJ 
ČKD Blansko B 6:2 (3228:3109), Šmerda 
523, Kotlán 503, Flek J. 525, Hlavinka 527, 
Procházka 537, Šplíchal Jak. 494.

3. liga ženy: KK Moravská Slavia – TJ 
ČKD Blansko B 2,5:3,5 (1697:1710), Ře-
hůřková 408, Nevřivová 417, Musilová N. 

478, Slavíčková 407. TJ ČKD Blansko – TJ 
Sokol Benešov 3:5 (3246:3268), Šplíchal 
Jak. 537, Procházka 559, Šmerda 590, Kot-
lán 534, Hlavinka 508, Flek J. 518.

Okresní podniková liga, extraliga: Kužel-
káři VB leasing – JEZAT 1270:1168, Brychta 
271, Malits 255 - Víšek 258, Jalový 244.

1. liga: AKK – BODOS 1220:1158, Da-
něk 263, Barša 245 - Pařil 257, Rychtařík 
253. Rapid – ITAB 1136:1281, Růžička ml. 
251, Hrazdíra 232 - Maška 296, Musil 274. 
Orel – Koloniál 1192:1124, Hasoň Jiří 253, 
Šoba 245 - Kuchař 248, Šlajch 238. Blanzek 
– ČKD Turbo Technics 1150:1160, Grim 
245, Uhlíř 233 - Buš 262, Kitner 255.

2. liga: JMP – Relax Club 1083:1033 
Podrabský 237, Dostál 227 - Polák 237, 
Chloupek 226. 

Hasiči – Profi  Weld 1132:1116, Majer 
249, Mynář 244 - Král 259, Kovařík 236. 
Eko system - SPŠ 989:1094, Pšenčík 240, 
Maláčová 223 - Nečas 236, Fejt 230. Ne-
mocnice – Psychodrama 1187:870, Srba 
251, Zavadil 248 - Srba 209, Bernard 205.

malá kopaná
1. liga: SADROS – Orel 4:9, Okrouhlá – 

Kozárov 0:2, Rozhraní – NOBICA 3:0, Ka-
rolín – Kvasar 2:6, Microtex – Kopeček 2:1.

2. liga: Býkovice – Poříčí 4:3, PentaCo 
– Arsenal 2:1, Vážany – Brumov 2:1, Bedři-
chov – Šebetov 4:2, FK Jabloňany – Sudice 
nehl., Suchý – Žďárná 1:6.

3. liga: Lažánky – Holešín 0:1 n., 
V. Opatovice – StB Jabloňany 2:9, Hasiči 
– Šerkovice 2:4, Světlá – Lhota Rapotina 
3:1, Újezd u K. – Spešov 1:2, HRK Rudka 
– Rozsíčka nehl.

4. liga: Vanovice – Olešná 7:3, Valchov 
A – Tuzemák 0:3, Červánky – Svitávka 3:2, 
FPO – Dolní Lhota 4:3, Drnovice – Paradox 
5:1, Čížovky – LPP Lhota u L. 1:9.

5. liga: Norci – Dlouhá Lhota 5:3, Ada-
mov – Vřesice 6:2, Rudná – Obora 7:0, 
Deštná – Křetín 5:2, Újezd u B.- Vísky 1:8, 
Kuničky – Brťov 6:1.

Divize: Vysočany – TJ Rudka 3:0, Horní 
Lhota – Valchov B 2:1, Horní Poříčí – Sebra-
nice 5:1, Skalička – Šebrov nehl., Petrovice – 
Piccolo 2:3, M. Chrastová – Orel Rock nehl.

Základní soutěž: Letovice – Šošůvka 2:3, 
Pozdní sběr – Vítějeves nehl., FC Lhota u L. – 
Žďár nehl., Kněževes – Vítějeves 0:2.  (bh)



úterý 4. října 2011 INZERCE14
Macocha
stavební bytové družstvo,
Blansko
Pražská 66, 678 30 Blansko
tel.: 516 417 211, www.macocha.cz

nabízí

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ 
VE VLASTNÍ UBYTOVNĚ

Navštivte naši prodejnu:

O možnostech výhodného  nancování na splátky se 
informujte u autorizovaného prodejce Husqvarna. Zpro-
st edkovatel vykonává zprost edkovatelskou innost pro 
spole nost ESSOX, s.r.o., a ostatní v itele.

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Akce platí 
do 31. 10. 2011. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , a proto si vyhrazuje 
právo zm nit design, speci  kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Zima m že být krásná, 
když jste dob e p ipraveni!

HUSQVARNA 236

Výkon 1,4 kW, délka lišty 14" / 35 cm, 

hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

Sou ástí nabídky je tri ko Husqvarna.

Ak ní cena:

4.990 K
B žná cena: 5.990 K   

HUSQVARNA 359

Výkon 2,9 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmot-

nost bez lišty a et zu 5,5 kg.

Sou ástí nabídky jsou náhradní et z, rukavice 

s protipo ezovou ochranou a sekyra v celkové 

hodnot  1.992 K .

Ak ní cena: 

16.990 K
B žná cena: 
18.990 K

HUSQVARNA 450 e-series
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.Sou ástí nabídky je náhradní et z a Gardena Combisystem sada v celkové hodnot  1.179 K .

Ak ní cena: 
11.990 K

B žná cena: 
13.490 K

HUSQVARNA 346XP® 
Výkon 2,7 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5 kg.
Sou ástí nabídky je dvoutaktní olej XP ® (4 litry) a kanystr Combi v celkové hodnot  1.667 K .

Ak ní cena:
16.490 K

B žná cena: 
18.990 K

HUSQVARNA 125BVX

Objem válce 28 cm3, výkon 0,8 kW, hmotnost 

4,35 kg, kapacita foukání vzduchu 12,03 m3 / min.

Sou ástí nabídky jsou chráni e sluchu v hodnot  486 K .

Ak ní cena:

7.990 K
B žná cena: 9.190 K

HUSQVARNA ST 261E
Motor Briggs & Stratton, objem válce 250 cm3, 
ší ka záb ru 61 cm, hmotnost 102 kg.
Sou ástí nabídky jsou d ev ná násada, smeták na 
terasy a smeták na ulici z ady Combisystem Gardena v celkové hodnot  1.095 K .

