
Michal Záboj
Radim Hruška

Letovice - Už jen několik 
dní zbývá do začátku komplet-
ní rekonstrukce silnice kolem 
přehrady Křetínky u Letovic. 
Rekonstrukce se dočká také 
vozovka mezi Horním a Pro-
středním Poříčím. Na nové povr-
chy v obcích a v České ulici 
v Letovicích si ale budou muset 
řidiči ještě rok počkat.

Na celkem sedmi kilometrech 
silnice mezi Křetínem a Letovi-
cemi a mezi Horním a Prostřed-
ním Poříčím dělníci postupně 
odfrézují svrchní vrstvy a nahra-
dí je novými. Na rekonstrukci 
vozovky v těchto místech se 
čeká už několik let. Místy je plná 
děr a výtluků.

„Na stav této komunikace byly 
v posledních letech četné stížnos-
ti, takže jsme rádi, že se podaři-
lo stavbu nachystat a bude letos 
realizována,“ podotkl vedoucí 

blanenské správy a údržby silnic 
Miloš Bažant.

Rekonstrukce začne v polovi-
ně června a potrvá do poloviny 
srpna. Většinu času zůstane sta-
veniště průjezdné. „Frézování 
povrchu a pokládka spodní lož-
ní vrstvy asfaltu bude probíhat 
po polovinách za omezeného 
provozu. Na pokládku vrchní 
obrusné vrstvy by měla být úplná 
uzavírka s objížďkou přes Záblu-
dov a Kunštát,“ upřesnil Bažant 
s tím, že práce přijdou na asi 
šedesát šest milionů korun.

Opravy silnice mezi Letovice-
mi a Křetínem omezí také náv-
štěvníky přehrady Křetínka. Na 
hlavní akci prázdnin – závody 
dračích lodí – už by ale měly být 
práce hotové. 

„Mělo by to vyjít, takže dračí 
lodě, kam zavítají stovky lidí, 
proběhnou bez problémů. Na 
druhou stranu si myslím, že náv-
štěvníci této populární akce za 
námi přijedou, i kdyby měli jet 

přes tankodrom,“ přiblížil sta-
rosta Letovic Vladimír Stejskal 
(ODS).

Silničáři plánují také rekon-
strukce průtahů obcemi a leto-
vické České ulice. Původně 
se přitom počítalo s tím, že se 
všechny úseky budou opravovat 
naráz. „Přípravu zkomplikovaly 
nevypořádané majetkové vzta-
hy a někdy i nesouhlas majite-
lů pozemků a nemožnost jejich 
dohledání. V současné době ale 
už máme i tyto stavby připra-
veny,“ dodal Miloš Bažant, kte-
rý předpokládá začátek na jaře 
příštího roku.

Na opravě České ulice se bude 
podílet i město Letovice. „Než se 
začne silnice opravovat, musíme 
nejprve zrekonstruovat kanaliza-
ci a další věci v zemi. Poté při-
jde na řadu nový povrch. Jako 
poslední bude následovat kom-
pletní oprava chodníků podél 
zrekonstruované silnice,“ dopl-
nil letovický starosta.
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Prezident Masaryk v Boskovicích slíbil vodovod
Michal Záboj

Boskovice - Boskovice si připo-
menou výročí první prezidentské 
návštěvy. Před pětaosmdesáti léty 
v neděli 16. června roku 1929 do 
města zavítal československý pre-
zident Tomáš Garrigue Masaryk.

„Prezident přijel v doprovodu 
ministerského předsedy Udržala, 
ministra vnitra Černého, své dcery 
Alice a tajemnice slečny Udržalo-
vé. Přivítal jej okresní hejtman 
Alois Fendrych, starosta Boskovic 

Oprava silnice kolem 
Kře  nky se blíží, průtahy 

obcemi se odkládají

 Foto Muzeum Boskovicka Foto Muzeum Boskovicka
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Pavel Šlahúnek, který v proslovu 
připomněl boskovického rodáka 
Petra Bílku, jehož si prezident vel-
mi vážil,“ upřesňuje historik Muzea 
Boskovicka Petr Vítámvás.

Ve svém projevu tehdy starosta 
Šlahúnek neopomněl zmínit i to, že 
Boskovice čeká stavba skupinové-
ho vodovodu z Velkých Opatovic. 
Masaryk pak projektu slíbil pod-
poru úřadů. „Budete podporováni, 
pokud jsem informován, úřady, 
abyste udělali svou povinnost,“ 
prohlásil tehdy Masaryk.

Významné události pro Bosko-
vice i okolí se na několika stranách 
věnuje zápis v Pamětní knize měs-
ta. „Na náměstí okna vyzdobených 
domů, vikýře a římsy přeplněny 
byly diváky, kteří vyhledávali 

nedostupná místa, jen aby byli pří-
tomni slavnostnímu vítání. Kolem 
tribuny hlava na hlavě, jablko by 
nepropadlo. Vyhrazené místo nesta-
čí pojmouti zástupy vzrušených 
dětí,“ píše se v Pamětní knize. 

Prezident Masaryk se po pro-
jevech a předání darů zapsal do 
Pamětní knihy města a sokolské 
obce a osobně se pozdravil s pří-
tomnými. „Před vstupem do auto-
mobilu podal pan prezident ruku 
okolo něho se seskupivším dětem, 
načež vsednuv do auta, odjížděl 
z náměstí do Havlíčkovy třídy, kte-
rá rovněž vyzdobena byla prapory, 
stožáry a na konci branou, na které 
nápis vyjadřoval přání všech: Tatíč-
ku starý náš, ať se nám zachováš,“ 
uvádí městská Pamětní kniha. 

Punkevní jeskyně
Stavba nové 
provozní budovy 
výrazně neomezí 
hlavní turistickou 
sezónu.

Více na straně 2

Nové chodníky v Rájci
V Rájci-Jestřebí se 
pustili do opravy 
chodníků a dvou 
ulic v centru 
města.

Více na straně 4

Černá Hora vyhrála
Fotbalisté 
Černé Hory se 
stali letošním 
okresním 
přeborníkem.

Více na straně 7

Řemesla. Panská zahrada v Kunštátě ožila Svátky řemesel. Lidé si mohli prohlédnout desítky stánků s výrobky 
tradičních řemesel. Připraven byl i bohatý doprovodný program. více na izrcadlo.eu Foto Radim Hruška

Blanenská nemocnice se stala 
bezbariérovou pro neslyšící

Město vydalo 
pohlednice

Blansko - Obyvatelé i návštěv-
níci Blanska letos mohou svým 
známým poslat nové pohlednice 
s motivy Blanska. Radnice vyda-
la novou sérii pohledů s vyob-
razením zámku, kostela svatého 
Martina a dřevěného kostelíku 
a tři celkové pohledy na měs-
to. Novinkou pro letošní sezónu 
jsou pak turistické vizitky, neboli 
nálepky, které se vlepují do turis-
tických deníků. V informační 
kanceláři Blanka jsou k dostání 
také odznáčky s motivem města a 
jeskyní Moravského krasu.  (moj)

Obce získaly 
ceny v krajské 
Vesnici roku

Okres Blansko - V krajském 
kole soutěže Vesnice roku bodo-
valy zástupci okresu Blansko. 
Do regionu putují tři stuhy, jeden 
diplom a několik dalších ocenění. 

Křtiny získaly Bílou stuhu za 
činnost mládeže a také speciál-
ní cenu Jihomoravský krajáč za 
Křtinské ertepláky. Cetkovice 
si z letošního ročníku odnášejí 
Oranžovou stuhu za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu 
a navíc ještě diplom Za vzorné 
vedení obecní knihovny.

 Pokračování na str. 2

Blansko - Neslyšící pacienti, 
kteří se dostanou do blanenské 
nemocnice, se teď lépe domlu-
ví s lékaři. S personálem mohou 
komunikovat prostřednictvím 
online tlumočení do znakového 
jazyka.

Nemocnice od Agentury pro 
neslyšící získala tablet, který 
novou službu dokáže na dálku 

zprostředkovat. Přístroj neslyšící 
najdou na centrálním příjmu.

„Tlumočník online tlumočnické 
nonstop služby se nachází na jiném 
místě než klient, takže je možné 
jeho tlumočení využít i z druhé-
ho konce republiky. Podstatou je 
možnost přenosu znakového jazy-
ka prostřednictvím webkamery 
a zároveň přenosu mluvené řeči 

prostřednictvím běžného telefo-
nu,“ popisuje mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Neslyšící tak může kdykoliv 
komunikovat s lékaři a personálem 
nemocnice. Tlumočit lze osob-
ní rozhovor i telefonát. Služba je 
zdarma. Blanenská nemocnice se 
tak stala více bezbariérovou pro 
neslyšící.  Pokračování na str. 2

Akcie majitele černohorského 
pivovaru se prodávají na burze

Praha, Černá Hora - Majitel Pivovaru Černá Hora společnost Pivo-
vary Lobkowicz Group ofi ciálně vstoupil na pražskou burzu. Zahajovací 
cena emise byla stanovena na 160 korun za akcii. Krátce po začátku 
vzrostla cena za akcii na zhruba 163 korun. „Tržní kapitalizace emise 
v den zahájení obchodování činí 1,870 mld. Kč, podíl free fl oat, tedy 
část obchodovaná na kapitálovém trhu, dosahuje dvaadvacet procent,“ 
upřesnil Jiří Kovařík z Burzy cenných papírů Praha.

Společnost Pivovary Lobkowicz nedávno oznámila, že plánuje inves-
tovat až 200 milionů korun do rozšíření distribuční sítě a získávání 
nových zákazníků. Zhruba 100 milionů korun pak chce letos použít na 
nákup dalšího, zatím neupřesněného pivovaru.  (moj)
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Jeskyně zůstanou otevřené 

i během stavby nové budovy
K K

Vzal piva 
a televizi

Blansko - Hned do dvou rekre-
ačních chat v Blansku zavítal 
v posledních dnech zloděj. Po 
vypáčení oken se dostal do skle-
pů. Pak vypáčil i balkonové dveře 
a v chatách pobral piva, cukrovin-
ky, televizor, anténu a deku. Maji-
telům poškozením objektů a ukra-
dením věcí vznikla škoda za více 
než pět tisíc korun. Zloděj je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže a porušování domov-
ní svobody.  (hrr)

Řidič usedl 
za volant 

zdrogovaný
Velké Opatovice - Policisté 

ve Velkých Opatovicích v úterý 
3. čevna zajistili mladého muže, 
který řídil zdrogovaný, bez řidič-
ského oprávnění a ještě k tomu 
auto vyřazené z evidence. Řidič 
je teď podezřelý z trestného činu. 
Sedmadvacetiletého muže policej-
ní hlídka zastavila v úterý po desá-
té hodině dopoledne. Test na pří-
tomnost omamných a psychotrop-
ních látek byl u něj pozitivní.

„Řidič sám přiznal, že před 
jízdou užil pervitin. Policistům 
řidič nebyl schopen předložit ani 
řidičský průkaz, protože měl do 
srpna roku 2011 zákaz řízení a do 
současnosti si nezažádal o vrácení 
řidičského oprávnění,“ upřesnila 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Kromě toho muž usedl za volant 
Škody Favorit, která byla dočasně 
vyřazena z evidence motorových 
vozidel. Navíc na auto umístil 
registrační značky pocházející z 
jiného auta. „Řidič tak po policejní 
kontrole již nemohl dál pokračovat 
v jízdě a je teď podezřelý ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky,“ dodala 
policejní mluvčí.  (moj)

Ukradl bonsaje
Šebrov - Obdivovatelem japon-

ských zahrad je zřejmě dosud 
neznámý zloděj, který se vydal 
krást v noci na sobotu 31. května 
do areálu zahradnictví v Šebrově. 
Zloděj tam rozstříhal plot, dostal se 
do areálu zahradnictví, kde ukra-
dl čtyři bonsaje. Škoda, která tím 
vznikla, byla vyčíslena na více než 
52 tisíc korun. Ten, kdo škodu způ-
sobil, je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Nálezy munice 
pokračují

Blanensko - Hned ke dvě-
ma nálezům munice vyjížděli 
v posledních několika dnech poli-
cisté. Náboje, už částečně zko-
rodované, našel například nový 
majitel domku v Bedřichově při 
úklidu stodoly. Náboje byly scho-
vané ve staré mlátičce. Celkem 
jich bylo nalezeno kolem pěti 
set kusů. Další munici pak našel 
muž v blízkosti Drnovic v místě 
zvaném Žleby. Jednalo se o tři 
dělostřelecké granáty. K oběma 
nálezům vyjížděli policejní pyro-
technici, kteří buď munici odvez-
li k likvidaci, nebo ji zneškodnili 
na místě. Ani v jednom případě 
nedošlo ke zranění osob nebo ke 
škodám.  (hrr)

Policisté pátrají
po muži 

z Boskovicka
Újezd u Bos-

kovic - Policisté 
žádají veřejnost 
o pomoc při 
pátrání po muži 
z Boskovicka, 
který odešel z 
místa bydliště v 
Újezdu u Boskovic v pondělí 19. 
května kolem půl čtvrté odpoled-
ne neznámo kam. Jedná se o sed-
mapadesátiletého Pavla Borka. 
Pohřešovaný je střední postavy, 
výšky asi 165 cm, má hnědočerné, 
rovné vlasy s patkou na levou stra-
nu. Muž měl na sobě pravděpo-
dobně fi alovou šusťákovou bundu, 

modré rifl e a hnědé polobotky na 
zavazování. „Pokud byste muže 
uvedeného popisu někde viděli 
nebo měli informace o tom, kde 
by se mohl pohybovat, informuj-
te policii na tísňové lince 158,“ 
připomněla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Při volbách
ukradli vlajky
Velké Opatovice - Během voleb 

do Evropského parlamentu ve Vel-
kých Opatovicích šetřili policisté 
krádež přímo v objektu, kde se 
nacházela volební místnost. Zatím 
neznámý pachatel tam v době od 
večera pátku 23. května do sobo-
ty do ranních hodin, ještě než se 
otevřela volební místnost, ukradl 
státní vlajku České republiky i se 
žerdí a také vlajku Evropské unie 
se žerdí. Celkem způsobil škodu 
za téměř dva tisíce korun. K nar-
ušení voleb nedošlo. Případ si už 
převzali policisté a šetří jej pro 
podezření ze spáchání přestupku 
proti majetku.  (hrr)

Michal Záboj

Blansko - Před Punkevními jes-
kyněmi během pár dnů začne stav-
ba nové správní budovy. Podzemí 
i tak zůstane turistům přístupné. 
Musejí se ale na čas smířit s něk-
terými omezeními a stavebním 
ruchem.

Původně přitom správa jeskyní 
uvažovala, že by na letošní sezonu 
zavřela objekt úplně. „Pro velký 
zájem našich i zahraničních turistů 
jsme se ale nakonec rozhodli Pun-
kevní jeskyně aspoň pro tu hlavní 
turistickou sezonu nechat otevře-
né,“ říká vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka.

Skloubit stavbu v úzkém žlebu 
a letní sezonu nebude nic jedno-
duchého. Starou provozní budovu 
čeká demolice a na jejím místě 
postupně vyroste nová. Turisté 
i zaměstnanci jeskyní najdou nové 
zázemí v mobilních buňkách.

Zmizí také současný vchod do 
jeskyně. Lidé se budou do pod-
zemí dostávat nově postaveným 
ochranným tubusem kolem sta-
veniště. „Omezení se bude týkat 
pouze vstupního areálu. Návštěv-
níci budou vcházet provizorním 
tubusem a vstupenky si zakoupí 
u mobilních buněk. U prohlídek 
se nic nemění, vstupy zůstanou 
po dvaceti minutách jako dosud,“ 
zdůrazňuje Hebelka.

Samotná stavba nové budovy 
začne v červnu a potrvá rok. Nový 
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Obce získaly ceny v krajské...
Pokračování ze str. 1
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova v kategorii obnova staveb 

venkovské zástavby dostala Rudice. Obec navíc obdržela i mimořádné 
ocenění Za inovativní přístup k rozvoji venkova.

Porotu přesvědčily také Vísky, které získaly mimořádné ocenění Za 
společenský život. Starosta Stanislav Kamba si k tomu odnáší ještě 
mimořádné ocenění Za příkladnou práci při obnově venkova.

Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995. Vítězi celostátního kola 
se v minulosti staly i zástupci regionu - Olešnice a Sloup. Obce, které 
se přihlásí do soutěže, porota hodnotí v různých oblastech jejího života. 
Zajímá se například o koncepční dokumenty, společenský život, podni-
kání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost ale 
také o veřejnou zeleň a informační technologie obce.  (moj)

Blanenská nemocnice se stala 
bezbariérovou pro neslyšící
Pokračování ze str. 1
„Každá nemocnice, která díky tomuto projektu uskutečnila význam-

ný krok k bezbariérovosti pro skupinu sluchově postižených pacientů, 
je označena modrobílou nálepkou s nápisem Bezbariérová nemocnice 
pro neslyšící,“ dodává mluvčí. Službu tlumočení do znakového jazyka 
na dálku Agentura pro neslyšící zavedla před dvěma roky. Projekt vzni-
kl díky Adventním koncertům České televize pořádaným v roce 2012. 
Z vybraných peněz agentura zakoupila více než stovku tabletů, které 
postupně předává do vybraných nemocnic.  (moj)

objekt oproti současnému nabídne 
velkou vstupní halu pro návštěvní-
ky a také veřejné záchodky v sute-
rénu. Stávající WC čeká demolice. 
Budova bude mít také lepší ochra-
nu proti padajícím kamenům ze 
skalní stěny nad ní.

„Budova stojí pod osmdesát 
metrů vysokou stěnou. Čas od 
času z ní odpadávají kameny, kte-
ré musíme každým rokem ručně 
shazovat. Nový objekt bude mít 
zpevněnou střechu, která by měla 

odolávat pádu kamene do hmot-
nosti padesát kilogramů,“ popisuje 
vedoucí Správy jeskyní Moravské-
ho krasu s tím, že stavba přijde na 
asi čtyřicet devět milionů korun.

Letos zůstanou Punkevní jeskyně 
otevřené pouze do konce října. Od 
listopadu do jara příštího roku se 
pro turisty uzavřou. Během odstáv-
ky se plánují opravy cest v jesky-
ních, přístaviště u Masarykova 
dómu a také stavidel na Punkvě. 
V Pustém žlebu směrem ke Skal-

nímu mlýnu se pak bude pokládat 
nová kanalizace. Pokračovat bude 
také stavba provozní budovy.

Punkevní jeskyně jsou nejnav-
štěvovanějšími v Moravském 
krasu i v celé České republice. 
Každoročně do nich zavítá přes 
dvě stě tisíc turistů. Součástí pro-
hlídkové trasy je návštěva dna pro-
pasti Macocha a podzemní plavba 
po řece Punkvě. Letos se Punkev-
ní jeskyně staly přístupnými také 
pro vozíčkáře.

