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Sýpka zahajuje provoz
Vlastimil Chládek 
zve všechny zájemce 
na Den otevřených 
dveří.

 Více na straně 2

Radim Hruška

Adamov - Překvapení čekalo 
na pracovníky, kteří provádí de-
molici v areálu fi rmy Eden v Ada-
mově. V jedné z budov určené ke 
zbourání se totiž zabydlely jiřičky, 
které tady vychovávají svá mlá-
ďata. Vedení fi rmy Eden se po 
konzultaci s pracovníky inspekce 
životního prostředí rozhodlo prá-
ce pozastavit a počkat až mláďata 
jiřiček vyletí z domovů. Po dokon-
čení demoličních prací se v areálu 
fi rmy plánuje výstavba nových 
výrobních prostor, která tak při-
spěje k zkrášlení Adamova.

„Letos je na jiřičky slabá sezo-
na, přiletělo jich málo. O to důleži-
tější je, umožnit jim, aby vyvedly 
mláďata. Jeden pár mívá čtyři až 
pět vajíček. Obyvatelé Adamova 
jistě ocení, že jim jiřičky budou 
pomáhat od obtížného bodavého 
hmyzu. V neobydlených hnízdech 
sídlí vrabci, těch v poslední době 
také ubývá. Když fi rmy plánu-
jí demolici, měly by myslet i na 
takovéto věci,” zhodnotil situaci 
v Edenu Jan Auer z České inspek-
ce životního prostředí.

Podle ředitele společnosti Zbyň-
ka Husáka budou prozatím práce 
probíhat v místech, kde se jiřičky 
nevyskytují. 

„Demolice nebyla úplně zasta-
vena, pokračujeme nyní v částech, 
kde jiřičky nehnízdí. Nicméně har-
monogram prací se musel zásadně 
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Svobody č. 3

Jiřičky v Edenu v Adamově pozastavily demolici

Nehoda: Muže 
zabil vlak

Dolní Lhota - Smrtí skončil střet 
vlaku se zatím neznámý mužem, 
k němuž došlo v sobotu 23. červ-
na kolem půl druhé hodiny ráno 
na trati Brno-Česká Třebová. Muž 
vstoupil v blízkosti železničního 
přejezdu v Dolní Lhotě do kolejiš-
tě v době, kdy tam projížděl vlak. 
Po srážce utrpěl natolik vážná zra-
nění, že jim na místě podlehl. 

Policistům se zatím nepodařilo 
zjistit nic o totožnosti muže, ani 
o tom, zda vstoupil do kolejiště 
se sebevražedným úmyslem nebo 
vlak přehlédl. „Žádáme tedy ve-
řejnost o pomoc. Budeme rádi, 
pokud by se nám na linku 158 
ozval kdokoliv, kdo by postrádal 
člověka, jež se mohl takto v noci 
v dané lokalitě pohybovat nebo 
i případný svědek tragédie,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

V Benešově se
sejdou rodáci
Benešov - Velkou slávu zažijí 

v sobotu 30. června v Benešově. 
Uskuteční se tam totiž sraz rodá-
ků. Akce začne v 9.30 hodin zasa-
zením pamětního dubu u základní 
školy. V 10.30 hodin bude násle-
dovat mše svatá v kostele Pový-
šení sv. Kříže, kterou bude sloužit 
otec Jiří Pleskač a bude ji dopro-
vázet chrámový sbor z Velkých 
Bílovic pod řízením pana učitele 
Luboše Řehánka. Od 14 hodin za-
čne program na  sokolské zahradě. 
Vystoupí žáci ZŠ a MŠ Benešov, 
zahraje Benešovská 12 a budou 
přirpavena i další lákadla.  (hrr) 
 Více na str. 5

Blanenské kuželkářky zářily
Závěr letošní 
sezony se nese 
ve znamení 
výrazných úspěchů. 

 Více na straně 8

přepracovat a celkové prodloužení 
prací je v podstatě jasné. Výstavbu 
nového výrobního areálu, která by 
se měla realizovat do tří let, však 
tahle skutečnost s vysokou prav-
děpodobností neovlivní,“ přidal 
podrobnosti. 

Adamovská společnost Eden 
Europe zaměstnává kolem pade-
sáti lidí. Provozuje vysoce auto-
matizované a výkonné výrobní 
linky na komponenty regálových 
systémů. Pro zajištění nejvyšší 
kvality, nosnosti a bezpečnosti 
výrobků se využívá prvotřídní 
ušlechtilá ocel, které bylo v loň-
ském roce využito více než 6 800 
tun. Eden Europe je součástí Mar-
mon Group, holdingu zahrnující-
ho více než 140 nezávislých pro-
dukčních, servisních a obchod-
ních fi rem po celém světě. 