Cena:
39.990 K

Husqvarna Boskovice, Hálkova 2,
Tel.: 777 064 455, 516 456 297,

www.tlamka.cz

Navštivte naši 
prodejnu

 

 

 

 

Pronajmu slunný atypický byt 2+kk (viz foto) jedná se o novostavbu - Zborovce, nezařízený, samostatný plyn kotel, cena 
6 000 Kč + inkaso (2 500 Kč). Prohlídky jsou možné kdykoliv po telefonické domluvě. Volný ihned. Tel.: 607 117 564.

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.

ZD Sebranice přijme na far-
mu 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, Star-
tovací kufříky, vozíky, kabely. 
Testry, zkoušečky, odpojovače, 
zemnící pásky, svorky, kleště, 
oka. Autodoplňky. Měniče. 12–
24 V elektrospotřebiče. Wapky. 
www.berto.cz

V BANCE VÁM ŘEK-
LI NE! INTERNET VÁS 
ZKLAMAL? Nežádejte přes 
internet, nevolejte na linky 900. 
!AKCE! Úvěr - 120.000 Kč, 
Úvěr - 240.000Kč, Hypotéky - 
3.000.000 Kč !AKCE! Pracuji 
pro více věřitelů, Zam, OSVČ, 
důch., ženy na MD, GARANCE 
VYPLACENÍ DO 48 HODIN!!! 
Tel.: 737397180.

PRODEJ
Prodám jednopokojový byt 

v osobním vlastnictví v Letovicích 
v nově zrekonstruovaném domě (nová 
střecha a zateplení) v pěkném prostře-
dí, přízemí (vhodné pro seniory), cena 
500 000 Kč, tel.: 773 079 474.

Prodám 4 ks zimních pneu na 
plechových discích vhodné na Fiat 
Marea, bravo, brava. Cena 2000 Kč, 
tel.: 724 568 537.

Prodám dětskou postýlku 
HENSVIK z Ikea, barva bílá, nepo-
užitá, včetně matrace zn. TROPICO 
BABY Super. Cena 1 500 Kč. Bez 
matrace 1 200 Kč. Zašlu foto. Tel.: 
777 964 213.

Prodám svářecí soupravu 
/autogen/, kompletní i s vozíkem, 
levně. Tel.: 604 517 482.

Prodám brambory na 
uskladnění (odrůda Rossela), cena 
500 - 600 Kč za 1q – Kunštátsko, tel. 
606 920 940. Po dohodě dovezu.

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

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

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

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

Prodám elektonickou prsní od-
sávačku zn MEDELA cena 1 800 
Kč prsní ruční odsávačka cena 400 
Kč, nosička na dítě zn. Chicco, bar-
va modrá, 0-9 kg cena 350 Kč kočar 
3-kombinace, barva šedooranžová, 
pláštěnka, síťka proti hmyzu, nánož-
ník, otočná rukojeť, plně funkční, po 
dvou dětech, cena 1 000Kč, Dětská au-
tosedačka, barva modrá, cena 300 Kč, 
Dětský skateboard ke kočáru, nosnost 
20 kg, cena 400 Kč. Dohoda možná, 
tel.: 605 873 156, 720 238 082.

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

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, na-
jeto 36 tis., automat, 4x4, kůže, xe-
nony, navigace, 1. majitel, barva čer-
ná. Cena 700 tis. Kč bez DPH. Tel.: 
602 547 755.

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

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

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

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

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

Prodám byt OV 2+1 v Blansku. 
Cihlový, vlastní plyn. kotel. Tel.: 
602 840 896

Prodám rok starý plynový ohřívač 
vody ARISTON THERMOS 100 lt, 
elektrický radiátor EOS GUNTHER 
2000 W a 4 ks plynové topidlo WAW 
zn. Gamat 4000. Ceny dohodou. Mo-
bil 737 647 155.

Prodám letiště (dvoulůžko), 
2 noční stolky po boku, uložný pro-
stor, čelo. vzor černo-fi alovo-šedý.
Velmi zachovalé.cena 1500,-kč 
Blansko tel: 604 389 346.

Prodám garáž na severu. Tel: 
603 936 689
Prodám byt 2+1. Volný ihned. 
Tel: 603 936 689 ne RK!

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 

sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

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

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

Pronajmu 2+1 ve Svitávce - vol-
ný od 1. 10. 2011. Informace na tele-
fonu: 724 032 636.

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.

Pronajmu častečně zařízený 
byt 2+1 v Boskovicích v ul. Ota-
kara Kubína. Byt je po částečné 
rekonstrukci. Cena 6 000 Kč + in-
kaso 3 000 Kč. Tel.: 606 253 545

Dlouhodobě pronajmu ga-
ráž v Blansku u Sýpky. Tel: 
775 223 137.

KOUPĚ
Koupím brusle, pánské i dám-

ské. Tel.: 602 786 025
Koupím JAWU 250 nebo 

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

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

Koupím Škoda Favorit, r. v. 
1993 - 1995, v dobrém stavu, bez 
koroze, najeto do 115 000 km. 
Tel.: 604 274 812.

Odkoupím větší množ-
ství kvalitní hlíny. Mobil: 
737 227 019

Koupím různé odznaky, 
medaile a vyznamenání. Sou-
časné i staré, naše i cizí. Tel.: 
777 074 592.

Mladá, finančně zajištěná 
rodina, koupí byt nebo dům 
v okrese Blansko, platba v hoto-
vosti, tel.: 733 713 240.

Koupím maringotku lev-
ně. Může být poškozená a také 
ve špatném stavu. Nabídně-
te, prosím, na mobilní telefon 
776 377 176.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

RŮZNÉ

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

Hledáme domov pro nalezené-
ho bílo-rezavého kocourka. Tel.: 
608 727 494, 732 556 856.