Radim Hruška

Benešov - Zachránit vzácné 
chráněné území – Pavlovské 
mokřady. Takový úkol si pro 
letošní rok dalo vedení Benešova 
u Boskovic. Mokřady postupně 
vysychají a zarůstají náletový-
mi dřevinami. Zabránit tomu má 
projekt za třináct milionů korun, 
který odstartuje na podzim letoš-
ního roku.

„V lokalitě pozorujeme znač-
ný úbytek vody, je proto potřeba 
ji v krajině zadržet. V rámci pro-
jektu proto vznikne nový rybník, 
který se bude dát využít i na kou-
pání. Stávající rybník Červený 
pak odbahníme a opravíme pro-
sakující hráz, stavidlo i přepad. 
Bude tak tvořit rezervu vody, ze 
které se bude v letních měsících 
zavodňovat vysychající území,“ 
popsal projekt starosta Benešova 
Antonín Rus.

Obec bude moci nákladnou 
akci provést i díky devadesáti 
procentní dotaci z Operační-

Benešovští chtějí zachránit vzácné 
Pavlovské mokřady

ho programu životní prostře-
dí. „Chceme lokalitu udržet ve 
stávajícím stavu. Vegetují v ní 
rostliny, které jsou vzácné nebo 
rostou jen na několika místech 
v republice. Bez zásahu by se 

v dohledné době ztratily. Ochra-
náři se snaží nálety postupně 
vyřezávat, ale jejich nárůst je 
značný, proto jsme se rozhodli 
pro celkovou revitalizaci úze-
mí,“ popsal starosta.

Chráněné území Pavlovské 
mokřady leží z devadesáti pro-
cent na pozemcích Benešova. 
Luční porosty v pramenné oblas-
ti říčky Bělé tvoří jedinečnou 
lokalitu rašeliniště přechodové-
ho až vrchovištního typu v geo-
morfologickém celku Drahanské 
vrchoviny. Součástí vyhlášeného 
území je rybník zvaný „Červe-
ný” a mělké tůňky vytvořené po 
těžbě rašeliny. Na tato stanoviště 
je vázána celá řada živočichů, 
především obojživelníků a pla-
zů. Z chráněných druhů se zde 
vyskytuje čolek horský, zmije 
obecná (tmavá rašelinná forma), 
několik druhů skokanů, hníz-
dí zde linduška říční. Z desítek 
chráněných ohrožených druhů 
rostlin se zde nacházejí - kosa-
tec sibiřský, vstavač májový, 
vstavač skvrnitý, ďáblík bahen-
ní, úpolín evropský, suchopýr 
pochvatý, suchopýr úzkolistý, 
mečík střechovitý, rosnatka kru-
holistá, vachta trojlistá, bříza 
pýřitá a celá řada dalších.

 Foto archiv obce Foto archiv obce

Ukázali, jak se žije cizincům
Blansko - Lidé v Blansku si mohli vyzkoušet, čím vším musejí pro-

cházet cizinci při pobytu v Česku. Happening na náměstí Republiky 
uspořádala blanenská charita. „Chceme, aby si lidé vyzkoušeli, jak se 
vůbec žije cizincům v Česku, a to, že příchod do nové země a všechny 
podmínky, pravidla, zákony a normy a tlak většinové společnosti jsou 
často velmi komplikované a ne tak lehké, jak by se na první pohled moh-
lo zdát,“ vysvětlila Martina Burdíková, koordinátorka projektu blanen-
ské charity Jak se žije cizincům?. Úskalí, která na cizince ze třetích zemí 
čekají, si zájemci mohli vyzkoušet prostřednictvím interaktivní hry. Na 
devíti stanovištích například museli zvládnout vyplnit formulář psaný 
v mongolském jazyce, najít si bydlení nebo vyřídit zdravotní pojištění 
a získat různá razítka a povolení. Na závěr si pak mohli napsat test, kte-
rým cizinec musí projít při žádosti o české občanství.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Zachraňovali 
káčata uvízlá 
za stavidlem

Jedovnice - Netradiční zásah 
mají za sebou hasiči v Jedo-
vnicích. Na rybníku Olšovci 
zachraňovali čtyři káčata. Čtve-
řice uvízla za stavidlem rybníku 
a nemohla se dostat pryč. Pomoci 
jim museli hasiči, kteří připluli na 
člunu, káčata pochytali a pustili 
zpět na volnou hladinu Olšovce. 
Foto SDH Jedovnice.  (moj)

A
Sezónní práce 

pokračují, 
poklesl počet 

nezaměstnaných
Region - Na Blanensku v květ-

nu ubylo lidí bez práce. Nezaměst-
nanost se snížila o pět desetin pro-
centního bodu na 6,7 procenta.

Pobočky úřadu práce v okrese 
na konci měsíce evidovaly bezmá-
la pět tisíc uchazečů o zaměstnání, 
což bylo asi o tři stovky méně než 
v dubnu. Na jedno volné pracovní 
místo nabízené úřadem připadalo 
šestnáct nezaměstnaných.

Podle analytiků v květnu pokra-
čoval obvyklý sezonní pokles 
nezaměstnanosti spojený se začát-
kem prací v zemědělství a sta-
vebnictví a rozjezdem turistické 
sezony. 

V Jihomoravském kraji neza-
městnanost v květnu klesla o 0,3 
procentního bodu na 8,2 procent. 
V celé republice se snížila o 0,4 
bodu na 7,5 procenta. Bez práce 
bylo dohromady skoro 550 tisíc 
lidí.  (moj)

Kontakt na 
inzerci:

774 408 399
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NOVÝ PRIMÁŘ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ 
CHCE NAVÁZAT NA KVALITU PÉČE

V únoru letošního roku jsem převzal pri-
mariát na dětském oddělení Nemocnice Bo-
skovice. Navazovat na kvalitu dosavadních 
primářů a primářek je velmi těžké a hlavně 
zavazující. Na druhé straně jsem převzal fun-
gující oddělení, kde jsou velmi vyrovnaně za-
stoupeny všechny potřebné součás   správně 
fungujícího dětského pracoviště. 

Velmi kvalitní standardní oddělní rozděle-
ného na část pro dě   do tří let, část pro starší 
dě   a skvěle pracující novorozenecké jednot-
ky, bez které by nebylo možno zajis  t provoz 
porodnice v rámci gynekologie. Celý systém 
je doplněn ambulantní složkou, kterou jsem 
pomohl stabilizovat zajištěním špičkové dět-
ské endokrinologické péče s novou lékařkou 
MUDr. Magnovou. 

Dále je zde gastroenterologická ambulance 
se špičkovým odborníkem primářem Jimra-
movským a nefrologická ambulance s neméně 
kvalitním specialistou profesorem Doleželem. 
Pokračuje i spolupráce s MUDr. Dvořákovou, 
která zajišťuje velmi kvalitní ambulantní dět-
skou kardiologickou péči. 

Co se týká dalších personálních změn, po-
dařilo se nám angažovat Doc. Nečasovou, kte-
rá je zakladatelkou dětské kardiologie a naši 
dětš   pacien   mají opravdu velké štěs  , že 
ji tady máme ve funkci mé zástupkyně. V ne-
poslední řadě nesmíme zapomenout na prof. 
Hrstkovou, která je jedním z nejlepších pedia-
trů v naší republice mimo jiné s onkologickým 
zaměřením a která již delší dobu pracuje pro 
naše oddělení.

Tato celá řada kvalitních pediatrů, přítom-
ných v naší nemocnici způsobuje kromě jiného 
i to, že zde probíhá ve větší míře výuka mediků 
a to nejenom v rámci prázdninových stáží, ale 
i v semestrálních předpromočních praxích. Pro 
doplnění hlavně nejmladší generace dětských 

lékařů jsme přijali jednu lékařku absolventku 
a další lékařku s roční praxí a musím říci, že zá-
jem mladých lékařů pracovat v naší nemocnici 
daleko převýšil naši potřebu. Důležitá je pro 
nás také spolupráce s ambulantními pediatry. 
Je zde velmi kvalitní síť těchto odborníků a pro-
to bychom chtěli těsnější spolupráci ve smys-
lu společných odborných akcích, které určitě 
zlepší komunikaci a důvěru, bez které nelze 
spolupracovat. 

Do budoucna se budu snažit rozšířit am-
bulantní pediatrické specialisty, tak abychom 
zde měli pokryté celé pediatrické spektrum. 

Ve spolupráci s vedením nemocnice a městem 
zkvalitnit a zlepšit prostředí na dětských oddě-
leních a tak zajis  t ještě důstojnější prostory 
a zázemí dětským pacientům. Myslím, že v době 
kdy mnoho dětských oddělení zápasí s existenč-
ními problémy, a nebo jsou dokonce uzavírá-
ny, máme velkou šanci nejenom udržet velmi 
dobrou kvalitu tohoto oddělení, ale pracovat na 
jejím zlepšování. Za důležité považuji vychovat 
kvalitní nemocniční pediatry tak, aby v budouc-
nu bez problému pokračovali v nemocniční pe-
diatrické péči o naše nejcennější pacienty, naše 
dě  .  prim. MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

ORTOPEDIE BOSKOVICKÉ NEMOCNICE ZAVÁDÍ LÉČBU 
KLOUBNÍCH POTÍŽÍ OBOHACENOU KREVNÍ PLAZMOU

IVONA VITOUCHOVÁ: I DOSPĚLÍ POTŘEBUJÍ LOGOPEDA

NEMOCNICE BOSKOVICE

Oddělení ortopedie a traumatologie po-
hybového ústrojí Nemocnice Boskovice 
zavedlo od května letošního roku novou 
léčebnou metodu - léčbu kloubních potíží 
obohacenou krevní plazmou.

Jde o novější metodu ambulantní terapie 
vycházející z biologických metod. Léčba je 
vhodná zejména pro ložiskové defekty chru-
pavky, zejména u poúrazových stavů, poru-
chy kloubní chrupavky, kloubní degenerativ-
ní změny, poškození menisků, vazů, onemoc-
nění úponů šlach a vazů.

Indikace je individuální a je stanovena na 
základě úplného ortopedického vyšetření. 
Ošetřující lékař vždy dbá na to, aby léčebný 
profit pro pacienta byl vždy mnohokrát vyšší 
než možná rizika.

Metoda je minimálně invazivní, mini-
málně zatěžuje pacienta. Léčebná látka je 
připravena z vlastní krve pacienta. Využívá 
krevní destičky jako nositele růstových a re-
generačních faktorů. Tyto faktory podporují 
v tkáních hojivé, regenerační a protizánětlivé 
procesy.

Obecně lze říci, že upravená krevní plazma 
pacienta je injekční formou aplikována do 

místa poškození. Samotný výkon je prove-
den ambulantně. Počet aplikací není přesně 
stanoven, většinou se pohybuje mezi jednou 
až třemi aplikacemi. Záleží na doporučení lé-
kaře, charakteru nálezu a reakci na léčebnou 
terapii.

Jedná se o perspektivní metodu terapie, 
zájem o ni stále narůstá. Samozřejmě tato 
biologická terapie není všemocná, ale je 
„jedním z kamenů mozaiky“ terapie nemocí 
pohybového aparátu. Asi pětileté zkušenosti 
s touto terapií v zemích Evropy a USA jsou 
povzbudivé.

Proto i naše ortopedické oddělení zavádí 
tuto léčebnou metodu. V případě Vašeho zá-
jmu a vhodné indikace se na naší ambulanci 
můžete konkrétněji domlouvat. Terapie je 
hrazena pacientem, není hrazena z všeobec-
ného zdravotního pojištění.

 Za kolektiv ortopedického oddělení
 a ambulance Dr. Kala ml.

V posledních letech se logopedická péče 
ve stále větší míře zaměřuje na dospělé kli-
enty. Podle statistik totiž vyhledává ambu-
lanci klinického logopeda stále více klientů 
po cévních mozkových příhodách, mladých 
lidí po úrazech na motorce, autonehodách 
atd. 

U dospělých klientů se kromě poruch ar-
tikulace a plynulosti řeči objevují především 
neurogenně podmíněné poruchy komunika-
ce. Jakýkoliv patologický proces, který pro-
běhne v mozku člověka, může totiž vyvolat 
poruchu řeči. Mezi nejčastější příčiny získa-
né narušené komunikační schopnosti u do-
spělých  patří cévní mozkové příhody, které 
se začínají týkat čím dál mladších osob. 

Další příčinou jsou infekce, tumory, kra-
niotraumata, neurogenní onemocnění, 
vaskulární encefalopatie a jiné. V takovém 
případě je pacient postižen jako „člověk“. Je 
totiž zasažena specificky lidská schopnost – 
schopnost komunikovat.

Cílem klinické logopedie je naučit ko-
munikovat dospělého člověka, který tuto 
dříve plně rozvinutou schopnost vlivem 
chorobného procesu ztratil. Člověk, který 
je omezen v komunikaci s druhými lidmi, 
trpí společenskou izolovaností, mnohdy se 
cítí jako cizinec. Nikdo mu nerozumí, ne-

dokáže se vyjadřovat nebo nechápe, co mu 
říkají ostatní. V horším případě obojí. Napří-
klad následky cévní mozkové příhody závisí 
na celkovém rozsahu a lokalizaci postižení 
mozkové tkáně. Jen někteří pacienti se vra-
cí do života bez následků. Mnohdy dochází 
k jednostrannému ochrnutí končetin a k po-
ruše řeči ve smyslu afázie či dysartrie. Dále 
často dochází také ke změnám psychiky, 
časté jsou například změny nálad, chování, 
deprese.

U dospělých klientů s neurologickým one-
mocněním dominují zejména tyto získané 
narušené komunikační poruchy řeči – afá-
zie, dysartrie, orální a verbální apraxie, ko-
gnitivně -komunikační deficit a jiné.

Úkolem klinického logopeda je, po zhod-
nocení stavu komunikačních schopností 
a s ohledem na celkovou situaci postižené-
ho, zvolit a provádět vhodnou rehabilitaci, 
která může v mnoha případech potíže s řečí 
odstranit, případně je alespoň minimalizo-
vat.
Často se jedná o dlouhou cestu, která bývá 

ve spolupráci klinického logopeda – klienta 
– rodiny, v  mnoha případech úspěšná. 

Mgr. Ivona Vitouchová
Klinický logoped

Nemocnice Boskovice s.r.o.

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ NABÍZÍ 
NOVÉ MODERNÍ VYBAVENÍ
NOVÉ VYBAVENÍ

Už v březnu jsme na rehabilitačním oddělení boskovické nemoc-
nice obměnili v tělocvičně rehabilitačního oddělení vybavení pro 
mechanoterapii. Na místo zastaralých rotopedů jsme zakoupili dva 
nové značkové ergometry s treninkovým počítačem, s možnotí volby 
programu stupně zátěže a se snímačem pulzu. Oba stroje slouží den-
ně pacientům při rekonvalescenci po traumatech, operacích kloubů 
dolních končetin, ale také pacientům v kardiovaskulárním rehabili-
tačním programu.

Obě lékařské ordinace jsme navíc dovybavili stadiometry k přes-
nému změření tělesné výšky. V dynamickém sledování antropome-
trických parametrů tak lépe zhodnotíme vývoj tělesných proporcí 
dětských pacientů s vadným držením těla.

Zakoupili jsme také dvě sady balančních plošek pro stabilizaci 
končetin a svalstva trupu. Jedná se o progresivní metodu aktivizace 
senozomotoriky, kterou do praxe zavedli francoužští sporotovní fyzi-
oterapeuté. Tuto specifickou pomůcku využíváme pro potřeby zno-
vuzapojení a posílení svalů kotníku a chodidla.

ROZŠÍŘENÉ SPEKTRUM SLUŽEB
Od dubna letošního roku nabízíme také širší spektrum elektrolé-

čebných metod. 
Na podkladě lékařského vyšetření a indikace k léčbě může pacient 

u nás podstoupit velmi účinnou kombinovanou terapii různých typů 
elektrických léčebných proudů se současnou aplikací mechanického 
ultrazvukového vlnění. Tato terapie je efektivní u svalových bolesti-
vých syndromů.

V jarních termínech jsme se účastnili vzdělávacích odborných se-
minářů a kurzů pro lékaře a fyzioterapeuty.

Oddělení také prochází personálními změnami. K 30. červnu ukon-
čuje svoje působení dr. Otto Vlach. Od 1. června nastoupila na pozici 
rehabilitační lékařky dr. Jana Lukešová – specialistka s třicetiletou 
praxí v oboru rehabitace a pediatrie. Její zkušenost s dětskými paci-
enty bude jistým přínosem pro rozvoj našeho oddělení.

Léto je pro každého z nás symbolem odpočinku, dovolené, cesto-
vání, pobytu v přírodě a to pokud možno na slunci, grilovaček a po-
sezení s přáteli, a samozřejmě zvýšené konzumace všech možných 
dobrot. Abychom všechny nástrahy léta zvládli, je potřeba se řádně 
připravit.

Na sluníčko je důležité použít vhodný opalovací krém dle druhu 
a odolnosti pleti. Do přírody nesmíme zapomenout na repelent 
a také ochranu proti klíšťatům. No a samozřejmě je dobře mít doma 
přípravek na štípance a odstranění klíštěte.

Po večerech strávených u dobrého jídla a pití je ráno lépe s pomocí 
prášku na bolest hlavy a žaludku...,na případné střevní problémy by 
také neškodilo mít doma něco v zásobě. 

U nás v lékárně jsme snad pamatovali na všechno a rádi Vám pora-
díme. Využijte naši zvýhodněnou nabídku na léto - opalovacích kré-
mů, repelentů, léků na bolest a proti průjmu.

Ať Vaše léto prožijete bez problémů .

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA JE NA 
LÉTO DOBŘE PŘIPRAVENA
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V Rájci-Jestřebí fi nišují opravy 
chodníků a dvou ulic v centru

Michal Záboj

Rájec-Jestřebí - Obyvatelé 
a návštěvníci Rájce-Jestřebí se 
letos budou procházet po nových 
chodnících. Kromě tras pro pěší 
město opraví také dvě další ulice 
v centru.

Páteřní síť chodníků Ráječtí 
postupně opravují už několik let. 
Tentokrát přišla na řadu Blanen-
ská ulice, Komenského a místní 
komunikace v lokalitě U smrku.

„Jsou to poměrně velké plochy. 
Vidíme to ale jako zásadní, aby 
lidé, kteří jdou do centra a nazpět, 
chodili po pěkných a opravených 
cestách,“ podotkl rájecký starosta 
Pavel Perout (KDU-ČSL).

Náklady se vyšplhají na asi 
sedm milionů korun. Práce na 

Š

Michal Záboj

Okres Blansko - Na Bosko-
vicku pomalu končí rekonstrukce 
páteřních vodovodních přivadě-
čů. Stavební práce v rámci jedné 
z největších investic do vodáren-
ské infrastruktury za poslední léta 
se teď přesunou na Blanensko. 
S modernizací se začalo před 
rokem. V současné době končí 
opravy vodovodního přivadě-
če mezi Velkými Opatovicemi 
a Boskovicemi.