Blanenští na internetu vybírali 
budoucí podobu nábřeží Svitavy
Blansko - Poslední květnový den byly vyhlášeny výsledky soutěže 

pro studenty vysokých architektonických a zahradnických škol na ožive-
ní blanenského nábřeží Svitavy. Tu vyhlásila radnice již v únoru. Komise 
dostala k posouzení šest návrhů, které nyní dává k nahlédnutí prostřed-
nictvím městského webu i veřejnosti. Každý představuje úpravu tří míst, 
k nimž patří prostor u Ježkova mostu, u mostu na aquapark a u Salmova 
jezu. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří se věnovali 
celkové koncepci včetně uplatnění zeleně. Studie, které pracovaly s vět-
ším stavebním objemem, komisi nezaujaly. Ta z předložených návrhů 
vybrala jako jednoznačně nejlepší práci číslo 4, která dostala do veřejné-
ho hlasování větší bodový náskok

Jak uvedl starosta Lubomír Toufar, od 7. června do 25. června probíha-
lo hlasování o nejlepší návrh na internetových stránkách Města Blanska. 
„Šlo tak učinit i formou anketních lístků, které si mohli lidé vyzvednout 
na Městském úřadě, v Galerii města Blanska a v kině. Všechny návrhy 
jsou k vidění v Galerii města Blanska do 4. července,“ doplnil. (bh)

 Návrhy si může prohlédnout na webu Zrcadla www.zrcadlo.net

K lidem míří speciální várka piva 
k příležitosti letního slunovratu

Bourání. Demolice v areálu adamovské fi rmy Eden musela na čas ustou-
pit hnízdícím jiřičkám.  Foto archiv společnos  

Černá Hora - Se zajímavou 
novinkou přišli v černohorském 
pivovaru. Na oslavu letního slu-
novratu a svatojánské noci totiž 
připravili speciální várku piva 
s příchutí bylinek a konopí s ná-
zvem Janův elixír. Čepuje ho na 
sto dvacet restauračních zařízení 
na jižní Moravě. 

Janův elixír je ochucený světlý 
ležák s obsahem alkoholu 4,5 %. 
„Chtěli jsme pivařům dopřát mož-
nost pocítit atmosféru svatojánské 
noci. Podle pověr se v tuto magic-
kou noc sbírají léčivé byliny. Proto 

byl při výrobě tohoto piva použit 
extrakt konopí, kardamomu a me-
duňky,“ uvedl obchodní ředitel 

Pivovaru Černá Hora Bořivoj Bar-
toněk. Kromě bylin a koření v něm 
zákazníci ucítí také příchuť medu. 

Všechny chutě jsou sladěné v har-
monickém celku a pivo je příjemně 
plné a chlebnaté, jak je u tradičního 
českého ležáku běžné.

Janův elixír se vyrábí v Pivova-
ru Vysoký Chlumec na Sedlčan-
sku, jednom z nejstarších doposud 
vyrábějících pivovarů v Čechách. 
Při jeho výrobě jsou použity kva-
litní suroviny a tradiční technolo-
gie, jejichž základem je oddělené 
kvašení nejprve v otevřených ká-
dích na spilce a dlouhá doba zrání 
piva v ležáckých tancích v pozděj-
ší fázi výroby.  (hrr)

ZAL. 1298

Marta Antonínová

Blansko - Už po osmnácté se 
koná soutěž Vesnice roku. Celkem 
se letos o titul ucházelo 278 obcí ze 
třinácti krajů celé republiky. V prů-
běhu května a června navštívily 
hodnotící komise všechny adepty. 
Byly mezi nimi čtyři obce z Bla-
nenska – Jedovnice, Křtiny, Lipo-
vec a Petrovice.

„Práce hodnotící komise nebyla 
snadná. Každá obec má svá spe-
cifi ka a své přednosti. Například 
u Jedovnic je třeba vyzvednout 
aktivity zaměřené na zlepšení pod-
mínek v oblasti turistického ruchu 
v regionu. Křtiny mají velké plus 
po stránce aktivit mladých lidí. Je 
tam aktivní mateřské centrum, od-
díl Junáka, mají ochotnické sdruže-
ní a podobně. Předností Lipovce je 
mimo jiné příkladné využívání bu-
dov ve vlastnictví obce pro rozvoj 
bytového fondu. Podobně je tomu 
i v Petrovicích, kde je třeba ocenit 
využití dříve nevyužívaných budov 
v obci pro činnost spolků a soci-
álních služeb,“ naznačil přednosti 

soutěžících obcí Miloslav Novotný. 
Ten byl v letošním ročníku soutěže 
místopředsedou hodnotící komise. 
„Taková jsou pravidla. Vavřinec 
v loňském roce získal jako nejú-
spěšnější obec v kraji zlatou stuhu. 
Z toho vyplývá moje pozice v ko-
misi. V příštím ročníku pak budu 
vykonávat funkci jejího předsedy,“ 
vysvětlil vavřinecký starosta.