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

Daruji sběrateli plechovky 
od piva, roč. 1980-1990. Tel.: 
604 517 482.
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Vedoucí Doubravice dvakrát prohrála a je až na čtvrté příčce

V čele okresu jsou Jedovnice

K   
Úřední začátek muži 15.00, dorost 12.45, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak).

sobota 8. října
Krajský přebor: Blansko – Zbýšov. Boskovice – Ivančice. Novosedly – Ráječko.
I.B třída: Medlánky – Lipovec.
III. třída: Vilémovice – Ráječko B (15.30). 
IV. třída: Doubravice B – Voděrady. 
OP ženy: Drnovice – Kunštát (14.30). Kostelec B – Lipová (12.30). Ráječko – 
Boskovice (13.00).
I. třída dorost: Medlánky – Lipovec (12.30).
OP dorost: Adamov – Sloup (10.00). 
KP žáci: Boskovice – Veselí (9.00, 10.45). Blansko – Zbrojovka C (10.00, 11.45). 
OP st. žáci: Doubravice – Kotvrdovice (12.45). Lipovec – Ráječko (15.00). Ru-
dice – Olomučany (14.00). Kunštát – Svitávka (14.30). 
OP ml. žáci: Knínice – Olomučany (v Olomučanech). Kunštát – Svitávka (12.45). 
V. Opatovice – Boskovice B (12.45).

neděle 9. října
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Kuřim.
I.A třída: Miroslav – Bořitov.
I.B třída: Černá Hora – Ochoz. Kunštát – Tišnov.
II. třída: Skalice – Jedovnice. Doubravice – Sloup. Boskovice B – Blansko B. Drno-
vice – Olešnice. Vysočany – Kořenec. Šošůvka – Olomučany. Letovice – Rudice. 
III. třída: Kotvrdovice – V. Opatovice. Knínice – Bořitov B (ve Vískách). Lipův-
ka – Vavřinec. Ostrov – Lysice. Vranová – Vísky. Benešov – Kunštát B.
IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B. Lažany – Olomučany B. Lažánky – Ada-
mov. Bukovina – Rozstání (v Bukovince). Valchov – Svitávka. Lomnice – Cetko-
vice. Skalice B – Kořenec B.
Divize ženy: Kotvrdovice – M. Budějovice (10.00). 
Divize dorost: Blansko – Prostějov (10.15, 12.30).
KP dorost: Boskovice – M. Krumlov (9.00, 11.00). 
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Vev. Bítýška. Kunštát – Tišnov. 
OP dorost: Lipůvka – Jedovnice (12.15). Skalice – Č. Hora (10.00). Kotvrdovice 
– Ráječko. Letovice – V. Opatovice. Voděrady – Drnovice (v Drnovicích). Cetko-
vice – Olešnice. Vísky – Svitávka. 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Slatina (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Boskovice B – Sloup (13.15). Knínice – Drnovice (ve Vískách). 
Cetkovice – Lysice. Letovice – V. Opatovice. 
OP ml. žáci: Blansko B – Olešnice (10.15). Č. Hora – Jedovnice. 

středa 12. října
OP ml. žáci: Svitávka – Blansko B (15.00).

pátek 14. října
OP ženy: Boskovice – Kostelec B (19.00).

sobota 15. října
Krajský přebor: Vracov – Boskovice (10.30). Kuřim – Blansko.
II. třída: Sloup – Boskovice B (14.30).
III. třída: Ráječko B – Ostrov. 
IV. třída: Jedovnice B – Bukovina. 
Divize ženy: Jihlava B – Kotvrdovice (14.00).
KP žáci: Tišnov – Boskovice (14.00, 15.45). St. Lískovec – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Svratka B – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.30). 
OP st. žáci: Olomučany – Boskovice B (15.00). Ráječko – Rudice (12.30). 
OP ml. žáci: Jedovnice – Knínice (13.00). Olomučany – Kunštát (12.45). 

neděle 16. října 
Krajský přebor: Ráječko – Rájec-Jestřebí.
I.A třída: Bořitov – Slavkov (12.45).
I.B třída: Ochoz – Kunštát. Vev. Bítýška – Černá Hora. Lipovec – Ivanovice.
II. třída: Jedovnice – Rudice. Olomučany – Letovice. Kořenec – Šošůvka. Oleš-
nice – Vysočany. Blansko B – Drnovice. Skalice – Doubravice. 
III. třída: V. Opatovice – Kunštát B. Vísky – Benešov. Lysice – Vranová. Vavři-
nec – Vilémovice. Bořitov B – Lipůvka. Kotvrdovice – Knínice. 
IV. třída: Rozstání – Lažánky. Adamov – Lažany. Olomučany B – Vilémovice B 
(12.00). Svitávka – Skalice B. Kořenec B – Lomnice (12.45). Cetkovice – Doub-
ravice B. Voděrady – Valchov (ve Valchově). 
OP ženy: Kunštát – Ráječko (10.00). Lipová – Drnovice (10.30). 
Divize dorost: Bohunice – Blansko (10.15, 12.30). 
KP dorost: MS Brno – Boskovice (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Rousínov – Rájec-Jestřebí (10.00). Lipovec – MCV Brno. Slovan 
– Kunštát.
OP dorost: Jedovnice – Sloup. Adamov – Ráječko. Kotvrdovice – Č. Hora. Ska-
lice – Lipůvka (12.30). V. Opatovice – Svitávka. Vísky – Olešnice. Cetkovice – 
Drnovice. Voděrady – Letovice (v Letovicích). 
OP st. žáci: Kotvrdovice – Lipůvka (10.30). Sloup – Doubravice. Vísky – Kníni-
ce. Lysice – Letovice. Svitávka – Cetkovice. Drnovice – Kunštát. 
OP ml. žáci: Boskovice B – Č. Hora. Olešnice – V. Opatovice (12.45).

I.A 
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Nevídaná přestřelka se strhla 
v neděli v Bořitově. Pět branek 
nestačilo ani jednomu ze soupeřů 
na výhru.

Bořitov – Dobšice 5:5 (3:4), 
Richtr, Vavřík 2, Koláček. Boři-
tov: Vaňura – Kolínek, Koláček, 
Jakubec, Feifer (76. Vlk) – Vavřík, 
Knies, Šmerda, Málek – Richtr, 
Bezděk (70. Šeliga).