„Během června by se práce 
měly přesunout na Blanensko, to 
znamená konkrétně na přivaděče 
z Bořitova a z Lažan do Blanska 
a z Boskovic do Blanska, i když 
některé práce už i na těchto přiva-
děčích probíhají,“ upřesnil ředitel 
boskovické divize Vodárenské 
a.s. Petr Fiala.

Během oprav se podle něj 
vyskytly i nečekané problémy. 
Loni na Štědrý večer například 

Během června se práce na 
přivaděčích přesunou na Blanensko

zkolabovalo čerpadlo na stanici 
ve Velkých Opatovicích, několi-
krát se museli vodaři vypořádat 
i s prasklým potrubím.

 „Před zahájením této roz-
sáhlé akce jsme si vyzkoušeli 
možnost zásobování Boskovic 
a okolí z opačné strany, konkrét-
ně ze spešovských vrtů. Přiroze-
ně teče voda do města ze severu 
z Velkých Opatovic. Dají se ale 
provést takové úpravy na síti, 
které přivedou vodu do Boskovic 
i z jihu,“ podotkl Fiala tím, že 
odběratelé tuto krátkodobou, ale 
provozně velmi složitou změnu 
nijak nepocítili.

Modernizaci si vyžádalo stáří 
a ztrátovost současných přivadě-
čů. Nejstarší z nich, z Bořitova 
do Blanska pochází ze třicátých 
let minulého století. U mladších 
zase byly použity v současnosti 
už nevyhovující materiály.

Vydatnost a kvalita vody, které 
přivaděče distribuují po regionu 

Jak jsme slavili v Bongu
Mezinárodní den dětí je vždy příležitostí k oslavám, na které se naši 

nejmenší každoročně velmi těší. Nejinak tomu bylo ve školní družině 
na pracovišti Slovákova, kde svátek dětí slavíme opravdu důkladně! Po 
čtvrteční Zmrzlinové párty jsme vyjeli,stejně jako vloni, oslavit svůj svá-
tek v zábavním parku BONGO v Brně .

V pátek 30. května se nikdo z nás nemohl dočkat 16 hodiny, kdy se 
u naší družiny konečně objevily dva autobusy pro všech 90 dětí. Sportov-
ně oblečeni a dobře naladěni jsme před pátou dorazili před BONGO, kde 
jsme celé následující dvě hodiny mohli řádit na všech zdejších atrakcích 
a že jich tu tedy je!! Díky našim předchozím družinovým výletům jsme 
už věděli, co na nás v Bongu čeká a tak každý bez váhání hned zamířil za 
svou nejoblíbenější zábavou. Nevynechali jsme ani stánky s občerstvením 
a vhod nám přišly i svačinky od našich maminek, protože při takovém 
pohybu se nejen zapotíte, ale také vám pořádně vyhládne. Náš vymezený 
čas utekl jako voda a my jsme sice unavení,ale spokojení opět nasedli do 
autobusů a vydali se domů k rodičům, kteří na nás už netrpělivě čekali 
u naší družiny.  Děti ze ŠD Slovákova a Alena Koutná

Projektový den se nám již 
posedmé vydařil

V černohorské škole pořádáme každoročně v rámci projektového 
vyučování celoškolní projektový den. Téma tohoto dne vybere kolektiv 
pedagogů vždy hned v září, aby se na něho mohli učitelé i žáci důkladně 
připravit a průběžně na daném tématu pracovat. Projektový den je vždy 
vyvrcholením celoroční přípravy a děti mají možnost pojmout dané téma 
z více pohledů. Práce žáků prvního a druhého stupně se liší jak nároč-
ností úkolů, tak i pojetím, ale o to zajímavější a různorodější je výsledek. 
Pro letošní projektový den jsme zvolili název VZHŮRU KE HVĚZDÁM. 
Dalo by se říci, že je to téma jednoznačně vyhraněné, ale opak je pravdou. 
Žáci v průběhu roku zpracovávali informace nejen o dobývání vesmíru 
a vývoji raket, o horkovzdušných balónech a o historii létání draků, ale 
plnili zajímavé a někdy i velmi obtížné úkoly v rámci tělesné a výtvarné 
výchovy. Postupně tak získávali body či razítka a vybojovali si tak diplom 
a odznak kosmonauta, který byl pro ně symbolem MISE X – trénuj jako 
kosmonaut. Mnozí se při plnění úkolů pořádně zapotili a o to více si nyní 
tohoto ocenění váží. Navíc jej získali od publicisty a odborníka na kos-
monautiku Ing. Tomáše Přibyla, který děti i pedagogy seznámil ve třech 
blocích s problematikou letů do vesmíru a s životem astronautů na oběžné 
dráze. Jeho přednášky byly velice poutavé a zajímavé. Kromě přednášek 
si starší žáci vyzkoušeli modelařinu a vyrobili si za pomoci černohorských 
modelářů funkční raketu. Měli tak možnost lépe pochopit princip jejího 
letu. Další přednášky, o které se postaral pan Vladimír Roda, ředitel místní 
fi rmy TEXTIL Kubíček, byly věnovány horkovzdušným balónům. Děti se 
dozvěděly zajímavosti z tohoto oboru a v průběhu měsíce června navští-
ví linku, kde se vyrábí speciální tkanina na obaly balónů. Velký podíl na 
sestavování programu projektového dne mají vždy žáci 9. ročníku. Ti si 
připravili pro svoje mladší spolužáky spoustu aktivit. V tělocvičně probí-
hal výcvik kosmonauta, na interaktivní tabuli běžela simulace letu letadlem 
a žáci si vyzkoušeli roli cestujících linky Paříž – Tunis. Na palubu letadla 
je doprovodily sličné letušky a představili se jim i oba kapitáni. Závěr dne 
patřil modelářům, kteří si pro nás připravili ukázky letů několika modelů 
na hřišti u rybníka. K vidění zde byly modely vrtulníků a letadel, které se 
od originálů lišily snad jen velikostí, a zkušení modeláři předvedli náročné 
akrobatické prvky rádiem řízených modelů. Touto přehlídkou jsme letošní 
projektový den zakončili. Vše běželo jak po drátkách a nikdo se nestačil 
při takto nabitém programu nudit. Děkujeme všem, kteří naši školu nav-
štívili jako hosté, a přispěli tak velkou měrou ke zdárnému průběhu tohoto 
dne.  Za kolektiv pedagogů Jana Kubelková

Karneval na speciálce
Ve středu 21. května se objevily na vyzdobené zahradě Základní školy 

speciální v Blansku masky snad ze všech pohádek a dobrodružných fi lmů. 
Konal se totiž tradiční karneval. Za krásného počasí si tu dali dostaveníčko 
klauni, princezny, piráti i různá zvířátka. 

Už od pondělí se naši žáci nemohli dočkat, až přijedou naši velcí kama-
rádi, pánové z hudebního uskupení Velvet. Díky jejich přízni se naše 
karnevaly mohou konat již několik let. Pro děti se stalo nepostradatelnou 
součástí školního života, že na jaře přijedou oba Martinové a v kouzelných 
převlecích svou hudbou vykouzlí úsměvy na tvářích malých i velkých. 
A jak všichni víme, smích je kořením života a lékem na nejednu bolest. 
A těch je v životě našich žáků někdy až příliš. Takže pánové, za vaší přízeň 
moc a moc děkujeme.  Mgr. M. Kocmanová a Věra Stará

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

těchto úsecích skončí v červnu. 
O prázdninách pak radnice ještě 
nechá opravit chodníky a vozovky 
kolem základní školy.

Zároveň s chodníky město fi ni-
šuje také s opravami ulic Hradis-
ko a Šafranice. V obou ulicích se 
opravuje kanalizace a vodovod. 
Pak přijde na řadu také rekon-
strukce povrchů.

„Momentálně se kladou 
inženýrské sítě a projektanti při-
pravují projekty na nové silnice 
a chodníky. Chceme vybudovat 
v těchto ulicích i nová parkovací 
místa, protože ve staré zástavbě 
jich máme citelný nedostatek,“ 
starosta Pavel Perout s tím, že 
kompletní opravy obou ulic včet-
ně povrchů přijdou na asi dvanáct 
milionů korun.

i mimo něj, jsou přitom stále na 
velmi vysoké úrovni. „Kvalita 
vody v těchto zdrojích je vysoce 
nadstandardní a je jí též dostateč-
né množství. Za poslední tři roky 
jsme sice zaznamenali nejméně 
srážek za posledních pětadvacet 
let, ale na vydatnosti našich tří 
zásadních zdrojů to nemělo vliv,“ 

dodal ředitel boskovické divize 
Vodárenské a.s. Petr Fiala.

Rekonstrukce čeká téměř čtyři-
cet kilometrů vodovodních přiva-
děčů. Stavba potrvá do podzimu 
příštího roku a přijde na asi tři sta 
milionů korun bez DPH, ze kterých 
většinu okresní Svazek vodovodů 
a kanalizací získal jako dotaci.

 Foto Vodárenská akciová společnost Foto Vodárenská akciová společnost

Boskovice budou informovat o kapli sv. Otýlie
Boskovice - Zajímavosti o kapli 

svaté Otýlie nedaleko Boskovic se 
turisté dozvědí z nového propagač-
ního materiálu a také infotabule. 
Město novinky představí na pouti, 
která se uskuteční v srpnu.

Tabule i materiály budou infor-
movat o zajímavostech samotné 
kaple, ale také o dalších význam-
ných prvcích v okolí. „Jde pře-

devším o osvětu, aby občané 
věděli, že v okolí města se v pří-
rodě nacházejí významné krajin-
né prvky,“ upřesnila boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Ke kapli svaté Otýlie, která sto-
jí v polích severně od Boskovic, 
vede zelená turistická značka. 
Každoročně kolem památky pro-

jdou účastníci pochodu Po stopách 
pátera Ševčíka. Letos se ale místo 
pochodu uskuteční pouť.

„Pouť bude na začátku srpna. 
U kaple bude sloužena pobožnost 
a představíme novou informační 
tabuli,“ podotkla místostarostka 
Vítková. 

Kromě toho se ve spolupráci 
s mládežnickým oddílem Vatra 

uskuteční také úklid kolem kaple, 
výtvarná soutěž a další akce.

Barokní Kaple sv. Otýlie, lido-
vě zvaná Otylka, byla dostavěna 
a vysvěcena v roce 1751. U drobné 
stavby se nachází studánka. Pod-
le pověsti její voda léčí nemocné 
oči. Kaple je od roku 1965 kulturní 
památkou. Před deseti lety objekt 
prošel zásadní rekonstrukcí.  (moj)

Černovice - Černovice zasáhly 
v pondělí 26. května dvě prudké 
bouře a krupobití. Obcí se pak 
prohnala velká voda a vytopila 
několik domků. „Podle jednoho 
z místních za dvacet minut naprše-
lo až padesát pět milimetrů srážek. 
A padaly kroupy. Ještě teď je v 
lesích kolem bílo,“ popsal starosta 
Černovic Jaroslav Zhoř (nez.). 

Voda na cestě obcí místy vytr-
hala kusy silnice a vyplavila 
sklepy asi deseti domků v části 
ve směru od Bedřichova. „Na 
místě zasahovalo pět jednotek. 
Hasiči odčerpávali vodu ze skle-
pů i z laguny, která se vytvořila 
v centru obce,“ upřesnila mluv-
čí Jihomoravských hasičů Pavla 
Pražáková.  (moj)

Černovicemi se prohnala 
blesková povodeň

Do Petrovic se na víkend sjeli 
Petrovičtí z celé republiky

Petrovice - Petrovice hostily setkání obcí s názvem Petrovice. Na 
jedenáctý ročník přijeli zástupci desítky vesnic z celé republiky. Myš-
lenka přátelského setkávání vznikla v roce 2003 právě v Petrovicích na 
Blanensku. Obec tak letos akci hostila už podruhé.

„Ideou bylo, že se obyvatelé obcí budou potkávat a vyměňovat si 
zkušenosti. Pořádající obec navíc ukáže návštěvníkům region a také 
sama sebe,“ podotkl petrovický starosta Vladimír Paulík (SPO). Na 
návštěvníky setkání čekala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní 
a jeskyně Výpustek, taneční zábava nebo exkurze do místní hasičské 
zbrojnice a knihovny.  (moj)

I v parném počasí padaly v Bořitově pěkné časy
Bořitov - Velká cena Blanen-

ska v požárním útoku pokračova-
la v neděli 8. června svým třetím 
kolem, které uspořádali hasiči 
z Bořitova. Ke startu se přihlásilo 
34 mužských a 12 ženských družs-
tev, jejichž výkony byly tentokráte 
mimořádně vyrovnané a o lepším 
umístění rozhodovaly setiny.

Soutěž zahájili tradičně muži, 
o rychlé útoky nebyla v této kate-
gorii nouze, ale překvapení se žád-
né nekonalo, první tři místa obsadi-
ly týmy, které jsou svými kvalitami 
známé – Krokočín z okresu Třebíč 
skončil na třetím místě s časem 

16,86 s, Plumlov z Prostějovska 
bral druhé místo za čas 16,83 s a 
první příčku vybojoval s Bořito-
vem téměř sousedící Žernovník 
za čas 16,74 s. Ani při ženské části 
soutěže se diváci rozhodně nenudili, 
naopak, hned 9 družstev se svým 
časem dostalo pod 20 vteřin. Stupně 
vítězů ale mají jenom tři stupínky, 
které pro sebe vyběhly Němčice 
s konečným časem 18,38 s, dále 
Černovice, kterým se podařilo terče 
srazit v čase 18,13 s a nejlépe z žen 
skončil Sychotín. který svůj požární 
útok zaběhl v čase 17,32 s. 

 Broňa Zhořová Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař
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Radim Hruška

Letovice - Soukromá firma 
možná pomůže Letovickým 
s vybudováním autobusového 
nádraží. Vedení tamní radnice se 
již delší dobu marně snaží o stav-
bu přestupního uzlu u vlakového 
nádraží. Nyní se v místě, kde má 
nové nádraží vyrůst, začalo pra-
covat.

„V současné době tam probí-
hají terénní úpravy. Na nic ji-
ného zatím nemáme povolení. 
Záměr je vybudovat nádraží, ale 
nejsou dopracované projekty, za-
tím je hotová jen studie,“ uvedl 
jednatel společnosti Dopaz Fran-
tišek Zunka.

Parkování autobusů trápí Le-
tovické již od založení integro-
vaného dopravního systému. 
„Přestože se k přestupnímu uzlu 
postavil kladně i Jihomoravský 
kraj, jeho vytvoření se přibrzdi-
lo. Objevila se ale firma Dopaz, 
která jako autobusový dopravce 
zajišťující obslužnost části regi-
onu také cítí, že problém je tře-
ba řešit. Na svých pozemcích v 
blízkosti vlakového nádraží by 
byla ochotna vybudovat autobu-
sové nádraží. My jsme tuto sna-
hu uvítali a snažíme se být jako 
město nápomocni, nicméně je to 
celé v režii soukromého subjek-
tu, na jehož pozemku by mělo 
nádraží vyrůst,“ vysvětlil leto-
vický místostarosta Jiří Palbuch-
ta (ČSSD).

Se stavbou nádraží možná 
pomůže soukromá firma

V místě za  m probíhají terénní úpravy.  Foto Radim HruškaV místě za  m probíhají terénní úpravy.  Foto Radim Hruška

Jak upřesnil, z pohledu města 
by byla navíc možnost vytvořit 
u autobusového nádraží parko-
viště pro několik desítek vozidel. 
Lidé nyní parkují podél silnice 
u vlakového nádraží a dopravní 
situace je tam neutěšená. „V sou-
časné době je věc ve fázi, kdy 
soukromá firma vytváří podmín-

ky pro vlastní stavbu. Požádala 
o povolení ukládání zeminy, což 
může do jednoho metru výšky. 
Poté už bude muset mít projekt 
a stavební povolení,“ upřesnil 
Palbuchta.

Představa vedení letovické 
radnice je nicméně taková, že 
už v letošním roce by se mělo 

požádat o územní rozhodnutí na 
stavbu. „Ke konci roku by pak 
měla následovat žádost o staveb-
ní povolení, tak aby se do konce 
prosince udělaly potřebné terén-
ní úpravy. Během příštího roku 
by se stavělo vlastní autobusové 
nádraží,“ doplnil místostarosta 
Jiří Palbuchta.

Na Den dětí na vodáckém táboře někteří dlouho nezapomenou

MKS Letovice Vás srdečně zve na

PROGRAM 2014:
10.00 hod.  Slavnostní zahájení a nástup vojsk za doprovodu hudby 

 Zahájení Jarmarku

10.30 hod.  Nástup k průvodu městem - trasa průvodu

10.30 hod.  Zahájení programu na pódiu - Švejk band

12.30 hod.  Nástup vojsk na odpolední rozkaz

13.00 hod.  Zahájení odpoledních aktivit a hlavního programu 

 CK dechová hudba Letovice, soutěže vojáků

14.00 hod.  Ukázka dobových zbraní - kvérgrify na pódiu 

 - představení jednotek

14.30 hod.  Švejk band

15.00 hod.  Rekonstrukce dobových manévrů  

 - dobývání kulometného hnízda

15.30 hod.  CK dechová hudba Letovice

15.45 hod.  Vyhlášení výsledků soutěží a předání pamětních medailí

16.00 hod.  Švejk band

17.00 hod.  Ukončení odpoledního programu

17.30 hod.  Odpolední tancovačka za doprovodu dobové hudební  

 skupiny Geschäftszeit (Bussines Time)

21.30 hod.  Kinematograf Pavla Čadíka: Postřižiny u příležitosti  

 100. výročí narození Bohumila Hrabala

23.00 hod.  Pokračování ve veselici

01.00 hod.  Konec akce

Oživlou historii doplní také polní pošta s pohlednicemi a razítkem,  

flašinetář, fotograf, střelnice, mažoretky VO CO GOU a další...

Řemeslný jarmark - Občerstvení zajištěno
Vstupné do areálu: 50,- Kč, děti zdarma (vstupenka platí i na prohlídku zámku)

www.mks-letovice.cz, tel.: 601 590 006

14. červen 2014 - nádvoří letovického zámku

MMannéévvrryy LLeettoviice
tradiční jarmark

Letovice - Nedělní dopoledne 
1. června v 11 hodin volá Policie 
ČR letovické dobrovolné hasi-
če k záchraně dětí na přehradu 
Křetínku. Kvůli silnému větru, 
nízkému věku a nezkušenosti 
malých vodáků, se jejich kánoe 
staly neovladatelnými a vítr je 
zahnal k protějšímu příkrému 
břehu, kde děti nemohly bezpeč-
ně přistát.

Volání dětí o pomoc zaslechl 

náhodný rybář a zavolal na tís-
ňovou linku. Dál to bylo jako 
z akčního filmu. 

K přehradě přijíždějí houkající 
hasiči spolu s policisty, spouští 
motorový záchranný člun s dvě-
ma záchranáři v neoprenu a spě-
chají na pomoc malým vodákům 
v nesnázích. Obě kánoe i s třemi 
dětmi berou do vleku a odplou-
vají s nimi do bezpečí, kde malé 
trosečníky čeká zabalení do tep-

lých plášťů a podání teplých ná-
pojů.

Motorový člun se záchranáři 
se vrací i pro čtvrtého malého 
vodáka, kterému se podařilo na 
druhém břehu z loďky vyskočit. 
V té době již k záchranářům na 
protějším břehu v kánoích přijíž-
dějí vedoucí vodáckého tábora, 
přebírají od Policie ČR desetile-
té, ve vlnách Křetínky uvězněné 
děti, vyslechnou si pokárání za 

lehkomyslnou péči o svoje svě-
řence, a poté za pomoci záchraná-
řů v motorovém člunu převážejí 
děti do jejich vodáckého tábora 
na protějším břehu přehrady.

Díky rychlému zásahu leto-
vických dobrovolných hasičů 
i duchapřítomnosti anonymního 
rybáře vše dobře dopadlo a malí 
trosečníci mají na co vzpomínat. 
Celá akce trvala jen čtyřiapade-
sát minut.  (jů) Foto SDH Letovice Foto SDH Letovice

Cizinci a my 
Názor na potřebu regulace imigra-

ce dělí poslance, společnost i Evropu. 
Historie je historií migrace. Jednotlivci 
i celé národy mění svá sídliště v útěku 
před válkami a hladomory, nebo prostě 
pošilhávají k sousedům, kterým se vede 
lépe. 

Toto „míchání krve“ nemusí být pro-
spěšné pouze z pohledu genetiky. Při-
stěhovalci s sebou přináší svoji kulturu 
a stupeň společenského poznání a zpět-
ně ovlivňují původní obyvatelstvo. Ale proces asimilace nemu-
sí být spojen pouze s pozitivy, zvláště když dochází k setkávání 
kultur velmi odlišných. V minulosti si vítěz prosadil právo vnutit 
původnímu obyvatelstvu své představy společenského uspořá-
dání. Dnes hledáme civilizovanější cesty, jak své historické úze-
mí, jeho obyvatele a ekonomiku ubránit. Imigraci místo ocelo-
vých plotů stavíme legislativní hráze. 

V České republice si občané na usměvavé vietnamské stánkaře 
a pracovité Ukrajince pomalu zvykli. Rádi navštěvujeme čínské 
restaurace, víme, že se na Karlově mostě nedomluvíme česky. 
Alespoň verbálně se nenajde nikdo, kdo by odmítl pomoc cizinci, 
jemuž hrozí v zemi původu nebezpečí. Od cizinců naopak oče-
káváme, že se přizpůsobí našim zákonům a zvykům, že se asi-
milují.

Ale tak jednoduché to není.Tak, jako nám ve světě dělají ostu-
du někteří Češi, nejsou takzvaně přizpůsobiví ani všichni cizinci, 
kteří hledají uplatnění u nás. Dopouští se trestné činnosti, uzaví-
rají se do ghett bez snahy o respektování psaných i vžitých pra-
videl, zneužívají výhody a neplní povinnosti. Za teroristickými 
útoky v USA i v Evropě vesměs stáli cizinci, byť někdy již druhá 
generace.

Náš zákon o pobytu cizinců utahuje šrouby, aby nás údajně 
chránil. Populističtí politici vidí v cizincích příčinu nezaměstna-
nosti a kriminality. 

Bude na nás, jak široko pootevřeme dveře k výhodám pobytu 
na našem území. Uvědomme si, a mělo by nám to lichotit, že pro 
někoho může být i Česká republika zemí zaslíbenou. . Naše zdra-
votní sestry zaměstná Rakousko, polské počítačové odborníky 
Irsko, české stavebnictví se bez dělníků zemí býv. SSSR neobejde. 
Ti bez kvalifikace a možnosti ji v zemích původu získat zřejmě 
zůstanou za dveřmi. Nejsme rozvojová země, můžeme si vybírat. 
Je ti do 35 let, máš vysokou školu nebo kvalifikaci v žádaném 
oboru a dost inteligence a peněz, aby ses prokousal dotazníky 
a formuláři? Okénko vpravo. Ostatní za dveře. Nepřipomíná vám 
to něco?   Zuzka Bebarová - Rujbrová, poslankyně

P   

Blansko - V Blansku se rozběhla 
charitativní akce Červen: měsíc pro 
Elišku a Šimonka. Na léčení a zdra-
votní pomůcky pro obě děti mohou 
přispívat podnikatelé i široká veřej-
nost. Mediálním partnerem akce je 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

Eliška se narodila v roce 2011. 
V osmnácti měsících jí zaskočilo 
sousto a na čas přestala dýchat. 
Nedostatek kyslíku jí poškodil mo-
zek. Eliška teď potřebuje peníze na 

speciální rehabilitaci, která pomáhá 
zlepšovat její stav. Šimonek se na-
rodil v roce 2010. Lékaři diagnos-
tikovali Pierre-Robinuv syndrom 
a PMR, tzv. psychomotorickou re-
tardaci. Šimonek sice sedí a leze po 
čtyřech, ale chodit zatím nedokáže. 
Peníze jeho rodině poslouží na ná-
kup speciálního kočárku.

„Známe tíživou situaci rodin 
i příběhy obou dětí, a proto jsme se 
rozhodli pomoci,“ podotkl jeden z 

pořadatelů dobročinné akce Lubo-
mír Rek.

Lidé se mohou připojit hned ně-
kolika způsoby. Tím asi nejjedno-
dušším je navštívit některou z pro-
vozoven v Blansku a okolí, které se 
k dobročinné akci přihlásily. 

„Obchodníci a podnikatelé nám 
vyšli vstříc a darují určitá procenta 
z jejich zisku za dané období pro 
Elišku a Šimonka,“ dodal Rek s 
tím, že seznam a další informace o 

dětech lidé najdou na facebookové 
stránce projektu www.facebook.
com/cervenpomaha. 

Na stejném místě zájemci zjistí 
také čísla účtů nadačního fondu 
Veronika pro obě děti. Dalším 
způsobem, jak mohou lidé při-
spět, je zajít 29. června do Černé 
Hory na akci Na prázdniny se Sla-
dovnou. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného pořadatelé rozdělí mezi 
obě děti.  (moj)

Lidé mohou v červnu přispět Elišce 
a Šimonkovi na rehabilitaci a kočárek

Provizorní most u Holštejna zmizel, dělníci 
chystají základy pro nový

Holštejn - U Holštejna v Mo-
ravském krasu pokročily práce 
na novém mostě. Ocelová kon-
strukce pak překlene propadání 
potoka Bílá voda u jeskyně Nová 
Rasovna. Práce začaly letos na 
konci března. Dělníci už odstrani-
li původní provizorní přemostění 
a provedli terénní úpravy. Teď se 

pracuje na podpěrách, které budou 
držet nový most.

„Jsou to betonové základy zalo-
žené na mikropilotách navrtaných 
do skalního podloží. Mikropiloty 
jsou různé délky o průměru do tří 
set milimetrů a vyplněné výztuží a 
betonovou směsí,“ popsal vedoucí 
blanenské správy a údržby silnic 

Miloš Bažant. Samotná sedmdesát 
metrů dlouhá ocelová konstruk-
ce se bude montovat až na místě. 
Stavební fi rma ji složí ze tří částí. 
„Nejdřív bude uložena střední část 
a potom z každé strany příjezdové 
komunikace krajní části. Na místě 
se pak svaří v jeden celek,“ upřes-
nil Miloš Bažant.

Současně s pracemi na novém 
mostě pokračuje také oprava sil-
nice od křižovatky pod Kojálem 
směrem na Kulířov přes Lipo-
vec k Holštejnu až ke křižovatce 
U kaštanu. Stavební práce, které 
přijdou na více než čtyřicet mili-
onů korun, se plánují dokončit do 
závěru letošního září.  (moj)

Ženy v Blansku bojovaly za 
zdravá prsa

Blansko - Jak provádět samovyšetření prsu a další důležité informace 
týkající se prevence rakoviny prsu se dozvěděly ženy, které navštívily pre-
ventivní akci blanenské nemocnice Boj za zdravá prsa. Cílem akce bylo 
zviditelnit problematiku rakoviny prsu a vyzdvihnout význam mamogra-
fi ckého vyšetření v boji s touto zákeřnou chorobou. Nechyběla ani ukázka 
samovyšetření prsu. Ženy si také mohly zakoupit výrobky s růžovou stuž-
kou. „Výtěžek z prodeje bude věnovaný na boj proti rakovině prsu. Peníze 
půjdou například na provoz bezplatné Avon linky nebo na výzkum,“ dopl-
nila mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)  Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

DOKONALÁ DOKONALÁ 
POSTAVA POSTAVA 
NA LÉTONA LÉTO

Trápí Vás nějaký ten faldík navíc či celuli  da, kterých byste se potřebovali rychle zbavit? 
Zdá se Vám vaše kůže zesláblá nebo příliš vrásčitá? Chcete mít příjemný make-up a obličej 
bez vrásek, hladkou a jemnou pokožku na rukou i nohou a upravené nehty, aby Vaše nožky 
v letní obuvi vypadaly co nejlépe a nebolely Vás?

Salon Serafi n Vám pomůže. Naše služby již využilo spoustu klientů s výrazným úspěchem. 
Úbytek tuku, snížení váhy, zpevnění pokožky, odstranění vrásek i zmenšení obvodu jednot-
livých par  í těla …. to vše jste schopni uskutečnit v salonu Serafi n za krátkou dobu. Ke své 
činnos   využíváme moderní přístroje a technologie, které se osvědčili v péči o tělo po celém 
světě. Nabízíme:

1. Odstranění tuků a zpevnění postavy bez námahy – ultrazvuková kavitace s násled-
nou radiofrekvencí doplněná na závěr o lymfodrenáž.

2. Zpevnění pokožky, detoxikace uvnitř i na povrchu – metodou Universal Contour 
Wrap dochází k hloubkové detoxikaci podkoží, zpevnění pokožky a okamžité ztrátě minimál-
ně 15 cm. Přístroj Splendid Eau odkyseluje organizmus, detoxikuje vnitřní orgány a zrychluje 
metabolismus.

3. Pryč s celuli  dou – 30-   minutová chůze v přístroji Body Space 2v1 pomůže pro hub-
nu   více než 2,5 hodinová procházka . V kombinaci s přístrojem Rolle  c dochází k významné-
mu snížení celuli  dy. Postrach celuli  dy a otoků je rovněž lymfodrenáž.

4. Obličej bez vrásek – radiofrekvence / LIFTING / obličeje, krku, dekoltu je správnou 
volbou pro ty , kteří chtějí vypadat stále mladě, bez vrásek, s hebkou a vyrovnanou pokožkou 
zvláště v obličeji. Je také možné využít či kombinovat s kosme  ckými službami. 

5. Krásné nožky do lodiček – pěkně upravená chodidla jsou dnes samozřejmos  , zvláště 
pak v létě, kdy nožky vystavujeme na odiv skoro pořád. Na místě je tedy pečlivé a pravidelné 
ošetření profesionální pedikérkou. Nabízíme suchou či mokrou pedikúru, doplněnou o re-
fl exní masáž chodidel.

POZOR !!!! Výhodná nabídka před prázdninami POZOR !!!! Výhodná nabídka před prázdninami 
od 12. 6. do 30. 6. !!!!!od 12. 6. do 30. 6. !!!!!

20% slevy na jednotlivé vstupy radiofrekvence (li  ing) obličeje, kavitace a radiofrekvence • 
těla (par  i pro ošetření si vybírá klient)
Kdo dává přednost při hubnu  , zpevnění těla a odstranění celuli  dy masážím, nabízíme • 
akci 3+1 zdarma, cena balíčku je 900,-Kč s platnos   3 měsíce. Balíček č. 1 obsahuje: 1x 
termoiodisal – an  celulitní, zeš  hlující kůra se zábalem, 3x Criotone – zpevňující kůra se 
zábalem. Balíček č. 2 obsahuje: 1x celotělový peeling solí z mrtvého moře, 1x termoiodi-
sal – an  celulitní, zeš  hlující kůra se zábalem, 2x Criotone – zpevňující kůra se zábalem

Telefon: 774 240 402 | e-mail: serafi nboskovice@seznam.cz |www.salonserafi n.cz
Provozní doba: Pondělí - Sobota dle objednávek 

Dětské centrum v Boskovicích 
v Hybešove ulici 17 oslaví pět let 
existence. Je určeno pro dě   od 
věku dvou let, kterým poskytuje 
nejenom individuální péči, ale 
klade také důraz na celkový roz-
voj osobnos   dítěte.

Dětské centrum navštěvují dě   
většinou kolem dvou až pě   roků, 
maximální počet je deset až dva-
náct dě  . Menší počet zajišťuje 
dětem individuální péči a možnost 
nejrůznějších ak  vit - keramika, 
anglič  na, tancování, cvičení...

Dě   mohou navštěvovat Dět-
ské centrum každý den. Rodiče 
si také mohou vybrat jen některé 
dny v týdnu. Provoz většinou bývá 
od 8 do 16 hodin, podle potřeby 
rodičů. Na všem je možné se in-
dividuálně domluvit. Dětem za-
jišťujeme i teplý oběd, dopolední 
a odpolední svačiny a pitný režim. 
Chodíme pravidelně ven, máme 
i vlastní zahradu, která slouží jen 

Dětské centrum pomáhá 
rozvíjet osobnost

pro účely Dětského centra. Do-
polední pobyt (8 až 12 hod.) stojí 
200 Kč, odpolední pobyt (12 až 16 
hod.) vyjde na 200 Kč. V případu 
celodenního pobytu rodiče zapla-
  300 Kč. Při pravidelné docházce 

nabízí Dětské centrum slevu pod-
le domluvy. 

Dětské centrum slouží také dě-
tem, které mají vadnou výslovnost 
některé hlásky nebo hlásek. U dí-
těte, které alespoň jednou týdně 
navštěvuje v dopoledních hodinách 
naše zařízení, jsou výsledky v řeči 
patrné během krátkého časového 
intervalu. U dítěte se také během 
dne klade důraz na rozvoj grafo-
motoriky, logického myšlení, pozor-
nos  , pamě  , vizuomotoriky, mat. 
představy..., což vede k daleko lepší 
připravenos   pro vstup do základ-
ní školy. Tuto péči z logopedického 
hlediska doporuručujeme dětem 
již od brzkého věku - čím dříve,  m 
lépe - aby se zabránilo vzniku těž-
kým vadám v řeči. Cena za celé do-
poledne je 250 Kč, za celý den pak 
350 Kč. Dětem je také nabízena ho-
dinová logopedická péče v hodnotě 
150 Kč. (PR)

Poděkování
Děkujeme MUDr. Janě Luke-

šové za její mnohaletou obětavou 
práci v Dětské léčebně pohybo-
vých poruch na ulici Bedřicha 
Smetany v Boskovicích, kde od 
roku 1986 do června 2014 působi-
la postupně na pozicích ředitelky, 
primářky a rehabilitační lékařky.

Svým odborným profesionál-
ním a citlivým lidským přístupem 
pomáhala stovkám malých paci-
entů z celé republiky překonávat 
jejich zdravotní potíže.

Jméno paní doktorky Jany Lu-
kešové bylo po téměř tři desetiletí 
zárukou kvalitní zdravotní péče 
u nás poskytované a vždy bude 
v tom nejlepším významu nesma-
zatelně spjato s dětskou léčebnou.

Do dalších let paní doktorce 
přejeme pevné zdraví, mnoho po-
hody a životního optimismu. 

Spolupracovníci a klienti 
Dětské léčebny pohybových 

poruch v Boskovicích

Městská správa sociálních služeb Boskovice, 
příspěvková organizace vypisuje 

výběrové řízení na pozici: 

Vedoucí úseku zdravotní a obslužné péče 
Domova pro seniory

Úvazek: plný, jednosměnný.

Vzdělání: VŠ nebo VOŠ sociálně – zdravotního zaměření, případně SZŠ s pomaturitní specializací 
v oboru ARIP nebo interních oborů, způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle 
zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., bez odborného dohledu

Požadavky: minimálně 5 let zkušenos   s vedením a řízením týmu, schopnost vedoucí, 
organizátorské a manažerské činnos  , orientace a znalost v legisla  vě sociálních služeb a zdravotní péče, 
zodpovědnost, samostatnost, cílevědomost a orientace na výsledek, časová fl exibilita, krea  vita, dobrá 
znalost práce na PC, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny „B“, odolnost 
vůči stresu, kladný vztah k cílové skupině seniorů

Termín odevzdání přihlášek: do 30. června 2014.

Termín pohovoru: během měsíce července – bude upřesněno zasláním pozvánek.

Termín nástupu: od 1. 10. 2014.

Obsah přihlášky: strukturovaný profesní životopis včetně osobních i kontaktních údajů s 
přehledem odborné praxe, mo  vační dopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se 
zpracováním osobních údajů.

Přihlášky s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ DS“ doručte na adresu: 
Městská správa sociálních služeb, Přikrylová Milena, Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní osoba 
Přikrylová Milena, tel. 511 183 207, 731 660 812, e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz

Jihomoravské dětské léčebny p. o.,

přijmou
pro Dětskou léčebnu pohybových poruch 

v Boskovicích

lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v oboru RFM • 
pro ambulantní část léčebny (úvazek 5 hod týdně)

lékaře/ku s odbornou způsobilostí a absolvováním • 
kmene v oboru pediatrie nebo lékaře/ku s atestací 
I. st. v oboru pediatrie pro lůžkovou část léčebny 
(úvazek 8 – 16 hod týdně)

Nabízíme:
velmi dobré pracovní a platové podmínky• 
dodatkovou dovolenou• 

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Tel.: 734 316 143, e-mail: koudelova@detskelecebny.cz
Tel.: 702 103 885, e-mail: slavikova@detskelecebny.cz



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Do skončení divizní fotbalové soutěže zbývá poslední kolo

Blansko prohrálo a je šesté
Blanenského Plecháče 

vyhrál Lukáš Kočař

Blansko - V areálu blanenské přehrady Palava a okolí se uskutečnil 
minulou neděli tradiční triatlonový závod Blanenský Plecháč. Na jeho 
účastníky čekalo 700 m plavání, 20 km na kole a závěrečných 5 km 
běhu. Teplota vody v přehradě netrhala žádné rekordy, ti, co nastou-
pili bez neoprénu, trochu trpěli. Ani cyklistická část nebyla nějak jed-
noduchá, úvodní stoupání po ulici Dvorské až na Obůrku a na otočku 
před Veselicí notně prověřily síly triatletů. V cíli se nakonec objevil 
na prvním místě dvaadvacetiletý Lukáš Kočař, který vylézal první 
již z vody, přijel v čele i na kole a prvenství potvrdil v běhu. Za ním 
pro cenu za druhou příčku vystoupil na pódium slavný nestárnoucí 
železný muž Petr Vabroušek (41), třetí skončil Tomáš Kořínek. Na 
startu hlavního závodu, kterému předcházely mládežnické kategorie, 
se objevilo 96 závodníků a závodnic. Mezi nimi byla nejlepší Diana 
Tešovičová, v absolutním pořadí na 33. místě.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Divize se z pohledu 
blanenských fotbalistů poklidně 
dohrává. Po výhře nad Vrchovi-
nou bylo páté, po těsné prohře 
s Velkým Meziříčím kleslo o jed-
nu příčku. Dole to ale vře. Je již 
jasné, že padat budou dva týmy, 
rozhodne poslední kolo. Hráče FK 
už ale dlouho díky dobrým jarním 
výsledků tyto problémy nemusí 
trápit. Se svými příznivci se roz-
loučí v utkání proti Líšni. 