Hrálo se dvacet minut a stav 
byl 0:3, když hostům spadlo do 
branky vše, co na ni poslali. Ve 
druhé dvacetiminutovce se ale 
domácí oklepali a dokázali srov-
nat. Do šaten však znovu inka-
sovali a po čtvrthodině druhého 

poločasu ještě jednou. Domácí 
prapor však zvedla nová domácí 
akvizice. Martin Vavřík se dva-
krát individuálně prosadil a sta-
novil konečné skóre.  (bh)
 1. Dobšice 8 5 2 1 27:14 17
 2. Vojkovice 8 5 2 1 17:8 17
 3. Bosonohy 8 4 2 2 21:18 14
 4. Líšeň B 8 4 1 3 17:16 13
 5. Jevišovice 8 4 1 3 13:12 13
 6. Šaratice 8 3 3 2 17:10 12
 7. Čebín 8 3 2 3 10:10 11
 8. Slavkov 8 3 1 4 14:16 10
 9. Miroslav 8 3 1 4 10:12 10
 10. Šlapanice 8 3 1 4 9:13 10
 11. Hrušovany 8 3 0 5 15:16 9
 12. Bořitov 8 1 4 3 17:20 7
 13. Slovan 8 1 4 3 14:18 7
 14. Mikulov 8 2 0 6 6:24 6

Krajská liga v hokeji začala
Blansko - Nejvyšší krajská hokejová soutěž o víkendu zahájila nový 

ročník. Boskovice, obhájce trofeje z minulého roku, v něm budou mít 
víkendový hrací den v neděli se začátkem v 17 hod., Blansko v sobotu 
v 16 hod. Protože duel Minervy Boskovic v Moravských Budějovicích 
byl  odložen, představilo se zatím jen Blansko. V úvodním utkání na 
domácím ledě přetlačilo Velkou Bíteš.

Dynamiters Blansko HK – HC Velká Bíteš 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), Roz-
mahel 2, Kocman, Štěpánek.

Zápas poznamenaly neustálé šarvátky, počet vyloučených na obou 
stranách byl dvouciferný. Domácí vedli již od 2. minuty, ve 13. minu-
tě odskočili o dvě branky. Po chybách v obraně ale Bítešští vyrovnali. 
Blansko pak opět odskočilo až na 4:2. V 55. minutě byl vyloučen do 
konce utkání domácí Pazdera. Při odchodu do šaten ale fyzicky napadl 
funkcionáře Velké Bíteše a vypukla všeobecná bitka. Pokračovalo se až 
po čtvrthodině. V nervózním závěru již hosté dokázali jen snížit. (bh)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Je-
dovničtí se dokázali probrat z de-
baklu ve Sloupu minulý týden, 
popravili slabé Letovice a posu-
nuli se do čela tabulky okresního 
přeboru. Hosté v tomto kole vybo-
jovali jen dvě remízy, jinak body 
zůstávaly doma.

Rudice – Šošůvka 2:2 (2:0), 
Grómský, Sehnal L. – Sehnal L., 
Doležal.

V dramatickém zápase se na-
konec soupeři rozešli smírně, 
když oba mohli dosáhnout na tři 
body. Domácí sice vedli brankami 
Grómského a Sehnala, Šošůvka 
ale nakonec dorovnala. Utkání 
ovlivnil nepřesný rozhodčí, který 
v závěru odpískal dvě sporné pe-
nalty na každé straně. 

Olešnice – Boskovice B 1:1 
(0:0), Kubíček M. – Fojt J.

Odpovídající remíza. Domácí 
byli sice mírně lepší, propadli však 
v koncovce. Od 65. minuty vedli. 
Vyrovnáním z penalty sice Bosko-
vice opovrhly, třináct minut před 
koncem se jim to ale díky Fojtovi 
přece jenom povedlo.

Jedovnice – Letovice 6:1 (4:0), 
Šot 2, Rybář, Pernica, Galita, Gryc 
– Širůček. 

O vítězi nebylo od začátku po-
chyb. Hosté přijeli citelně oslabeni 
jen s jedním dorostencem na lavič-
ce. Ve 23. minutě to bylo již 3:0 
a skóre pak jen narůstalo. Čestný 

úspěch zaznamenali Letovičtí až 
za stavu 5:0. 

Olomučany – Vysočany 3:2 
(2:1), Klíma Pavel, vlastní, Štrajt 
– Beneš, Hejč Tomáš. 

Ve vyrovnaném utkání měli na-
konec více štěstí domácí. Vysoča-
ny šly do vedení po individuální 
akci, do půle ale Olomučany oto-
čily. Po změně stran zvýšil Štrajt 
střelou z hranice šestnáctky. Hos-
té již jen snížili, přes značný tlak 
v závěru na bod nedosáhli.

Kořenec – Drnovice 1:1 (0:0), 
Kuda – Setnička Jan, ČK: Komá-
rek J., Brantner (D).

Kořenečtí promrhali tři body. Do 
vedení se dostali sice až ve druhé 
půli po přesné střele Kudy, nedo-
kázali je však udržet, přestože po 

dvou červených kartách dohrával 
soupeř jen v devíti. V 85. minutě 
vyrovnal zkušený Setnička. 

Blansko B – Doubravice 3:1 
(2:1), Blatný 2, Beneš – Vladík.

Z počátečního drtivého tlaku se 
z několika šancí nadšeně hrajícího 
Blanska ujala jen střela Blatného. 
Hosté se pak dostali do hry a Vla-
dík vyrovnal. Těsně před půlí ale 
rozradostnil domácí znovu Blatný. 
Pečetil Beneš. 

Sloup – Skalice 3:1 (2:1), Ne-
čas, Škvarenina, Petržel – Kužel. 

Sloup opět doma vyhrál, byl 
však k svému soupeři milosrdný. 
Ten sice od 23. minuty vedl, pak 
ale stříleli už jen domácí. Po dlou-
hém Polákově výkopu vyrovnal 
Nečas, druhou trefu přidal mazác-

Trefa. Blatný střílí první gól Blanska do doubravické sítě. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Stá-
le bez porážky putují letošní I.B 
třídou fotbalisté Kunštátu. Ten-
tokrát je k výhře posunul třemi 
góly Ondřej Španěl. Černá Hora 
vydolovala bod v Tišnově, Lipo-
vec doma padl s vedoucím celkem 
tabulky.

Kunštát – Svratka Brno 3:0 
(1:0), Španěl 3. Kunštát: Loukota 
I. – Loukota O., Horák, Hruška, 
Zámek – Král (85. Chloupek, Mi-
hola, Španěl, Boček – Kuruc (20. 
Novotný M.), Truhlář (62. Novot-
ný D.).