FC Velké Meziříčí – FK 
Blansko 3:2 (1:1). Branky: 37. 
Souček, 58. Simr, 78. Dufek – 8. 
a 91. Koudelka. Blansko: Macháč, 
Gromský, Čoupek, Müller, Buch-
ta - Zouhar, Šplíchal, Nečas (76. 
Vágner) - Pospíšil (70. Horáček) - 
Trtílek (64. Hansl), Koudelka. 

Do utkání lépe vstoupili hosté 
a hned v úvodu měli šance Nečas 
a Pospíšil. V 8 .minutě se už pro-
sadil Koudelka, který v šanci nej-
prve trefi l stopera domácích, aby 
z dorážky dopravil míč za Inval-
dova záda – 0:1. Blansko pokra-
čovalo v tlaku, hrozil zejména 
Trtílek, který nastřelil břevno. Pak 
se probrali i domácí a po několika 
předchozích šancích vyrovnal po 
pěkné střele Souček – 1:1. 

Po změně stran zahrozil Trtílek, 
pak ale přebrali pomyslné opratě 
domácí. Jejich tlak přetavil kano-
nýr Simr ve vedoucí gól zblízka – 
2:1. Stejný hráč se proměnil v 78. 
minutě v nahrávače, když zakon-
čoval Dufek – 3:1. Zápas byl 
vpodstatě rozhodnut. V závěru se 
ale s tím odmítl smířit blanenský 
snajpr Koudelka. Dvě jeho pří-
ležitosti sice za Invaldovými zády 

Blansko - Vrchovina 1:0. Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Vrchovina 1:0. Foto Bohumil Hlaváček

neskončily, ta třetí v nastaveném 
čase ale již ano, když jeho stře-
lecký pokus skončil přesně u tyče 
meziříčské branky – 3:2. 

Další výsledky: Stará Říše – 
Tasovice 2:6 (1:3). Vyškov – Bys-
třice 2:1 (0:1). Bystrc – Hodonín 
0:0. Rosice – Polná 1:0 (1:0). Líšeň 
– Bohunice 1:1 (1:1). Vrchovina 
– Uherský Brod 2:0 (0:0). Pelhři-
mov – Napajedla 1:2 (0:1).

Hrálo se minulý víkend
FK Blansko – SFK Vrchovi-

na 1:0 (0:0). Branka: 52. Trtílek. 
Blansko: Juran - Gromský, Mül-
ler, Čoupek, R. Buchta - Nečas, 
Šplíchal, Zouhar T., Pospíšil (79. 
Horáček) - Trtílek (87. Skoupý), 
Koudelka (88. Hansl). 

Vše odpuštěno. Kanár z před-
chozího kola z Pelhřimova byl 
blanenskými fanoušky díky zis-
ku tří bodů zapomenut. Domácí 
výhra nad Vrchovinou potěšila. 
I když, žádný supervýkon Bla-
nenští na Kolbence nepředved-
li.

Jediná branka utkání padla v 52. 
minutě. Koudelka zahrál standard-
ku, kterou brankář hostí sice vysti-
hl, neudržel však míč a Trtílek mu 
ho poslal za záda. Zodpovědný 
výkon v defenzivě pak pomohl 
domácím ke konečné výhře.

Další výsledky: Uherký Brod 
– Pelhřimov 3:1 (3:1). Bohunice 
– Velké Meziříčí 4:0 (0:0). Polná 
– Líšeň 0:0. Hodonín – Rosice 1:2 
(0:1). Bystřice nad Pernštejnem – 
Bystrc 4:0 (1:0). Tasovice – Napa-
jedla 3:1 (0:1). Stará Říše – Vyš-
kov 2:5 (0:3).

Program posledního kola: 
Tasovice – Pelhřimov, Napajed-
la – Vrchovina, Uherský Brod – 

Velké Meziříčí, Blansko – Líšeň, 
Bohunice – Rosice, Polná – Bys-
trc, Hodonín – Vyškov, Bystřice – 
Stará Říše.
  1.  Vyškov  29  20  6  3  69:29  66
  2.  Rosice  29  20  2  7  62:32  62
  3.  Vrchovina  29  16  5  8  40:30  53
  4.  Líšeň  29  14  7  8  56:27  49
  5.  V. Meziříčí  29  12  5  12  43:47  41
  6.  Blansko  29  10  9  10  48:47  39 
  7.  Polná  29  10  7  12  47:53  37
  8.  Bystřice  29  10  6  13  37:47  36
  9.  St. Říše  29  9  9  11  42:54  36
  10.  Pelhřimov  29  10  5  14  57:55  35
  11.  Tasovice  29  9  6  14  43:50  33
  12.  Hodonín  29  6  14  9  35:40  32
  13.  Uh. Brod  29  8  8  13  27:48  32
  14.  Napajedla  29  9  4  16  29:47  31
  15.  Bystrc  29  7  9  13  44:56  30
  16.  Bohunice  29  7  8  14  35:52  29

Sobota 14. června v 16.30 hod.

FK Blansko – SK Líšeň

Pozvánka na fotbal

Lukáš Kočař. Foto Bohumil HlaváčekLukáš Kočař. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Černá Hora - Přímý sou-
boj o vítěze okresního přeboru 
s následným postupem do I.B tří-
dy se odehrál v Černé Hoře. Plný 
autobus přijel povzbudit ambicióz-
ní Šošůvku, která měla výbornou 
sezónu. Ze začátku to vypadalo, že 
si přijela pro body. Výborný nástup 
jí ale nevydržel. Domácí vyrovnali 
a v závěru z poměrně přísně naříze-
né penalty strhli vítězství na svoji 
stranu. Protože Černohorští vyhráli 
podzimní vzájemný zápas v Šo-
šůvce, tříbodový náskok jim stačí 
k tomu, aby mohli oslavovat.
Černá Hora – Šošůvka 2:1 

(1:1), Čech, Širůček – Sehnal. Čer-
ná Hora: Trávníček - Machorek, 
Mazal, Tatíček, Měcháček – Čech, 
Širůček, Menoušek (46. Kapoun), 
Sedláček – Honsnejman, Trávní-
ček. Šošůvka: Valach – Manoušek 
(81. Petlach), Zouhar I., Odehnal 
(67. Hudec), Baláž (39. Bezděk) - 
Kuchař, Zouhar R., Doležel, Knödl 
– Dvořáček (46. Krátký), Sehnal 
(60. Obalil).

Hosté začali jednoznačně lépe 
a jejich úvodní tlak přinesl ovoce. 
Po Doleželově rohu z 9. minuty 
se prosadil Luděk Sehnal – 0:1. 
Zaskočení domácí jen následně 
sledovali, jak se na jejich branku 
valí další ataky Šošůvky. Sehnal 

pálil nad, Doležel pro změnu ved-
le. Neproměněných šancí nakonec 
hosté litovali. Černá Hora vyrovna-
la hru, po půlhodině hry se dostala 
do tlaku, který vyvrcholil akcí na 
jejímž závěru Čech prostřelil ve 31. 
minutě Valacha – 1:1. Ten se měl 
do konce půle ještě co otáčet, sou-
peři ho ale již nepřekonali. Střída-
jící Bezděk z trestného kopu před 
odchodem do šaten ohrozil Tráv-
níčka, ten byl ale na místě. 

Ve druhém poločase byla Černá 
Hora od začátku aktivnější, Šošův-
ským v nepříjemném vedru evident-
ně docházely síly více než protivní-
kovi. Šance se množily, Valach ale 
svůj tým držel. Až v 76. minutě se 
dostal do šance i hostující kapitán 

Doležel, Trávníček však měl své 
rukavice na správném místě. Zápas 
směřoval k remízové koncovce. Ta 
se ale nakonec nekonala. Minutu 
před koncem se snažil proniknout 
do vápna Šošůvky Honsnejman 
a po kontaktu s Ivanem Zouharem 
se ocitl na zemi. Rozhodčí ukázal na 
značku pokutového kopu. Asi trochu 
přísněji, než by si závěr tak vypja-
tého utkání zasloužil, penalta se ale 
určitě odpískat dala. Domácí kapitán 
Širůček zvládl tíhu situace a přesnou 
střelou do růžku Valachovy svatyně 
poslal svůj tým do I.B třídy – 2:1. 
Po zhruba dvou minutách propuk-
la nefalšovaná radost hráčů Černé 
Hory, která se tak vrací do nejnižší 
krajské soutěže.  Více na str. 8

Fotbalisté Černé Hory 
vyhráli okresní přebor

Černá Hora - Šošůvka 2:1. Foto Bohumil HlaváčekČerná Hora - Šošůvka 2:1. Foto Bohumil Hlaváček
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Olympia se na domácím hřišti rozloučila drtivým vítězstvím

Ráječko dalo Bosonohám pětku
K   

Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15, žáci 10.00 
(pokud není uvedno jinak).

pátek 13. června
KP žáci: Blansko – Medlánky (16.00, 17.30).

sobota 14. června
Divize: Blansko – Líšeň.
KP: Vojkovice – Ráječko.
I.A třída: Zbýšov – Bořitov. Kunštát – Miroslav.
OP: Šošůvka – Sloup. Lipůvka – Drnovice. Kotvrdovice – Vysočany. 
Vavřinec – Rudice.
III. třída: Vranová - Velké Opatovice. Adamov – Lažany.
IV. třída: Vavřinec B – Bořitov B (13.30). Lipůvka B – Lažánky (13.30). 
Doubravice B – Cetkovice.
Divize dorost: Blansko – Líšeň B (hřiště na Údolní, 12.30).
I. třída dorost: Šlapanice – Ráječko.
OP dorost, skupina o 1.-8. místo: Drnovice – Letovice (13.30). Lipův-
ka – Voděrady (11.00). 
OP dorost, skupina o 9.-16. místo: Olomučany – Olešnice (13.30).
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Šošůvka (13.45). Benešov/Kořenec – 
Rudice (16.00).

neděle 15. června
I.B třída: Lipovec – Svratka. Rájec-Jestřebí – Podolí. Doubravice – 
Blansko B.
OP: Jedovnice – Vilémovice. Kořenec – Černá Hora. Olešnice – Olomu-
čany.
III. třída: Knínice – Vísky. Benešov – Svitávka. Lysice – Ráječko B. 
Kunštát B – Ostrov. Letovice – Skalice.
IV. třída: Jedovnice B – Vilémovice B (14.15). Kořenec B – Svitávka B 
(14.15). Lomnice – Skalice B.
Divize dorost: Bohunice – Boskovice (10.00, 12.30).
I. třída dorost: Lipovec – Brankovice.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Soběšice (9.00, 10.45).
OP dorost, skupina o 1.-8. místo: Rájec – Cetkovice. ČH/Bořitov – 
V. Opatovice. 
OP dorost, skupina o 9.-16. místo: Sloup/Šošůvka – Olešnice. Kotvr-
dovice – Vísky (14.00). Svitávka – Knínice.
OP starší žáci 7+1: Vísky – Olomučany. Kotvrdovice – Ráječko. ČH/
Bořitov – Drnovice/Voděrady.
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát A – Lipůvka (14.15). 
OP ženy: Lažany – Ráječko (13.45).

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Poslední domácí 
utkání se Ráječku povedlo. A 
to se v sestavě představilo hned 
několik dorostenců. Na pětigó-
lovém vítězství nad Bosonohami 
se podílel třemi trefami Martin 
Sehnal. Již nyní je jasné, že hůř 
než pátá Olympia v letošním kraj-
ském přeboru neskončí. Výhru 
mají již dlouho jasnou Mutěnice, 
jejichž představitelé v týdnu ofi -
ciálně oznámili, že tým přihlašují 
do divize. Další novinkou je, že 
tým Ráječka povede v nové sezó-
ně ambiciózní blanenský kouč 
Petr Vašíček.

SK Olympia Ráječko – FK SK 
Bosonohy 5:2 (4:1), Sehnal M. 3, 
Tenora, Koutný. Ráječko: Bednář 
– Koutný, Bartoš, Daněk, Kup-
ský – Azbayar (46. Ševčík), Štrajt 
(66. Jabůrek), Kuldan, Neděla (76. 
Kolář) – Tenora (83. Badura).

Zápas byl v režii Ráječka od 
prvního poločasu. Na úvodní gól 
Sehnala sice ještě brněnský kano-
nýr Holomek odpověděl hned po 
minutě, pak ale úřadovala Olym-
pia. Tenora sice trefi l ještě jen tyč, 
ve 27. minutě ale již míč uklidil 
do sítě. Po krásném centru se pro-
sadil znovu Sehnal na 3:1 a před 
půlí ještě přidal čtvrtý gól novope-

Boskovice inkasovaly v Brně debakl

čený kapitán Koutný. V 87. minutě 
završil hattrick Martin Sehnal, aby 
v samém závěru ještě Bosonohy 
snížily. Jejich hvězda Patrik Holo-
mek utkání nedohrála, v závěru 
první půle po druhé žluté uviděla 
i kartonek v barvě červené. 

Další výsledky: Mutěnice – 
Ratíškovice 0:0. Rajhrad – IE Zno-
jmo 2:2 (0:1). Bzenec – Rousínov 
3:1 (2:0). Sparta – Ivančice 2:3 
(1:1). Kyjov – M. Krumlov 3:1 
(0:1). Kuřim – Vojkovice 4:2 (0:2). 
Jevišovice – Novosedly 2:2 (2:1). 

Hrálo se minulý víkend: Rou-

sínov – Ráječko 1:0 (0:0). IE Zno-
jmo – Ratíškovice 2:1 (2:0). M. 
Krumlov – Mutěnice 2:1 (1:0). 
Novosedly – Kyjov 3:1 (3:0). Voj-
kovice – Sparta Brno 1:4 (0:2). 
Bosonohy – Kuřim 1:3 (0:0). Raj-
hrad – Bzenec 0:4 (0:2). Ivančice 
– Jevišovice 1:0 (0:0).

Program posledního kola: 
Vojkovice – Ráječko, IE Znojmo 
– Mutěnice, Rousínov – Rajhrad, 
M. Krumlov – Jevišovice, Ratíš-
kovice – Kyjov, Novosedly – 
Sparta, Ivančice – Kuřim, Boso-
nohy – Bzenec.

  1.  Mutěnice  29  20  6  3  64:20  66
  2.  Sparta  29  16  5  8  83:48  53 
  3.  Jevišovice  29  14  7  8  53:37  49
  4.  M. Krumlov  29  14  7  8  45:40  49
  5.  Ráječko  29  14  6  9  71:38  48
  6.  Rousínov  29  14  2  13  62:59  44
  7.  Vojkovice  29  13  5  11  54:53  44
  8.  Novosedly  29  13  4  12  46:46  43
  9.  Bosonohy  29  12  6  11  54:45  42
  10.  Ivančice  29  11  6  12  37:43  39
  11.  Bzenec  29  11  5  13  47:53  38
  12.  Znojmo  29  11  4  14  48:63  37
  13.  Kuřim  29  10  6  13  48:51  36
  14.  Ratíškovice  29  9  6  14  36:51  33
  15.  Rajhrad  29  4  7  18  31:77  19
  16.  Kyjov  29  3  4  22  31:86  13

Ráječko – Bosonohy 5:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Bosonohy 5:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - I.A 
třída odehrála předposlední kolo. 
Přineslo domácí výhru Bořitova, 
remízu Kunštátu v Soběšicích 
a ostudnou porážku Boskovic 
v Brně. 

Bořitov – Dobšice 3:2 (1:1), 
Fojt J., Polák, Bezděk. Bořitov: 
Němec – Jakubec, Jelínek, Karaf-
fa, Málek – Fojt J., Fojt L., Havlík 
M., Hrazdíra M. – Bezděk, Polák 
(78. Hrazdíra O.).

Domácí prohrávali od 26. minu-
ty. Po čtvrthodině po brejkové 
situaci srovnal Jiří Fojt. V 72. 
minutě šel do vedení Bořitov, 
když se po centru Lukáše Fojta 
prosadil Polák. O zisku tří bodů 
pro domácí rozhodl přesnou trefou 
k tyči Bezděk. Bořitovští se doma 
rozloučili výhrou. „Rozhodli jsme 
se náš klub přihlásit do této sou-
těže i v příštím roce. Nějaké věci 
ale hodláme dělat jinak,“ popřel 
po zápase spekulace o tom, že tým 
bude hrát okresní přebor, manažer 
Alois Ťoupek. 

Soběšice – Kunštát 3:3 (1:1), 
Boček, Chloupek, Adámek. Kun-
štát: Loukota I. – Šafařík, Hruška, 
Loukota O., Prudil (60. Kuda), 
Skoček, Chloupek (60. Blaha), 
Preč, Adamec – Boček, Adámek.

Utkání za úmorného vedra skon-
čilo spravedlivou remízou. Hosty 
poslal do vedení Boček, Soběšičtí 

vyrovnali z trestného kopu. Kunš-
tátští nezachytili nástup do druhé 
půle a záhy prohrávali. Rychle 
však srovnali zásluhou Chloup-
ka. Adámek pak následně neprve 
zahodil stoprocentní šanci, aby 
svoji chybu napravil v 78. minu-
tě brankou. Soběšice upravily na 
konečnou plichtu deset minut před 
koncem.

Moravská Slavia – Boskovi-
ce 8:0 (5:0). Boskovice: Čech - 
Müller, Miksan, Vykoukal, Pupík, 
Preč, Horák Jan, Přikryl, Stara, 
Horák M., Fadrný (80. Havlíček). 

Zápas měl zcela jednoznačný 
průběh, který neodpovídal posta-

vení Boskovic v tabulce. Poločas 
již rozhodl, po změně stran skóre 
ještě narostlo. Hosté vystřelili 
jenom dvakrát na domácí bran-
ku. 

Další výsledky: Tasovice B – 
Zbýšov 5:1 (2:1). Miroslav – Sla-
tina 2:5 (0:3). Slovan – Hrušovany 
2:1. Líšeň B – Šlapanice 2:1 (2:0). 

Hrálo se minulý víkend
Boskovice – Bořitov 3:2 (1:1). 

Přikryl, Fadrný, Horák M. - Jaku-
bec, Jelínek. Boskovice: Havlíček 
– Kolář, Černý, Živný (Stara), 
Müller, Vykoukal, Horák J., Při-
kryl (Preč), Horák M. (Pupík), 

Fadrný, Miksan. Bořitov: Němec 
– Jakubec, Jelínek, Karaffa, 
Novák – Fojt L., Fojt J., Hrazdíra 
M., Knies – Bezděk, Havlík.

Skóre derby otevřel po faulu na 
Černého z penalty Přikryl. Hostu-
jící Lukáš Fojt sice trefi l jen tyč, 
před půlí ale už vyrovnal Jakubec. 
Boskovice po návratu ze šaten 
zatlačily a šikovný Fadrný je v 59. 
minutě poslal do vedení. Když 
Stara nastřelil v šanci jen tyč, při-
šel trest v podobě srovnání boři-
tovským Jelínkem. V 58. minutě 
ale trochu se štěstím dal vítězný 
gól Michal Horák. 

Další výsledky: FK Kunš-
tát – Líšeň B 4:0 (3:0). Slovan 
Brno – Miroslav 1:2 (0:1). Slati-
na – Soběšice 3:0 (0:0). Dobšice 
– Tasovice B 1:3 (1:3). Šlapani-
ce – Moravská Slavia 1:7 (1:3). 
Hrušovany – Zbýšov 10:2 (3:1). 
 (bh)
 1. MS Brno 25 20 3 2 95:25 63
 2. Boskovice 26 16 4 6 80:55 52
 3. Kunštát 25 15 5 5 66:39 50 
 4. Slovan 25 13 4 8 39:34 43
 5. Dobšice 25 12 3 10 69:48 39
 6. Slatina 25 9 6 10 49:46 33
 7. Líšeň B 26 9 5 12 44:43 32
 8. Miroslav 25 9 5 11 50:59 32
 9. Bořitov 25 9 5 11 40:50 32
 10. Tasovice B 25 9 4 12 54:57 31 
 11. Šlapanice 25 7 6 12 38:49 27
 12. Hrušovany 25 7 5 13 52:61 26 
 13. Soběšice 25 6 3 16 39:74 21
 14. Zbýšov 25 3 6 16 33:108 15

Boskovice – Bořitov 3:2.  Foto adam.sBoskovice – Bořitov 3:2.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Jelikož o postupujícím z I.B třídy 
se defi nitivně rozhodlo už v před-
chozím kole, nebylo ani velkým 
překvapením, že oba celky, které 
o první příčku usilovaly, venku 
prohrály. Chyběla jim motivace. 
Tu ale nepostrádal hrdina tohoto 
víkendu. Pro nedostatek hráčů 
v kádru se na hřiště na Svratce 
postavil do pole manažer klubu 
Jaroslav Málek, který má oslavu 
padesátin již za sebou. A na hřišti 
se neztratil, klobouk dolů. Bla-
nenské béčko na rozdíl od Doub-
ravice vyhrálo a ve vzájemném 
duelu v posledním kole, by se 
patrně ještě mohlo hrát o záchra-
nu. Rezerva by ale musela bez-
podmínečně vyhrát o dva góly a 
záleželo by i na výsledcích utkání 
v jiných krajských soutěžích a 
přihláškách mužstev do příštího 
ročníku. 

Svratka – Rájec-Jestřebí 2:1 
(1:1), Sedlák. Rájec-Jestřebí: Po-
lák – Žilka, Klimeš, Čepa, Štrof 
– Palkaninec, Farník, Sedlák, 

Za Rájec-Jestřebí hrál i nestárnoucí Jaroslav Málek

Kubásek – Navrátil, Málek (87. 
Hanskut).

Domácí vedli od 20. minuty, 
ve 31. minutě vyrovnal střelou ze 
střední vzdálenosti, při níž nedal 
brankáři šanci, Jakub Sedlák. 
Utkání se rozhodlo v 51. minutě, 
když domácí hráč prošel středem 
hřiště a překonal Poláka v rájecké 
brance.

Čebín – Lipovec 2:1 (2:0), 
Sedlák M. Lipovec: Hebert, 
Sedlák J., Marušák, Vágner L. – 
Horáček R., Matuška (60. Ško-
lař), Horáček L., Koutný (60. 
Vágner V.) – Pernica, Sedlák M.

O osudu utkání, jak se pozdě-
ji ukázalo, se rozhodlo v první 
čtvrthodině, v níž Lipovečtí dva-
krát inkasovali po nedůrazné hře 

obrany. Zápas se potom vyrovnal, 
ve druhé pětačtyřicetiminutov-
ce pak měli Lipovečtí i více ze 
hry. Na více než branku Mirosla-
va Sedláka po kombinační akci 
se nezmohli a tak body zůstaly 
doma. 

Blansko B – Bohdalice 3:2 
(2:2), Hansl 2, Zavoral. Blansko 
B: Švancara – Zavoral, Mokrý, 

Vágner, Juránek – Hepp, Horáček 
(60. Skoupý), Kopecký, Vašák A. 
(71. Brichta), Beneš – Hansl.

Zápas se nezačal pro Blansko 
vyvíjet dobře. Hosté je překvapili 
ostrým nástupem a po brankách 
v 15. a 22. minutě již vedli 0:2. 
Domácí ale nehodili fl intu do žita. 
Za poměrně krátkou dobu se jim 
díky brankám Hansla a Zavo-
rala po pěkných kombinačních 
akcích podařilo vyrovnat. Nako-
nec dosáhli na plný bodový zisk. 
V 72. minutě se pohotovou stře-
lou z otočky prosadil opět Hansl 
a těsné vedení Blanenští udrželi 
až do konce. 
Řečkovice – Doubravice 3:0 

(0:0). Doubravice: Podloucký 
- Sáňka J., Hájek P., Hájek M., 
Hubený (70 Sáňka A.) - Daněk J 
(80 Schuch), Vach, Aujeský (60 
Alexa), Pijáček - Vladík, Kuběna 
(60 Zvejška).

Utkání bylo opticky vyrovna-
né, hosté ale udělali více chyb 
a ty nezůstaly nepotrestány. Po 
bezbrankovém poločase je navíc 
zaskočila přísná penalta hned ve 
46. minutě, kterou domácí hráč 

proměnil. V 68. minutě zahodil 
šanci Vladík a přišel trest v podo-
bě druhé branky Brňanů po chvíli. 
Ti v 80. minutě dali skóre koneč-
nou podobu třetím gólem.

Další výsledky: Podolí – Med-
lánky 1:2 (1:2). Letonice – Švábe-
nice 4:0 (3:0). Rousínov B – Tiš-
nov 4:2 (3:1). 

Hrálo se minulý víkend: Lipo-
vec – Rousínov B 7:0 (3:0). Rájec 
– Čebín 0:0. Doubravice – Podolí 
2:3 (0:1). Letonice – Blansko B 
2:1 (1:0). Švábenice – Tišnov 1:5 
(0:3). Medlánky – Svratka Brno 
3:2 (0:0). Bohdalice – Řečkovice 
3:0 (3:0).
  1.  Lipovec  25  18  4  3  64:24  58
  2.  Rájec  25  15  5  5  60:25  50
  3.  Bohdalice  25  13  8  4  46:29  47
  4.  Řečkovice  25  13  3  9  58:46  42
  5.  Čebín  25  10  8  7  36:28  38
  6.  Svratka  25  11  5  9  48:50  38
  7.  Letonice  25  10  5  10  42:52  35
  8.  Tišnov  25  10  3  12  39:43  33
  9.  Podolí  25  9  4  12  41:48  31
  10.  Rousínov B  25  10  1  14  51:59  31
  11.  Medlánky  25  9  2  14  29:45  29
  12.  Doubravice  25  6  6  13  33:44  24
  13.  Blansko B  25  6  3  16  37:51  21
  14.  Švábenice  25  5  3  17  31:71  18

Blansko B – Bohdalice 3:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Bohdalice 3:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Rudice – Kořenec 2:2 (0:0), 
Stehlík, Zouhar – Novotný, Šev-
čík. V první půli se diváci bran-
ky nedočkali. Ve 49. minutě už 
těm domácím udělal po trestném 
kopu Stehlík ve 49. minutě a o 
šest minut později zvýšením 
Zouhar. Hostující Novotný snížil 
v 67. minutě a o dělbě bodů 
rozhodl pět minut před koncem 
Ševčík.

Olomučany – Jedovnice 1:0 
(1:0), vlastní. O osudu utkání se 
rozhodlo ve 21. minutě, v níž si 
po rohu dali Jedovničtí vlastní 
gól. V posledních deseti minu-
tách sice vyvinuli drtivý tlak, na 
vyrovnání však nedosáhli. 

Vysočany – Olešnice 2:2 
(2:1), Beneš, Krempaský - 
Pařízek, Tenora. Vysočany ved-
ly z penalty, ze značky pokuto-
vého kopu přišlo i vyrovnání. 
Beneš těsně před půlí poslal 
domácí do vedení. Zasloužené 
vyrovnání přišlo deset minut 
před koncem. 

Drnovice – Kotvrdovice 5:3 
(3:1), Haničinec 5 - Fober, Hlou-
šek, Sehnal. Ve střelecké pře-
střelce se blýskl parádně domácí 
Haničinec, který znovu dokázal, 
že okresní přebor je mu těsný. 

Sloup – Lipůvka 2:7 (1:4), 
Trefil, Škvarenina - Macko 4, 
Sedláček 2, Pospíšil, ČK: Pet-

ržel (S). Sloupští se doma loučili 
tristní porážkou. Hosté nemilo-
srdně trestali jejich chyby a výše 
jejich výhry byla zasloužená. 

Rudice – Kořenec 2:2 (0:0), 
Stehlík, Zouhar - Meluzín, 
Novotný, ČK: Nevřela (R). 
Domácí po bezbrankovém polo-
čase šli do dvoubrankového 
vedení. V závěrečné pětiminu-
tovce ale Kořenec zmobilizoval 
síly a dokázal vyrovnat.

Vilémovice – Vavřinec 5:1 
(1:0), Pernica 2, Maroši, Vorlic-
ký, Kašpárek – Sigl, ČK: Rybář 
(Va). V první půli se trefil jen 
nejlepší střelec soutěže Pernica. 
Zápas se zlomil poté, co Maroši 
proměnil penaltu na 2:0. Hosté 
zaznamenali čestný úspěch až 
v poslední minutě z penalty.
Černá Hora – Šošůvka 2:1 

(1:1), Širůček, Čech – Sehnal. 
 Více na str. 7.

  1.  Černá Hora  25  19  4  2  73:26  61 
  2.  Šošůvka  25  19  1  5  72:35  58
  3.  Vilémovice  25  15  4  6  83:47  49 
  4.  Lipůvka  25  13  2  10  71:45  41
  5.  Jedovnice  25  11  5  9  51:38  38 
  6.  Kořenec  25  11  5  9  52:53  38 
  7.  Vysočany  25  10  6  9  70:52  36 
  8.  Sloup  25  8  7  10  47:67  31
  9.  Vavřinec  25  9  2  14  51:58  29 
  10.  Olomučany  25  8  5  12  47:65  29 
  11.  Rudice  25  7  6  12  50:74  27
  12.  Olešnice  25  7  4  14  30:40  25 
  13.  Kotvrdovice  25  6  2  17  36:91  20 
  14.  Drnovice  25  4  3  18  38:80  15

O  



Nová    geode  cká    kancelář 
v Boskovicích 

Nabízí komplexní geode  cké práce 
od odborníků, kteří se léta pohybují přímo v regionu

Práce v katastru nemovitos  , Inženýrská geodézie, GIS
Věcná břemena, Projektování elektrických zařízení

nám. 9. Května 2, v budově MÚ, 
Druhé patro, dveře č. 3.27 a 3.28

Kontakt: Mobil: 731 502 121
Email: jaroslav.svec@adi  s.cz

PŮJČKY

739 443 544
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nejen koupelny

Zajistíme hladký průběh všech prací: NAJDETE NÁS V

 

Stavíme

PRACOVNÍK TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE
Požadavky: VŠ technického směru - specializace na stavební materiály 
       a keramiku
                        praxe ve výzkumu a vývoji vítána
                        komunikativní schopnosti
                        schopnost týmové spolupráce
                        dobrá znalost AJ – slovem i písmem
                        řidičský průkaz skupiny „B“  
Předložte:    strukturovaný životopis
                       kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi

Nabízíme:   práce ve stabilní mezinárodní společnosti 
                       profesní růst ve zkušeném kolektivu

Nástup:   co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 20. 6. 2014 u pí Dany Krejčířové, 
vedoucí personálně-mzdového oddělení 

tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní 
pozici ve Velkých Opatovicích

ZAJÍMAVOU EXTERNÍ 
SPOLUPRÁCI

majitelům salónů 
v Jm kraji nabízí:

Mgr. DANA TATINCOVÁ
Služby na profesionální úrovni - kvalifi kace na 

webu: www.ta  ncova.cz

PERMANENTNÍ MAKE UP
K dispozici jsou Vám i salóny ve Skalici (SK) 

a Hodoníně (ČR).

Mobil: 725 710 009, Email: dana@ta  ncova.cz
www.ta  ncova.cz/cz/1.kvalifi kace

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA U MARUŠKY 
Nákupní pasáž CENTRUM Rožmitálova ul., 

Blansko PO-PÁ  9-17, SO 9-11 
Mobil:  606 310 050

DARY PŘÍRODY PRO NAŠE 
ZDRAVÍ A KRÁSU

Vážené zákaznice, dovolujeme si vám poděkovat za 
vaši přízeň a zájem o náš obchůdek „Přírodní kosmeti-
ky U Marušky“ v Blansku.

Tímto Vám představujeme novou kosmetiku IDEA 
TOSCANA. S vynikajícím toskánským olejem IPG pracuje 
italská firma PRIMA SPREMITURA, ve volném překladu 
„první lisování“, a která nabízí naprosto výjimečnou 
kosmetickou řadu, kde vysoká kvalita je zárukou opravdu 
vyditelného účinku. Čistě přírodní kosmetická řada 
je určena k hygieně a péči o tělo a není testována na 
zvířatech.

PRODEJ
Prodám plynový bojler 120 l. Cena 

dohodou. Tel.: 732 877 538.
Prodám dětskou sedačku na kolo 

oranžové barvy, hmotnost do 18 kg, pěk-
ná, zachovalá. Cena 300 Kč. Po dohodě 
zašlu foto. Tel.: 777 964 213.

Prodám krmné brambory, cena 
1q/300,--. Po dohodě dovezu - Kunštát-
sko, tel. 606 920 940.

Prodám elektrickou kytaru i s kom-
bem a obalem. Značka Epiphone Les 
Paul, modelová řada Epiphone Special II. 
Nová, nepoužívaná. Cena dohodou. Tel.: 
602 819 828.

Prodám Fiat Punto 1.1, tažné zař.,  
eko zaplaceno... 168 000 km... 5-dver.. 
za 15tis.kč. Krbovou vložku za 5tis. Kč, 

sbíječku za 3 tis. Kč, sprchový kout za 4 
tis. Kč. Tel.: 605 529 478.

Prodám domácí švestková povidla. 
Tel.: 702 431 018.

KOUPĚ
Koupím starší kuchyňskou linku v 

dobrém stavu do pa-
neláku. Šířka 180 cm, 
dřez vlevo. Do 2 000 
Kč. Tel.: 737 465 786.

Koupím dům v 
Boskovicích nebo 
poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Koupím pšenici, 
ječmen, tritikále. 
Tel.: 723 830 686.

Koupím palivo-
vé dřevo. Tel.: 723 
830 686.    

Koupím starší ro-
dinný dům k opravě 
do 1,5 milionu. Tel.: 
603 905 438.

Koupím byt 
v Blansku. Tel.: 
739 967 371.

Koupím starší 
dům na Blanensku. 
Tel.: 604 522 898.

PRONÁJEM
Pronajmu sluš-

ným lidem byt 

3+1 na ulici Dvorská v Blansku. Tel.: 
721 482 272.

Výtvarník hledá pronájem výkladní 
skříně na frekventovaném místě. Tel.: 
604 608 654.

Pronajmu k rekreaci rodinnou cha-
tu v Jedovnicích u rybníka s krásným vý-
hledem. Možno i dlouhodobě, výhodná 
cena. Volejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 41 let z Blanska 163/77 najde 

ráda dobrého, rozumného muže pro ži-
vot, který by ji uměl ochránit a pomáhat 
jí. Sympatie důležitá pro oba. Kontakt: 
737 749 239. Zn. Zamilovat se jeden do 
druhého. Jen vážně!

42 letá žena, 180 vysoká šťíhlá, ne-
kuřačka s dcerou hledá muže 45-55 let, s 
autem, na trvalý vztah a spol. život hodné-
ho, úpřímného, citlivého. Který by časem 
chtěl s námi žít v Lysicích. Láska a důvě-
ra. Tel.: 603 570 188.

36 letý muž hledá 30 – 36letou hod-
nou, štíhlou ženu, nekuřačku na vážný 
vztah plný lásky a důvěry. Žít jeden pro 
druhého. Tel.: 605 303 918.

RŮZNÉ
Absolventka střední pedagogické školy 

nabízí HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Lokalita: Oko-
lí Boskovic. Možnost hlídání: pondělí- 
čtvrtek v jakoukoliv dobu. Kontakt: 739 
787 076.

Hledám práci na úklid v domácnosti 
- vysávání, umývání oken. Jen dopoledne, 
tel.: 607 229 449.