Ve střeleckou exhibici Španě-
la se proměnil zápas se Svratkou 
Brno. Poprvé rozvlnil brněnskou 
síť v 7. minutě po standardce 

hlavou. V 55. minutě se nadechl 
k sólu, v jehož závěru udělal klič-
ku i gólmanovi, potřetí se radoval 
v 70. minutě. Byla to opět stan-
dardní situace, kunštátský kano-
nýr ale tentokrát ukázal, že dává 
branky i nohou. 

Lipovec – Bohdalice 2:5 (1:2), 
Sedlák J., Vágner. Lipovec: Sedlák 
O. – Zouhar V., Sedlák J., Vágner 
L., Kunc – Horáček R., Horáček 
L., Šebela (60. Sedlák R.), Hebert 
(77. Vágner V.) – Zouhar, Matuška 
(75. Zukal). 

Hosté poté, co Lipovec zahodil 
dvě šance, převzali iniciativu a po 
půlhodině hry vedli 0:2. Pak však 
Sedlák po rohu snížil a když po 
změně stran z penalty vyrovnal 

Vágner, oživili domácí naděje na 
body. Nebylo tomu tak. Bohdali-
ce rychle utekly třemi brankami 
a zápas se pak již jen dohrával 
z povinnosti. 

Tišnov – Černá Hora 1:1 (0:1), 
Zeman – Mazal.
Černá Hora měla tentokrát štěs-

tí, když si z horké tišnovské půdy 
odvezla bod. Vedla sice Mazalo-
vou brankou, která padla těsně 
před odchodem do šaten, po ná-
vratu z nich ale domácí vyvinuli 
velký tlak. Naštěstí pro hosty ale 
padla jen vyrovnávací branka. 
Velký den měl totiž brankář Tráv-
níček a body se jen dělily. 

Další výsledky: Kohoutovice 
– Ivanovice 3:1, Drnovice – Me-

dlánky 1:4, Ochoz – Rousínov B 
2:1, Vev. Bítýška – Švábenice 2:1. 

Hrálo se minulý víkend: Černá 
Hora – FK Kunštát 0:2 (0:1), Král, 
Novotný. FC Svratka Brno – So-
kol Lipovec 1:3 (0:1), Matuška, 
Vágner, Zouhar.  (bh)
  1.  Bohdalice  8  7  0  1  24:12  21
  2.  Kunštát  8  6  2  0  20:7  20
  3.  Kohoutovice  8  5  1  2  22:10  16
  4.  Černá Hora  8  4  1  3  14:11  13
  5.  Medlánky  8  3  3  2  16:13  12
  6.  Tišnov  8  3  2  3  6:13  11
  7.  Ivanovice  8  3  1  4  13:15  10
  8.  Ochoz  8  2  3  3  12:15  9
  9.  Svratka  8  3  0  5  10:15  9
  10.  Lipovec  8  2  2  4  17:20  8
  11.  Drnovice  8  2  2  4  10:18  8
  12.  Rousínov B  8  2  1  5  7:11  7
  13.  Vev. Bítýška  8  2  1  5  12:24  7
  14.  Švábenice  8  1  3  4  13:12  6

Kunštátský Španěl se blýsknul hattrickem

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Stolnímu tenisu za-
čala nová sezona v republikových 
a krajských soutěžích. Z blanen-
ských týmů dokázaly bodovat 
pouze ženy v 1. lize. V krajské 
soutěži se v prvním kole odehrálo 
okresní derby mezi Zbraslavcem 
a Boskovicemi. 

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– SKST Hodonín B 5:5, Jirůšková 
3,5, Ševčíková 1,5. 

Blansko vstoupilo do utkání 
velmi dobře a hned se ujalo vede-
ní 3:0. Děvčata z Hodonína však 
prokázala svoje kvality a zlepše-
ným výkonem mač notně zdrama-
tizovala, v koncovce se dokonce 
dostala do vedení 4:5. Opora do-
mácích Marie Jirůšková ale jistým 
výkonem v poslední dvouhře roz-
hodla o dělbě bodů.

2. liga ženy: ČKD B – Sokol 
Brno I A 3:7, Trávníčková 2, Hr-
báčková 1. 

Hosté byli od začátku lepším 
týmem. Jedním bodem se ve svém 
prvním ligovém utkání uvedla po-
sila z Dubňan Hrbáčková, bohužel 
se již tolik nedařilo Lence Hrou-
zové.

2. liga muži: MS Brno B – 
ČKD A 10:7, Dudík 4,5, Přikryl 
Aleš 2,5. 

O výkony kterých hráčů se bude 
ve druhé lize opírat blanenské 
áčko, se ukázalo hned v prvním 
zápase. Luboš Dudík ani jednou 
nezaváhal, skvělým výkonem 
a dvěma body ho podpořil i Aleš 
Přikryl. Tolik už se nedařilo Davi-
du Kvíčalovi a Pavlu Čákovi. 

Divize muži: ČKD B – Sokol 
Brno I A 5:10, Mikula 3, Chajda 
1,5 Přikryl Jiří 0,5.

Domácí nastoupili proti největ-

šímu kandidátu postupu bez zra-
něného Voráče, kterého nahradil 
Jiří Přikryl a nevedl si vůbec špat-
ně. Ve čtyřhře s Chajdou vybojo-
vali bod a ani ve dvouhrách mu 
k výhře mnoho nescházelo. Sta-
nislav Mikula ukázal, že po svém 
přechodu z A týmu bude velkou 
oporou. Bohužel se příliš nedaři-
lo Milanu Hégrovi, na kterém se 
až příliš projevila delší zápasová 
pauza. 

KS II muži: Sokol Brno I C - 
ČKD C 10:0, podrobnosti nedo-
dány. Zbraslavec A – Boskovice 
A 10:6, Bezděk 3,5, Křepela R. 3, 
Křepela L. 2, Krása st. 1,5 – Pačí-
nek 3,5, Horváth 1, Těžký 1, Su-
chý 0,5.

Úvod utkání byl překvapivý 
pro obě strany. Ve čtyřhrách se 
totiž favorizovaným dvojicím ani 
na jedné straně nepodařilo zvítě-
zit. Stav zůstával vyrovnaný až 

do 3:3. Pak přišla série pěti výher 
domácích v řadě. Mezi nimi byly 
klíčovými především souboj dvou 
dnes nejlepších hráčů svých celků 
Radima Křepely proti Jakubovi 
Pačínkovi a porážka dlouhodobé 
opory Boskovic Pavla Těžkého 
od Luboše Křepely. V prvním 
případě domácí hráč navázal na 
lepší doby své předchozí karié-
ry a nedal soupeři žádnou šanci. 
V tom druhém byl výsledek pě-
tisetového duelu snad největším 
překvapením utkání. Těžký po-
tom prohrál i další pětisetový zá-
pas s Bezděkem. 