Z pozůstalosti po vojácích, partyzá-
nech, četnících, funkcionářích ap. kou-
pím medaile, odznaky, průkazy, foto, 
písemnosti, uniformy. Stačí SMS. Tel.: 
608 420 808.



fotbal
III. třída: Skalice – Vranová 5:0 (2:0), 

Konečný 2, Boček, Hála, Vaněk. Ostrov – 
Letovice 3:3 (2:0), nehl. Ráječko B – Kunštát 
B 3:3 (2:1), Štafa 2, Slavíček - Stehlík, Šmer-
da, Šváb, ČK: Banya (K). Lažany – Lysice 3:0 
(3:0), Pilch, Podrazil, Vrbka. Svitávka – Ada-
mov 3:0 (1:0), Kamenický, Novák, Zoubek. 
Vísky – Benešov 3:0 (1:0), Lokaj, Nečas, 
Šmeral. Velké Opatovice – Knínice 1:5 (1:0), 
Ostřížek Radim – Tesař P. 4, Tesař L. 
  1.  Kunštát B  25  16  3  6  80:41  51 
  2.  Svitávka  25  15  3  7  64:33  48 
  3.  Letovice  25  15  3  7  76:51  48 
  4.  Skalice   25  14  4  7  63:35  46 
  5.  Knínice  25  14  2  9  67:48  44
  6.  Vísky  25  13  3  9  64:59  42
  7.  Adamov  25  12  4  9  70:56  40 
  8.  Ráječko B  25  10  4  11  62:70  34 
  9.  Ostrov  25  9  6  10  52:45  33
  10.  V. Opatovice  25  10  2  13  43:64  32 
  11.  Vranová  25  9  4  12  57:64  31
  12.  Lažany  25  7  6  12  40:52  27 
  13.  Benešov  25  5  4  16  50:82  19 
  14.  Lysice  25  1  2  22  18:106  5

IV. třída: Skalice – Jedovnice B 4:1 (2:0), 
Rychnovský 3, Dobiáš – Šot. Cetkovice – Lom-
nice 3:1 (0:0), Letfus 2, Lepka – Peša. Lažánky 
– Doubravice B 1:0 (1:0), Tomek. Voděrady – 
Lipůvka B 7:2 (4:1), nehl. Svitávka B – Bos-
kovice B 2:4 (1:2), Hanák, Hruška - Bayer, 
Horák, Pavel, Vybíhal. Bořitov B – Kořenec B 
5:2 (1:1), Mazal 2, Burger, Polák, Sýs - Schulze 
2. Vilémovice B – Vavřinec B 0:6 (0:2), Kubík, 
Vybíhal, Zmeko 2. 
  1.  Boskovice B  26  18  6  2  99:37  60 
  2.  Bořitov B  25  15  6  4  78:51  51
  3.  Doubravice B  25  13  4  8  75:50  43 
  4.  Vavřinec B  25  13  4  8  64:44  43
  5.  Svitávka B  25  12  5  8  68:55  41 
  6.  Cetkovice  25  12  4  9  80:62  40 
  7.  Lipůvka B  25  12  3  10  65:62  39 
  8.  Voděrady  26  12  2  12  69:77  38 
  9.  Lažánky  25  11  4  10  71:64  37 
  10.  Jedovnice B  25  11  3  11  86:63  36 
  11.  Skalice B  25  8  1  16  45:83  25 
  12.  Lomnice  25  4  6  15  37:75  18 
  13.  Kořenec B  25  4  4  17  34:97  16 
  14.  Vilémovice B  25  4  2  19  31:82  14 

Divize dorost: Boskovice – Blansko 2:8 
(1:5) st a 0:5 (0:2) ml.

I. třída dorost: Ráječko – Vojkovice 1:2 
(0:1). Čebín – Lipovec 8:1 (3:1).

OP dorost, skupina o postup: Voděrady 
– Rájec-Jestřebí 4:3 (2:2), Dobiáš 2, Dvořák, 
Štoudek - Opatřil 2, Sedláček, Velké Opatovi-
ce-Drnovice 3:2 (2:0), Kříženecký, Müller, Stá-

rek - Dvořáček, Švancara, Cetkovice-Lipůvka 
5:0 (2:0), Hanák 2, Filip, Kubín, Lepka, Leto-
vice-Černá Hora/Bořitov odl. 
  1.  Cetkovice  13  12  1  0  65:13  37 
  2.  Rájec-Jestřebí  13  8  3  2  45:16  27 
  3.  Voděrady  13  5  3  5  23:32  18
  4.  Letovice  12  3  5  4  20:26  14 
  5.  V. Opatovice  13  4  2  7  21:30  14 
  6.  ČH/Bořitov  12  4  0  8  23:40  12 
  7.  Lipůvka  13  3  2  8  23:38  11
  8.  Drnovice  13  3  2  8  19:44  11 

OP dorost, skupina o sestup: Knínice – 
Sloup/Šošůvka 5:7 (3:3), Korčák 2, Lajšner 2, 
Špidlík - Novák 4, Andrlík 2, Tůma. Olešnice 
– Kotvrdovice 0:0. Kunštát/Lysice – Svitávka 
4:1 (2:0), Tenora 3, Danác – Hanák. Vísky – 
Olomučany 4:0 (3:0), Ambroz, Hladil, Přikryl, 
Skála. 
  1.  Kunštát/Lysice  13  9  1  3  55:26  28 
  2.  Sloup/Šošůvka  13  9  0  4  77:52  27 
  3.  Vísky  13  8  2  3  41:34  26
  4.  Kotvrdovice  13  7  3  3  42:27  24 
  5.  Svitávka  13  7  0  6  53:32  21
  6.  Knínice  13  3  3  7  36:57  12 
  7.  Olešnice  13  2  2  9  33:58  8 
  8.  Olomučany  13  1  1  11  21:72  4 

KP žáci: Vojkovice – Blansko 2:10 (1:5) st. 
a 0:1 (0:0) ml..

I. třída žáci: Boskovice – Bučovice 2:1 
(1:1) st. a 6:1 (3:0) ml. Kuřim – Rájec 1:0 (0:0) 
st., ml. nehl.

OP starší žáci 10+1 o 1.-4. místo: Veké 
Opatovice – Letovice 3:0 (1:0), Schich 3. 
Knínice – Olešnice 4:1 (2:0), Kunc 2, Lajšner, 
Letfus - Dostál. 
  1.  Knínice  6  4  0  2  74:21  43 
  2.  Olešnice  6  4  0  2  82:31  39 
  3.  Veké Opatovice  6  4  0  2  44:38  30 
  4.  Letovice  6  0  0  6  34:69  19

OP starší žáci 10+1 o 5.-7. místo: Svitáv-
ka – Sloup/Vysočany 1:6 (0:4), Holas, vlastní 
- Dinga 2, Slouka 2, Buráň. 
  1.  Lipovec  4  2  1  1  33:38  21
  2.  Sloup/Vysočany  4  3  1  0  36:63  12 
  3.  Svitávka  4  0  0  4  27:70  9

OP starší žáci 7+1: Drnovice/Voděrady – 
Vísky 3:3 (1:1), Sedláček 2, Pavel - Kristlík 3. 
Ráječko – ČH/Bořitov 1:4 (0:2), Nyčiporčuk - 
Fanta, Pavlíček, Werner, Šimon. Olomučany – 
Kotvrdovice 2:9 (2:6), Fedra, Kučera - Kocour 
5, Vančura 3, Mlčoušek. 
  1.  Kotvrdovice  19  16  2  1  118:23  50 
  2.  Č. Hora/Bořitov  19  12  2  5  95:41  38 
  3.  Olomučany  19  9  3  7  75:50  30
  4.  Drnovice/Voděrady  19  7  7  5  55:42  28 
  5.  Ráječko  19  4  2  13  48:76  14
  6.  Vísky  19  0  2  17  11:170  2
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – L , 1 0 2

2 V  – R , KP 1 0 2

3 Z  – B , I.A 1 0 2

4 K  – M , I.A 1 0 2

5 Š  – S , OP 1 0 2

6 K  – V , OP 1 0 2

7 V  – R ,OP 1 0 2

8 J  – V , OP 1 0 2

9 K  – Č  H , OP 1 0 2

10 O  – O , OP 1 0 2

11 V  – V. O , III. . 1 0 2

12 K  – V , III. . 1 0 2

13 L  – S , III. . 1 0 2

14 D  – B  B, I.B 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem 9. kola se stal Roman Viška z Letovic se 24 body. V 10. kole 
na poukázku na blanenský bowling dosáhl Štefan Červenka s 18 body. Ve 
vyrovnané tabulce se o celkové první místo dělí David Stehlík z Kotvrdovic 
a Lucie Škaroupková z Ráječka s 98 body. Více na www.zrcadlo.net.

A

Z  

T  MS  

K    ?

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 BRAZÍLIE - CHORVATSKO :

2 MEXIKO - KAMERUN :

3 ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO :

4 POBŘEŽÍ SLONOVINY - JAPONSKO :

5 ANGLIE - ITÁLIE :

6 NĚMECKO - PORTUGALSKO :

7 BRAZÍLIE - MEXIKO :

8 RUSKO - KOREA :

9 AUSTRÁLIE - NIZOZEMSKO :

10 URUGUAY - ANGLIE :

11 ŠVÝCARSKO - FRANCIE :

12 BELGIE - RUSKO :

13 KAMERUN - BRAZÍLIE :

14 CHORVATSKO - MEXIKO :

15 ITÁLIE - URUGUAY :

16 NIGÉRIE - ARGENTINA :

17 EKVÁDOR - FRANCIE :

18 USA - NĚMECKO :

19 PORTUGALSKO - GHANA :

20 KOREA - BELGIE :

MS fotbal

TIPOVAČKA

Začíná mistrovství světa ve fotbale. Pro naše věrné sázkaře 
(a nejen pro ně), jsme připravili jako bonus jednorázovou tipovačku 
na vybrané zápasy ve skupinách. Tipují se přesné výsledky utkání. 
Za správný výsledek je 5 bodů, správný rozdíl nebo jiná remíza 
3 body, uhodnutý vítěz 1 bod. 

Za správně uhodnutého mistra světa je bonus 6 bodů. Soutěž tak 
bude vyhodnocena a výsledky zveřejněny až po finálovém utkání. 
První tři získají výhry věnované Wellnessem Kuřim. Uzávěrka ve 
čtvrtek 12. června v 16 hod. Kupón je k dispozici i na www.izrca-
dlo.eu.

Věra Vencelová

Zlín, Blansko - To byla první 
otázka rodičů drobného černovla-
sého klučíka Milana Kučery, když 
přecházel před rokem z plavecké 
přípravky do závodního plavání. 

Tehdy vzbuzovala tato otázka 
ještě úsměv. Po roce usilovné prá-
ce trenérů v kombinaci s talentem 
a velkou pílí malého plavce je 
však tento dotaz již na místě. 

O víkendu potvrdil své vynika-
jící výkony z krajské kvalifi kace 
a stal se druhým nejlepším plav-
cem Moravy.  Na dvoudenním 
Poháru Moravy jedenáctiletého 
žactva ve Zlíně vybojoval totiž 
šest medailí, což znamenalo - co 
start,  to medaile. Před něho se 
dostal pouze plavec z Jihlavy. 
S přehledem zvítězil na stovce 
kraul a padesátce motýlek, kde 

V blanenské plaveckém bazénu září stále víc nová hvězda

Bude z Kučery nový Phelps?
byl v cíli dokonce s dvoumetro-
vým náskokem. Stříbrné medaile 
mu přinesly disciplíny sto metrů 
znak, sto metrů polohový závod a 
dvě stě metrů kraul. 

Aby měl sbírku medailí kom-
pletní, dohmátl na padesátce 
kraul na třetím místě. Nejen 
Milan Kučera, i když nejúspěšně-
ji, reprezentoval ve Zlíně blanen-
ské plavání. 

Mezi nejlepší třicítku plav-
ců z devětatřiceti oddílů Mora-
vy se kvalifi kovali také Štěpán 
Pokorný, Nikola Prudká, Klára 
Koňaříková a Lucie Vybíhalová. 
V první desítce výsledkové lis-
tiny se objevil celkem čtyřikrát 
Štěpán Pokorný, jehož nejlepším 
výsledkem bylo páté místo na dvě 
stě metrů znak. Desáté místo na 
čtyřstovce kraul si připsala Niko-
la Prudká.  Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Seč, Tovačov - Po závodech 
v Jedovnicích a brně čekal blanen-
ské jachtaře první pohárový závod 
letošní sezony, který se konal na 
Sečské přehradě. Podle předpo-
vědi se očekával slabý vítr. Tomu 
odpovídala i realita na vodě a tak 
se na vítr chvíli čekalo. Následně 
se však roztáhl před jachtklubem 
a byl zde i stabilnější než na ploše 
u hráze. 

Trať byla poměrně technická, 
což nahrávalo atraktivitě v podobě 

množství soubojů a změn pořadí 
během rozjížděk. Kromě manželů 
Kubíků, kteří se skoro pokaždé 
hnali vpřed a nechtěli si tuto zába-
vu užívat s ostatními, si tak větši-
na posádek vyzkoušela rozjížďku 
táhnout, nebo dohánět ze zadních 
pozic. Jen v jednom případě toto 
neplatilo, když museli lídři po 
startu podstoupit alternativní trest 
720° a až následně zahájit stíhací 
jízdu. Ta byla ale famózní a dotáh-
li ji na poslední bóji až k dokona-

losti, znovu do vedení. Závěr ale 
lépe vyšel Vaculovi s Mlčochem a 
ti tak mohli slavit cenné rozjížď-
kové vítězství. V neděli se rozfou-
kalo hned z rána a tak se odjely 
ještě dvě rozjížďky. 

Výsledky: 1. Kubíkovi Michal 
a Dana (JO ČKD Blansko). 2. 
Vacula, Mlčoch M. (YC Znojmo – 
TJ Sokol Tovačov), 3. Mlčoch B, 
Mlčoch J. (TJ Sokol Tovačov). 

Minulý víkend se konala na 
Skašovských rybnících u Tovačo-

va Jarní sokolská regata. V sobo-
tu se odjely čtyři na tovačovské 
poměry pěkné rozjížďky. Pátou se 
rozhodčí rozhodli pro útlum větru 
zrušit. V zápětí bohužel jako vždy 
začalo foukat. Pro sobotu to ale 
stačilo. I v neděli se vyjelo na vodu 
a odjely se další tři rozjížďky.

Výsledky: 1.Kubíkovi Michal 
a Dana (JO ČKD Blansko), 2. Ond-
rák, Ottová (TJ Sokol Tovačov). 
3. Vacula, Mlčoch M. (YC Znojmo 
– TJ Sokol Tovačov). (bh)

Jachtaři Kubíkovi mají znovu výbornou sezónu

Olympiáda malotřídek 
v Ráječku se vyvedla

Ráječko - Minulý pátek pořádala ZŠ Ráječko již 20. ročník Olympi-
ády málotřídních škol. Turnaje ve vybíjené a kopané se letos zúčastnilo 
šest malotřídek okresu Blansko. Ačkoli počasí příliš nepřálo, nakonec 
téměř nezapršelo a bouřkové mraky tak jen symbolicky doplňovaly 
bojovného ducha všech hráčů. Pro reprezentanty vítězné ZŠ Ráječ-
ko měl turnaj naprosto hladký průběh. Všechny své zápasy dokázala 
vyhrát a již podruhé za sebou zvítězila jak ve vybíjené, tak v kopané.

Celkové výsledky, vybíjená: 1. Ráječko, 2. Olomučany, 3. Rudice, 4. 
Doubravice, 5. Bořitov, 6. Vysočany. Fotbal: 1. Ráječko, 2. Rudice, 3. 
Doubravice, 4. Olomučany, 5. - 6. Vysočany, Bořitov. Nejlepší hráči: 
Jana Menšíková (Doubravice) – vybíjená, David Bartoš (Ráječko) – 
kopaná. (jas, bh)  Foto Jana Smejkalová Foto Jana Smejkalová

Žijeme hrou 2014
Boskovice - FC Fulham poprvé v České republice. Pod touto hla-

vičkou se bude konat víkend v Boskovicích v areálu v Červené zahra-
dě. 

Anglický tým dvanáctiletých fotbalistů se představí nejprve v pátek 
13. června od 18 do 19 hodin na oficiálním tréninku. V sobotu a nedě-
li se pak zúčastní velkého turnaje sedmi až dvanáctiletých dětí na 
tamních hřištích od 8 do 18 hodin. Startuje 32 špičkových týmů z celé 
republiky, Maďarska i Slovenska. Pořádáni víkendového fotbalového 
turnaje Žijeme hrou bude letos poprvé předcházet v pátek 13. června 
seminář pro fotbalové trenéry mládeže. Více na www.boskovice.cz/
fotbalovy-vikend-v-boskovicich---zijeme-hrou-2014.info?id=9446. 
 (jiv, bh)

OP mladší žáci 7+1: Rudice – Bosko-
vice B 2:4 (1:4), Matuška 2 - Janíček 2, 
Sychra, Učeň. Adamov – Benešov/Koře-
nec 10:1 (3:1), Pindrič 3, Bavlnka, Janou-
šek 2, Havelka, Hloušek, Prokop – Kuda. 
Lipůvka – Olomučany 2:3 (1:1), Ševčík 2 
- Beránek, Fedra, Kučera. Olešnice/Kunštát 
B – Olešnice/Kunštát A 3:2 (2:1), Konečný, 
Konopáč, Petrželka - Bělehrádek, Novotný. 
  1.  Boskovice B  18  15  2  1  163:19  47 
  2.  Olešnice/Kunštát B  18  14  0  4  157:37  42 
  3.  Olešnice/Kunštát A  17  12  2  3  154:38  38 
  4.  Rudice  17  11  3  3  142:39  36
  5.  Olomučany  18  8  1  9  96:90  25 
  6.  Adamov  18  7  3  8  114:83  24
  7.  Lipůvka  17  7  2  8  87:60  23 
  8.  Cetkovice  17  4  1  12  39:97  13 
  9.  Benešov/Kořenec  17  2  0  15  27:174  6 
  10.  Šošůvka  17  0  0  17  6:348  0

Starší přípravka 5+1: Drnovice – Ada-
mov 5:3 (2:1), Toman 3, Alexa, Španělová 
- Poláček 2, Janoušek. Kunštát/Olešnice – 
Jedovnice 12:2 (7:1), Bláha 5, Chmelíček, 
Hoch 2, Baňa, Dočekal, Janků - Dvořák, 
Fortelka. Drnovice – Jedovnice 0:16 (0:8), 
Dvořák 7, Fortelka, Hloušek, Kučera 3. 
Kunštát/Olešnice – Adamov 12:2 (6:1), 
Bláha 5, Janků 4, Chmelíček 2, Slavíček - 
Janoušek, Polzer. Velké Opatovice – Kníni-
ce 6:0 (3:0), Schnich 3, Lysoněk 2, Lichtr. 
Lipůvka – Knínice 11:1 (5:0), Valenda 6, 
Prudík 5 – Rozkošný. Velké Opatovice 
– Lipůvka 9:7 (7:3), Lysoněk 3, Šmíd 2, 
Cveček, Foret, Hader, Lichtr - Valenda 5, 
Jurášek, Prudík. Ráječko – Blansko B 11:3 
(8:0), Souček 8, Kolář 2, Palacký - Dujka, 
Ostrý, Staněk. Rájec-Jestřebí – Blansko 
A 4:2 (3:2), Fojt 3, Tsekhonya - Crhonek, 
Lůdl. Ráječko – Blansko A 2:8 (2:2), Sou-
ček 2 - Crhonek 6, Farník, Slanina. Rájec-
Jestřebí – Blansko B 5:2 (3:1), Fojt, Šváb 
2, Nezval - Farník, Ryzí, Boskovice – Lipo-
vec 15:4 (9:0), Čejka 6, Kocůrek 5, Fojt 2, 
Bohatec, Svoboda - Zouhar 4. Voděrady – 
Vysočany/Sloup 10:4 (4:1), Opluštil 5, Ter-
sch 4, Havelka - Matoušek, Meluzín 2. Bos-
kovice – Vysočany/Sloup 18:0 (8:0), Čejka 
7, Krejsta 4, Kocůrek 3, Hrabec 2, Marek, 
Svoboda. Voděrady – Lipovec 2:9 (1:5), 
Opluštil, Šebela - Zouhar 8, Průchová. 
  1.  Kunštát/Olešnice  32  28  2  2  353:105  86 
  2.  Blansko A  31  27  1  3  401:49  82
  3.  Rájec-Jestřebí  32  25  0  7  247:96  75 
  4.  Ráječko  32  23  3  6  241:130  72
  5.  Blansko B  31  21  2  8  229:96  65 
  6.  Adamov  32  21  1  10  212:152  64 
  7.  Boskovice  32  19  3  10  259:176  60 
  8.  Lipovec  31  19  1  11  203:187  58
  9.  Letovice  32  13  3  16  163:178  42 
  10.  Jedovnice  32  13  2  17  191:228  41 
  11.  Drnovice  32  10  2  20  153:288  32 