Nedařilo se příliš ani druhé 
opoře Boskovic Marku Horvátho-
vi. Byl to on, kdo nakonec prohrál 
poslední zápas dne, přestože nad 
Bezděkem vedl dva nula na sety. 
Zbraslavec se mohl více spoleh-
nout na své opory a vstoupil tak 
do sezony očekávanou výhrou. 

Blanenským stolním tenistům start nevyšel

ky Škvarenina. Po změně stran se 
z festivalu sloupských šancí ujala 
jen Petrželova trefa.

Hrálo se minulý víkend
Sedmé kolo okresního přebo-

ru přineslo několik překvapení. 
Asi největším byla vysoká výhra 
Sloupu nad dosud výborně hrají-
címí Jedovnicemi, ty si odvezly 
sedmigólový debakl. Doma zavá-
hala Doubravice, přidaly se k ní i 
Drnovice a Skalice.

Výsledky: Sloup – Jedovni-
ce 7:0 (2:0), Mikulášek 3, Ne-
čas, Šváb, Belton, Trefi l. Skali-
ce – Blansko B 1:4 (1:2), Marek 
– Blatný 2, Matuška, Pokorný. 
Doubravice – Olešnice 0:1 (0:0), 
Plíhal M. Boskovice B – Kořenec 
1:0 (0:0), Janíček Jiří. Drnovice 
– Olomučany 1:3 (1:3), Navrátil 
– nehl. Vysočany – Rudice 2:2 
(1:2), Hejč T., Přikryl – Krátký, 
Matuška, ČK: Malík (R). Šošův-
ka – Letovice 3:2 (2:1), Krátký 2, 
Kuchař – Řezník, Širůček. 
  1.  Jedovnice  8  5  2  1  22:13  17
  2.  Sloup  8  5  1  2  22:7  16
  3.  Olomučany  8  5  1  2  12:13  16 
  4.  Doubravice  8  5  0  3  15:10  15 
  5.  Boskovice B  8  4  2  2  17:12  14 
  6.  Blansko B  8  4  1  3  17:12  13
  7.  Olešnice  8  3  4  1  16:12  13
  8.  Kořenec  8  2  4  2  8:9  10
  9.  Šošůvka  8  3  1  4  19:24  10 
  10.  Rudice  8  2  4  2  12:17  10 
  11.  Vysočany  8  2  2  4  12:12  8 
  12.  Drnovice  8  2  1  5  14:21  7 
  13.  Skalice  8  1  1  6  10:23  4
  14.  Letovice  8  0  2  6  11:22  2

Běh. Za pořadatelství OA a SZdŠ Blansko 
se v úterý uskutečnil okresní přebor střed-
ních škol v přespolním běhu. Tituly putují do 
Boskovic, vítězné školy budou startovat na 
krajském kole v Hodoníně. Výsledky, chlapci 
družstva: 1. SOŠ a SOU André Citroëna Bos-
kovice, 2. SOŠ a SOU - MŠP Letovice, 3. Gym-
názium Blansko. Jednotlivci: 1. Schramm 
(SOŠ a SOU André Citroëna), 2. Blaha (SPgŠ 
Boskovice), 3. Michalík (SPŠ Jedovnice). Dív-
ky družstva: 1. Gymnázium Boskovice A, 
2. Gymnázium Blansko, 3. Gymnázium Bos-
kovice B. Jednotlivkyně: 1. Hlubinková, 2. Ča-
chotská, 3. Tesařová (všechny Gymnázium 
Boskovice A). (bh) 2x foto Roman Gregor



RAFK R    1
FK A  B    1

Poločas: 0:0. Branky: 86. Kouřil - 62. Šenk. Diváků: 180. Blansko: 
Bednář - Bubeníček, Martinec, Šplíchal, Beneš - Kugler, Kolář - Doležel, 
Zouhar (78. Pernica), Šenk (84. Šíp) – Sehnal. 

FC M  K   4
FC B    0

Poločas: 1:0. Branky: 48. a 55. Zelníček, 44. Březina, 88. Adamík. Divá-
ků: 220. Boskovice: Švéda – Adamec (46. Václavek), Horák Jakub, Mar-
tínek, Šafařík (60. Fojt J.) - Fojt L. (46. Černý), Horák Jan, Preč, Ošlejšek, 
Stara - Janíček. 

B  Z    0
MKZ R -J   0

Poločas: 0:0. Diváků: 185. Rájec-Jestřebí: Němeček – Geschvantner, 
Macík, Keller, Straka – Kovář, Skácel (75. Palkaninec), Opletal, Hrůza (70. 
Sedlák) – Ostrý, Macháček.

SK O  R   0
FK IE Z    3 

Poločas: 0:0. Branky: 55. Černý, 62. Procházka, 78. Samek. ČK: 84. Ne-
děla. Diváků: 130. Ráječko: Rettegy - Sígl, Maška, Bartoš, Badura - Jarů-
šek, Kupský, Sehnal V., Starý - Sehnal J., Neděla.

Velmi špatný anglický týden pro celek Ráječka: Nula bodů a celkem šest inkasovaných gólů

Blansko stále ztrácí v závěru vyhraná utkání
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Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Tři mistrovská utkání v průběhu 
týdne prověří každý fotbalový 
tým. Pověstný anglický týden vy-
šel mužstvům z našeho regionu 
v krajském přeboru se střídavými 
úspěchy. 

Plný bodový zisk nezaznamenal 
ani jeden. Naopak. Ráječko tři-
krát padlo, z toho dvakrát doma, 
a nadějně rozjetý podzim dostal 
tak trochu facku. Blansko má na 
sobě stále stejnou deku. Ve všech 
utkáních letošního ročníku vedlo, 
k zisku tří bodů ale došlo zatím 
jen čtyřikrát. Ve středu je přivez-
lo z Ivančic, doma s Vracovem 
i v Rajhradu se body zase jen dě-
lily. Boskovice po dvou výhrách 
přivezly debakl z Moravského 
Krumlova. Ráječtí se stále krčí 
u dna, nedokázali porazit ani po-
slední tým tabulky.