  12.  Voděrady  32  10  1  21  120:228  31 
  13.  V. Opatovice  32  6  6  20  116:274  24 
  14.  Vysočany/Sloup  30  7  1  22  119:274  22 
  15.  Lipůvka  31  4  2  25  145:265  14
  16.  Svitávka  32  4  2  26  108:292  14 
  17.  Knínice  32  3  0  29  91:332  9

Mladší přípravka: Benešov/Kořenec 
– Blansko A 8:16 (6:10), Grepl 4, Vondál 
2, Kuda, Minx - Jančiar 7, Souček 4, Liška 
2, Bezdíčková, Kovařík, Müller. Knínice 
– Blansko B 10:5 (7:1), Kaderka, Mucha 
3, Veselý 2, Dračka, Měkota - Klimeš 2, 
Doležel, Geier, Slanina. Benešov/Kořenec 
– Blansko B 11:2 (6:0), Kuda 5, Grepl 3, 
Koudelka, Minx, Vondál - Doležel 2. Kníni-
ce – Blansko A 3:28 (1:14), Mucha 3 - Jančir 
9, Kovařík, Souček 7, Müller 3, Babka, Bez-
díčková. Ostrov – Lysice 3:10 (1:4), Burget, 
Kala, Vágnerová - Všianský 6, Jašek, Kazda 
2. Rájec-Jestřebí – Kunštát/Olešnice 3:14 
(2:7), Vrána 2, Mokrý - Baňa, Motyčka 6, 
Chytrý 2. Ostrov – Kunštát/Olešnice 2:13 
(1:6), Burget, Vágnerová - Motyčka 6, Baňa 
4, Chytrý 3. Rájec-Jestřebí – Lysice 12:12 
(6:7), Klepárník 9, Mokrý 2, Radosta - Vši-
anský 6, Kazda 3, Mikula 2, Ochmanský. 
Svitávka – Boskovice A 2:14 (1:6), Odehnal, 
Vybíhalová - Hrabec 6, Berousková, Frajt, 
Kopecký 2, Novák, Všianský. Svitávka – 
Boskovice B 12:5 (6:1), Odehnal, Čermák 4, 
Andrlík, Fiala 2 - Frajt 4, Kosatík. Adamov 
– Jedovnice 8:7 (4:3), Polzer 5, Krátký 2, 
Skoumal - Hrivík 4, Zouhar 3. 
  1.  Kunštát/Olešnice  25  24  1  0  343:85  73 
  2.  Blansko A  25  22  1  2  394:115  67
  3.  Adamov  25  18  0  7  206:136  54
  4.  Rájec-Jestřebí  25  15  1  9  220:169  46 
  5.  Lysice  25  14  1  10  232:209  43
  6.  Boskovice A  24  14  0  10  206:160  42 
  7.  Jedovnice  25  12  1  12  219:163  37
  8.  Boskovice B  24  12  1  11  239:203  37 
  9.  Benešov/Kořenec  25  11  2  12  171:190  35 
  10.  Knínice  25  6  0  19  93:297  18
  11.  Svitávka  24  5  0  19  94:316  15 
  12.  Letovice  10  4  0  6  76:67  12
  13.  Blansko B  25  3  0  22  94:271  9
  14.  Ostrov  23  1  0  22  41:247  3

OP ženy: Lažany – Kohoutovice 1:5 (1:1), 
Strouhalová - Mernyová 2, Srbová, Winklero-
vá, Škureková. Medlánky – Ráječko 8:0 (3:0), 
Hanzlová, Valková 3, Kopijevská 2. Kostelec B 
- Drnovice 13:1 (6:0), Waltrová 3, Hrazdilová, 
Látalová, Řezníčková 2, Knápková, Paličková, 
Pitáková, Vykopalová - Brodecká. 
  1.  Medlánky  19  18  1  0  103:20  55 
  2.  Kostelec B  18  12  3  3  89:17  39 
  3.  Lažany  19  8  3  8  45:39  27
  4.  Kohoutovice  19  8  1  10  40:39  25 
  5.  Ráječko  19  6  1  12  25:73  19
  6.  Drnovice  20  0  1  19  9:123  1

 (bh)
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 10. červnaúterý 10. června
AKCEAKCE

Lysice – Zámek v 19.30 hod.: Vteřiny křehké, koncert Hradišťanu s Jurou 
Pavlicou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Zakázané uvolnění.
Boskovice v 19.30 hod. Hvězdy nám nepřály.

středa 11. červnastředa 11. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Zpívánky a hýbánky.
Blansko – Sál okresního soudu v 9.30 hod.: Výchovný koncert – pohádka 
pro ZŠ.
Blansko – Wanklovo nám. v 16 hod.: Síla božího uzdravení.
Blansko – Knihovna v 16 hod.: FIMO – šperkování s Maduhou.
Boskovice – Městský úřad ve 14 hod.: Slavnostní otevření Family Pointu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ona.
Boskovice v 19.30 hod. Zakázané uvolnění.

čtvrtek 12. červnačtvrtek 12. června
AKCEAKCE

Blansko – Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Opalovací krémy, beseda.
Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Velký letní karneval ke Dni dě   a otců.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
Soukromé ZUŠ Blansko.
Blansko – Církev Slovo života v 18 hod.: Síla božího uzdravení.
Boskovice – Přírodní učebna ZŠ za muzeem od 14 do 17 hod.: Den otevře-
ných dveří v přírodní učebně.
Boskovice – Sokolovna v 16 hod.: Setkání s lidovou písní Boskovicka i dalších 
oblas   Čech a Moravy.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Neodcházím, ale jen poodejdu o kousek 
dál, beseda o Věře Hrůzové, která se stala inspirací Karlu Čapkovi.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Maxipes Fík, divadlo pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Na hraně zítřka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zakázané uvolnění.
Doubravice v 18 hod. Náhradnice.

pátek 13. červnapátek 13. června
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 15 hod.: Hurá na prázdniny, zahradní oslava.
Blansko – Stadion ASK v 15 hod.: Zahájení charita  vního 24hodinového šta-
fetového běhu You Dream, We Run.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Drahoslav Macek: Hvězdná znamení, ver-
nisáž výstavy obrazů.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Jak tvoříme na zámku, vernisáž výstavy absol-
ventských prací výtvarného oboru ZUŠ Blansko.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Odvaha k životu.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band.
Boskovice – Koupaliště v 16 hod.: Hudební klub 7. nebe na Července, hraje 
Mariachi Espuelas a DJ Ivo Hilszek, první letošní koupání.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Na hraně zítřka. (3D)
Boskovice v 17 hod. Zloba – Království černé magie.
Boskovice v 19.30 hod. Zakázané uvolnění.
Šebetov v 19.30 hod. 3 dny na zabi  .
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hobit: Šmakova dračí poušť.

sobota 14. červnasobota 14. června
AKCEAKCE

Blansko – ČKD Blansko v 10 hod.: Den ČKD Blansko Holding, a.s.
Boskovice – Westernové městečko v 17 hod.: Svatojánská slavnost.
Dolní Lhota – Mateřská škola ve 14 hod.: Oslavy 100. výročí zahájení vyučo-
vání ve škole v Dolní Lhotě.
Kořenec – Muzeum v 19 hod.: V. Muzejní noc – Jak se na Kořenco vařivalo.
Letovice – Zámek od 10 hod.: Jarmark – Manévry Letovice 1914 – 2014. 
Více na str. 5.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy – 
Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák.
Olešnice – Náměs   od 13 hod.: Oslavy 140. výročí založení SDH Olešnice - 
koncert hasičské hudby Šeucouská muzika Skuteč, ukázky hasičské techniky 
na náměs  , od 17 hod. hasičský výlet na zahradě kulturního domu, výstava 
dokumentů z činnos   SDH.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Na hraně zítřka. (3D)
Blansko ve 20 hod. Grace, kněžna monacká.
Boskovice v 17 hod. Zloba – Království černé magie. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zakázané uvolnění.

neděle 15. červnaneděle 15. června
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Akordeonový koncert ZUŠ Blansko.
Lysice – Zámek ve 14 a 16 hod.: Výjimečná procházka zámeckou zahradou 
s kolonádou, zahradnictvím s unikátní  kovnou s odborným zahradnickým 
výkladem.
Lysice – Zámek v 18 hod.: Podvečerní ma  né, klavírní koncert.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy – 
Spirituál kvintet.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Hurá do pravěku!
Blansko v 17.30 a 20 hod. Grace, kněžna monacká.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: U vody.
Boskovice v 17 hod. Zloba – Království černé magie. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Grace, kněžna monacká.

pondělí 16. červnapondělí 16. června
AKCEAKCE

Adamov – Prostranství před MKS ve 13.30 hod.: Malování na chodník na 
téma Co bych chtěl/a mít v Adamově. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Grace, kněžna monacká.

úterý 17. červnaúterý 17. června
AKCEAKCE

Adamov – Salonek MKS v 18 hod.: Vernisáž výstavy fotografi í Jefa Katochví-
la – Divadelní svět.
Blansko – Dopravní hřiště v 15 hod.: Dny bez úrazů s rodiči a dětmi na 
dopravním hřiš   (2,5 až 6 let).
Blansko – ZUŠ zámek v 15.30 hod.: Vystoupení přípravek ZUŠ Blansko.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Hugh Laurie.
Doubravice – Fara v 15 hod.: Setkání stomiků a rodinných příslušníků.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ranhojič.
Boskovice v 19.30 hod. Bony a klid 2.

středa 18. červnastředa 18. června
AKCEAKCE

Adamov – Před budovou MKS na Ptačině v 18.45 hod.: Kroužek zpívání pro 
radost při MKS Adamov zpívá městu a jeho obyvatelům.
Blansko – Stadion ASK v 8.30 hod.: Den s Policií ČR.
Blansko – Dopravní hřiště v 15 hod.: Dny bez úrazů s rodiči a dětmi na 
dopravním hřiš   (1 až 2,5 let).
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní zakončení 4. ročníku BLanen-
ské univerzity (nejen) pro seniory.
Boskovice – Zasedací místnost městského úřadu v 16.30 hod.: Městské par-
ky, hřiště, jejich stav a vybavení včetně pokračování diskuze o úpravě parku 
u zámeckého skleníku, beseda s občany.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ranhojič.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Pojedeme k moři.
Boskovice v 19.30 hod. Bony a klid 2.

čtvrtek 19. červnačtvrtek 19. června
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS v 9.30 a 10.45 hod.: Krakonošovy třešně, pohádka.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Školní zralost, beseda.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19.30 hod.: Josef Špaček a Miroslav Sekera, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
Boskovice v 16 hod. Filmové odpoledne pro dě  .
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2.
Boskovice v 19.30 hod. Všechny cesty vedou do hrobu.
Doubravice – 3 dny na zabi  .

pátek 20. červnapátek 20. června
AKCEAKCE

Adamov – Společenské centrum MKS v 17 hod.: Vernisáž výstavy Střípky 
z Adamova při příležitos   oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.
Blansko - IX. Škoda sraz Moravský kras 2014 – více na str. 9.
Lazinov – Zátoka v 15 hod.: Letní setkání zdravotně pos  žených, pořádá 
Nové sdružení zdravotně pos  žených Letovice.
Lysice – Zámek v 19.30 hod.: Koncert vítězky Pražského jara Kateřiny Javůr-
kové (lesní roh) a Lukáše Klánského (klavír).

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kapitán lodi Devil’s Gate – premiéra fi lmu o Radimu 
Kolářovi z cyklu Živá paměť o nejen blanenských osobnostech.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2.
Boskovice v 19.30 hod. Všiváci.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Příběh kmotra.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Mama.

sobota 21. červnasobota 21. června
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS ve 14.30 hod.: Koncert skupiny Spirituál kvintet.
Blansko - IX. Škoda sraz Moravský kras 2014 – více na str. 9.
Blansko – Parkoviště u hotelu Dukla v 9 hod.: Veteran Tour Macocha 2014.
Blansko – Nádraží v 10 hod.: 10 let Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje, jízdy parních vlaků. Více na izrcadlo.eu.
Blansko – Sportovní areál Orla v 11 hod.: Hurá na prázdniny, oslava konce 
školního roku.
Boskovice – Mazurie ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Los Cabbanos.
Kunštát – Zámek ve 13 hod.: Slavnostní otevření nové stále expozice V erbu 
tří pruhů - Páni z Kunštátu a jejich hrad.
Olešnice – Rybník Jerich v 7 hod.: Dětské rybářské závody.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Všiváci.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Všiváci.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Já padouch 2.

neděle 22. červnaneděle 22. června
AKCEAKCE

Blansko - IX. Škoda sraz Moravský kras 2014 – více na str. 9.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Soubory ZUŠ 
Blansko.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Letní koncert Komorního orches-
tru města Blanska.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Táta dneska frčí, veselé 
odpoledne pro rodiny s dětmi.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Všiváci.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Všiváci.

pondělí 23. červnapondělí 23. června
AKCEAKCE

Adamov – Salonek MKS ve 14.30 hod.: „Kdo si hraje – nezlobí“, soutěžní 
odpoledne pro seniory. 
Letovice – Centrum sociálních služeb ve 14 hod.: Josef Zíma – Žižkovanka 
Petra Soviče aneb Sejdeme se na Vlachovce, koncert. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Všiváci.

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 
izrcadlo.eu

Motosraz JAWA se vydařil
V sobotu 31. května se v Jedovnicích na sokolském hřišti konal 4. roč-

ník Motosrazu JAWA a motorek nejen slabších kubatúr. Začátek byl v jednu 
hodinu, ale motorkáři se začali sjíždět už před polednem. Po prezenci všech 
účastníků a jejich strojů jsme se vydali na asi dvacetikilometrovou vyjížďku 
Moravským krasem. 

Po vyjížďce následovaly soutěže o ceny pro muže i ženy – nejpomalejší 
jízda, motoslalom, hod pivním sudem a držení pivního sudu v předpažení. 
Všem účastníkům jsme předali pamětní listy a ocenění. Nejstaršímu motor-
kářovi bylo 66 let a dorazil z Ivančic, nejstarší motorka byla vyrobena v roce 
1938 a přijela se svým majitelem z Rudice, dva nejvzdálenější účastníci 
mezi nás zavítali až z Turnova a Horní Cerekve. Celé odpoledne moderoval 
Petr Zakopal. 

Jsme rádi že naše pozvání přijali i účastníci srazu trabantů, který se týž 
den konal v Blansku a svou návštěvou asi 30 vozů zpestřil náš program. Po 
náročném odpoledni následovala taneční zábava s Láďou Kuncem. Moto-
srazu se zúčastnilo přes 100 motorkářů a nespočet příznivců. Za podpory 
mnoha sponzorů a pěkného počasí se nám čtvrtý ročník vydařil. Děkuje-
me všem, co nás přišli podpořit. Už se velmi těšíme na další ročník. Fotky 
a videa z celé akce naleznete na www.jawamotosraz.estranky.cz.
 Markéta Pernicová

Z  

Již druhá módní přehlídka se za velkého zájmu konala ve výběro-
vém second handu Street 24 v Boskovicích (vedle pizzerie Venezia). 
K vidění byly modely od velikosti S až po XXL značkového oblečení 
doplněné make-upem Kateřiny Zemánkové - studio Mary Boskovice. 
 Magda Hrušková

 26/6/2014 20.00 hod.

 

Memoriál Aleše Vágnera
V sobotu se v Blansku na antukových kurtech na ASK utkali nohej-

balisté z celého okresu na Memoriálu Aleše Vágnera, aby si připo-
mněli památku svého tragicky zemřelého kamaráda. Zvítězil Maria-
nín v sestavě Vlastislav Pernica, Lukáš Pernica a Martin Hrubý před 
Kovárnou Kotvrdovice (Framtišek Kraipl, Miroslav Slepička, Roman 
Nebenführ) a týmem Papuláči Suchdol (Šimon Kutil, Lukáš Trojan, 
Pavel Trojan).  Foto Bohumil Hlaváček
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www.dealer-renault.cz

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889

Cena a nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2014 při financování Renault Finance. Renault Finance zname-

ná financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Nabídka je pouze informativní 

a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle 

toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 

kupní smlouvy. Mégane: spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), emise CO
2
 90–159 (g/km); Laguna Grandtour: 

4,1–10,1 (l/100 km), emise CO
2
 120–173 (g/km); Fluence: spotřeba 3,9–8,9 (l/100 km), emise CO

2
 

114–155 (g/km); Koleos: spotřeba 5,7–8,7 (l/100 km), emise CO
2
 166–182 (g/km); Grand Scénic: 

spotřeba 4,0–10,4 (l/100 km), emise CO
2
 114–179 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou 

změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. 

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

RENAULT 
FLUENCE LIMITED
ZA 284 900 Kč

DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE
HLINÍKOVÁ KOLA

PARKOVACÍ SENZOR
ZÁRUKA

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

od 15. března do 15. listopadu
denně mimo pondělí

Akce v roce 2014

Provozní doba ARBORETUM ÚT–NE 9.00–17.00
 PRODEJNÍ CENTRA ÚT–NE  9.30–16.30

 13. – 17. 8.  Léto v Arboretu  trávy, trvalky
 1. – 26. 10.  Podzimní arboretum
 17. – 20. 10.  Výstava ovoce a okrasných rostlin
 26. – 27. 11.  Dny adventní vazby

Arboretum Šmelcovna, Šmelcovna 3, Boskovice
fax: 516 453 071, tel.: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz
www.smelcovna.cz

ARBORETUM   
2014

Pohádková říše 
rostlin, víl a skřítků

pro    celou rodinu

ŠMELCOVNA
     BOSKOVICE
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Accord

BOSKOVICE
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