Blansko v sobotu předvádělo 
v Rajhradu opět svůj ofenzivní 
fotbal. „Bylo to tentokrát opravdu 
tak, jak od kluků chci. Jejich výkon 
snesl nejpřísnější měřítka, shodli 
se na tom i místní. Po vedoucím 
gólu jsme ale utkání bohužel opět 
nedovedli do vítězného konce,“ 
povzdechl jinak spokojený trenér 
Michal Kugler. 

Tomu vyšel tah s nasazením 
mladičké stoperské dvojice Marti-
nec a Šplíchal. Právě druhý jme-
novaný rozehrál v 61. minutě stan-
dardku na Sehnala a jeho přihrávku 
Šenk napálil nekompromisně pod 
břevno. Blansko pak dále diktova-
lo tempo, ale protože nedokázalo 
vedení potvrdit, fotbalová Fortuna 
je opět potrestala šťastným vyrov-
návacím gólem Rajhradu.

Jiří Vorlický ofi ciálně již Bos-
kovice nevede jako trenér, zůstává 
jen jako hlavní muž vedení, pro-
tože si ještě užívá aktivně fotbalu 
v Březové. Do Moravského Krum-
lova ale s týmem odcestoval. Příliš 

radosti si tam však neužil. „Kluci 
dostali gól v posledních okamži-
cích prvního poločasu. V kabině se 
ale z toho nepoučili, hned v úvodu 
druhého inkasovali ještě dvakrát 
a bylo hotovo,“ viděl rozhodující 
moment. Jak řekl, Boskovičtí při 
držení míče udělali hrubky a sou-
peř je trestal z brejků do otevřené 
obrany.

Ráječtí jeli na hřiště posledního 
Zbýšova s touhou bodovat. Po-
vedlo se to jen částečně. Branka 
nepadla ani na jedné straně. „Byli 
jsme k ní ale určitě blíž. Nastřelili 
jsme tyč, myslím, že jsme mohli 
kopat i penaltu,“ řekl trenér Jiří 
Záleský. Domácí se do vážnější 
šance nedostali. „Byl to takový 
zápas celků ze dna tabulky,“ kon-
statoval jeho asistent Miroslav 
Bureš. 

O tomto víkendu se doma uká-

zalo jen Ráječko. A nebylo to věru 
povedené představení. V první 
půli sice předvádělo festival šancí, 
ale zůstaly všechny neproměněné. 
A po změně stran přišel oprávněný 
trest. Po první obdržené brance se 
sice ještě jakžtakž otřepalo, druhá 
už je ale srazila na kolena a třetí 
dorazila. 

Vložené 15. kolo 
krajského přeboru
Zbýšov – Boskovice 0:5 (0:4). 

Branky: 28. a 55. Janíček, 13. Sta-
ra, 18. Preč, 45. Šafařík.

Boskovice: Švéda - Preč, Horák 
Jakub, Martínek, Vykoukal, Fojt 
J., Horák Jan, Ošlejšek, Stara, Šaf-
ařík, Janíček. 

Ráječko – Vracov 0:2 (0:1). 
Branky: 25. Eliáš, 52. Lejsal.

Ráječko: Rettegy - Badura, Bar-

toš, Maška, Sígl - Starý, Sehnal V., 
Kupský, Sehnal J. (62. Tajnai), Ja-
růšek - Neděla (75. Štrajt). 

Ivančice – Blansko 1:2 (0:2). 
Branky: 65. Němec - 42. a 45. 
Doležel. ČK: 60. Pekáč - 72. Janí-
ček. Blansko: Juran - Bubeníček, 
Martinec, Šplíchal, Hájek (70. 
Pernica) - Sedláček (86. Kugler, 
90. Šíp), Janíček, Zouhar, Šenk - 
Sehnal, Doležel 

Bzenec - Rájec-Jestřebí 1:0 
(0:0). Branka: 65. Ingr. Rájec: 
Němeček (66. Klíma) - Skácel, 
Palkaninec, Macík, Hrůza, Ma-
cháček (Svoboda), Kovář, Sedlák, 
Geschvantner, Straka, Ostrý.

Hrálo se minulý 
víkend

Boskovice – Kyjov 3:2 (0:1). 
Branky: 54. a 60. Preč, 74. Janíček 

- 12. Přikryl, 64. Hesek. Diváků: 
120. Boskovice: Boskovice: Švé-
da – Adamec, Horák Jak., Šafařík, 
Stara – Fojt J. (83.Kalášek), Horák 
Jan, Ošlejšek (88.Čech), Preč, Fojt 
L. (77.Blaha) – Janíček.

Blansko – Vracov 2:2 (1:1). 
Branky: 17. Sehnal, 51. Zouhar 
- 24. vlastní Juran, 71. Zýbal. Di-
váků: 189. Blansko: Juran - Hájek, 
Bubeníček, Kolář, Beneš - Sedlá-
ček (77. Šplíchal), Janíček, Zou-
har (84. Pernica), Šenk - Sehnal, 
Doležel.

Bzenec – Ráječko 1:0 (0:0). 
Branka: 80. Ingr. Ráječko: Kučera 
– Badura, Maška, Karásek, Bartoš 
– Jarůšek, Štrajt, Kupský, Starý - 
Neděla, Sehnal. 

Rájec-Jestřebí – Rajhrad 0:0. 
Rájec: Němeček - Geschvant-
ner (21. Kovář), Macík, Keller, 
Straka - Sedlák, Holý (46. Pal-

kaninec), Opletal, Hrůza - Ostrý, 
Macháček.

Další výsledky: Vracov – Podi-
vín 3:2, Kuřim – Novosedly 5:1, 
Rousínov – Bzenec 4:2, Kyjov – 
Ivančice 3:1. Středa: Kuřim – Ra-
jhrad 3:3, Rousínov – M. Krumlov 
1:0, Kyjov – Podivín 3:0, Znojmo 
– Novosedly 3:4 (1:2).
  1.  Vracov  10  7  1  2  25:14  22
  2.  Bzenec  10  7  0  3  20:9  21
  3.  Novosedly  10  6  1  3  16:16  19
  4.  Znojmo  10  5  3  2  24:16  18
  5.  Rousínov  10  6  0  4  16:14  18
  6.  Blansko  10  4  5  1  20:16  17
  7.  Kyjov  10  5  1  4  15:11  16
  8.  Boskovice  10  4  4  2  19:17  16
  9.  M. Krumlov  10  4  2  4  12:11  14
  10.  Kuřim  10  3  3  4  20:18  12
  11.  Ráječko  10  4  0  6  10:12  12
  12.  Ivančice  10  3  1  6  19:17  10
  13.  Rajhrad  10  2  4  4  12:17  10
  14.  Podivín  10  2  3  5  19:29  9
  15.  Rájec  10  1  3  6  6:17  6
  16.  Zbýšov  10  1  1  8  7:26  4

Blansko – Vracov 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Vracov 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Baráž. O víkendu se baseballisté Olympie Blansko, vítězové českomoravské ligy, utkali v pvních dvou domácích utkáních baráže o extraligu se Skokany Olomouc. Za  mco v sobotním utkání vyhráli 7:2, v neděli již tak úspěšní 
nebyli a prohráli 0:5. Série na tři vítězné zápasy se stěhuje na půdu soupeře. Foto Josef Mikulášek * Začátek sezony. Start první kuželkářské ligy za  m ženám TJ ČKD Blansko nevyšel, když v úvodních čtyřech utkáních nepo-
cí  ly radost z bodů. Chuť si budou ch  t spravit na Poháru NBC v Makedonii, kam zamíří začátkem října. Foto Bohumil Hlaváček * Atle  cké závody. Na stadionu ASK Blansku proběhlo okresní kolo CORNY středoškolského 
poháru v atle  ce. Výsledky viz str. 13. Foto Bohumil Hlaváček

Jana Kakáčová 

Znojmo, Blansko - Předpo-
slední závod Vema mistrovství 
České republiky v biketrialu se 
jel premiérově v krásném prostře-
dí pod hrází znojemské přehrady. 
V chráněné krajinné oblasti neby-
lo pro pořadatele jednoduché po-
stavit tratě, ale místním se poda-
řilo nemožné. Připravili náročné 

kamenité sekce, ve kterých jezdci 
opět sbírali vysoké počty trest-
ných bodů. Blanenským se dařilo 
na výbornou.

V kategorii Elite znovu domi-
noval Vašek Kolář, který naprosto 
jednoznačně rozdrtil zbytek star-
tovního pole svojí kočičí jízdou. 
Martin Kakáč mu sekundoval 
a opět se spolu postavili na stup-
ně vítězů, když se mezi ně vklínil 

Biketrialisté Kolář a Gryc mají zlato
zkušený Roman Chvojka. V Ju-
niorech si pro zlato dojel Václav 
Gryc, který se na kolo postavil 
v přestávce mezi léčbou kompli-
kované zlomeniny zápěstní kůstky. 
Na Ondru Šenka zbyla v katego-
rii Minime bramborová medaile, 
neboť o místa na stupních vítězů 
ho připravili dva slovenští jezdci. 
V Beginnerech se poprvé na „bed-
nu“ postavil Jakub Audy a do Je-
dovnic si odvezl bronz. V Hobby 
dojel Miloslav Gryc sedmý.

Na závěrečném indoorovém 
podniku na sportovním veletrhu 
Sportlife v Brně se tedy rozhod-
ne o konečném pořadí v jednotli-
vých kategoriích a blanenští mají 
opět našlápnuto na stupně vítězů. 
V nejprestižnější kategorii Elite 
má zlato již jisté Kolář, Kakáč 
bude letos opět bojovat o bronz. 
Mohlo by se tak podařit historicky 
nejlepší umístění našich v této tří-
dě v seriálu MČR. Minimák Ondra 
Šenk by snad již také neměl přijít 
o bednu, musí však ještě v po-
sledním závodě zabrat. O titul, či 
slušné umístění letos přijde kvůli 
zranění ruky Vašek Gryc.Václav Gryc. Foto Radim KakáčVáclav Gryc. Foto Radim Kakáč

Věra Vencelová

Boskovice, Vyškov - Minulý 
pátek si to v boskovickém bazé-
nu mezi sebou rozdali plavci bla-
nenského a boskovického oddílu 
na tradičních závodech středních 
tratí Boskovické čtyřstovce. 

Jak název napovídá, soutěžilo 
se v disciplíně 400 m kraul, nej-
mladší plavci obou oddílů plavali 
poloviční trať. Na ní zvítězili de-
vítiletí borci Barbora Sedláková 
z Blanska a Filip Tlamka z Bo-
skovic. Pro vítězství v katego-
rii mladšího žactva si doplavali 
boskovičtí plavci David Jakub 
a Andrea Husovská. Ve starším 
žactvu si zlatou medaili nedali 
vzít blanenský Dominik Špaček 
a boskovická Anna Tlamková. 
Poslední cenné kovy v jednotliv-
cích přidali svým oddílům Jan 
Vencel z Blanska a Jana Hlavin-
ková z Boskovic. 

Před závěrečnými štafetami 
bylo tedy skóre 5:2 ve prospěch 
Boskovic. Štafety na 4x100 m po-
lohový závod však ukázaly napro-
stou převahu Blanska. Čtyřčlenná 

Plavcům začala podzimní sezona

štafeta žen ve složení Pokorná, 
Kopřivová, Dohnalíková a Zama-
zalová zvítězila s náskokem jedné 
délky bazénu, muži, kteří plavali 
ve složení Vencel J., Vencel M., 
Kopřiva a Špaček nadělili Bosko-
vicím dokonce dva bazény. Ko-
nečné skóre tak nakonec Blansko 
dorovnalo na 5:5.

Na Vyškovském hrošíku, který 
je určen nejmenším plavcům do 

deseti let, reprezentovalo Blansko 
osm borců. V konkurenci čtrnácti 
oddílů Moravy a Slezska si nej-
lépe vedl teprve osmiletý Štěpán 
Pokorný, který si jako jediný do-
plaval pro medaili. Měla hodnotu 
stříbrnou a bylo to na trati 50 m 
znak. Desetiletý Daniel Šenk 
skončil mezi třiceti plavci na so-
lidním pátém místě v disciplíně 
100 m prsa.

Účastníci Boskovické čtyřstovky.  Foto Věra VencelováÚčastníci Boskovické čtyřstovky.  Foto Věra Vencelová
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