Náměstek hejtmana Jihomo-
ravského kraje Ivo Polák vyhlásil 
v Krásensku výsledky krajského 
kola soutěže. Zlatou stuhu a cel-
kové vítězství v krajském kole zís-
kala obec Tvarožná Lhota. A jak si 
vedly obce z Blanenska? Diplom 
za kvalitní květinovou výzdobu 
v obci, takzvanou Fulínovu cenu, 
získaly Petrovice. Cena naděje pro 
živý venkov za místní spolkový 
život a občanskou společnost v ob-
cích putovala do Křtin.

Tvarožná Lhota bude Jihomo-
ravský kraj zastupovat v celostát-
ní soutěži. Její výsledky budou 
oznámeny 15. září v Luhačovicích 
v rámci konání Mezinárodního dět-
ského festivalu Písní a tanců.

Kř  ny a Petrovice 
získaly ocenění

Léto je tady: Slunečné dny vylákaly lidi k vodě

Zábava. Vodní radovánky si lidé užívali například v blanenském akvaparku. Otevřena měla i ostatní koupaliště regionu.  Foto Bohumil Hlaváček 
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Sýpka zahájí provoz už v sobotu
K K

Vandal poškodil
čtyři stromy

Svitávka - Čtyři stromy vysa-
zené u silnice ve Svitávce poničil 
zatím neznámý vandal. Letovic-
kým policistům to nahlásil pra-
covník správy silnic. Třímetrové 
javory poškodil pachatel tím, že 
jim zlomil kmeny necelý metr 
nad zemí.  (hrr)

Zloděj vytrhal 
elektroinstalaci

Boskovice - Elektroinstalace 
zbavil neznámý výtečník několik 
vozů zaparkovaných v areálu bo-
skovické fi rmy. V osobním autě 
vytrhal z motorového prostoru 
dráty a ukradl kabely od autoba-
terie, z přívěsu pak odstřihl pří-
vodní kabel a kabely pro rozvod 
elektřiny. Nevynechal ani náklad-
ní vozidlo, které rovněž zbavil 
veškeré elektroinstalace. Navíc 
však zničil rozvody nafty a vzdu-
chu a poškodil i karoserii vozidel. 
Škoda se tak vyšplhala na částku 
převyšující sto tisíc korun. Poli-
cisté případ šetří jako trestné činy 
krádež a poškození cizí věci. Pa-
chateli hrozí v případě dopadení 
až pětileté vězení.  (hrr)

Víkend byl
ve znamení

alkoholu
Blanensko a Boskovicko - 

Blanenští policisté řešili během 
víkendu 16. a 17. června a násle-
dujícího rána deset řidičů ovliv-
něných alkoholem. V sobotu čas-
ně ráno brázdil boskovické ulice 
teprve devatenáctiletý mladík 
s hodnotou 2,13 promile alkoholu 
v krvi. Navíc nevlastní řidičský 
průkaz. Pomyslným rekordmanem 
se ale stal jeho o dva roky starší 
vrstevník, kterému policisté v Le-
tovicích naměřili po jedné hodině 
ranní 2,82 promile. Řady mladých 
nezodpovědných šoférů doplnil 
o dvě hodiny později šestadvace-
tiletý mladík za volantem felicie 
opět v Boskovicích. Tentokrát ne-
zbytná dechová zkouška ukázala 
bezmála 1,7 promile. Všichni jsou 
podezřelí z trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky.

V sobotu krátce po půlnoci kon-
trolovali letovičtí policisté ve Vel-
kých Opatovicích dalšího hříšníka. 
Alkohol před jízdou sice nepil, ale 
evidence prozradily, že třiačtyřice-
tiletý šofér nemá za volantem co 
pohledávat. Za porušení zákazu 
řízení motorových vozidel si muž 
vyslechl v tzv. zkráceném příprav-
ném řízení podezření z trestného 
činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí. Soud mu může udělit 
až tříleté vězení. Sobotní noci se 
nevyhýbali alkoholu ani cyklisté či 
ženy. Řidička felicie zastavená po-
licejní hlídkou v Jabloňanech měla 
v krvi 0,7 promile a mladý muž, 
který usedl v Blansku na kolo, 
dokonce 1,78 promile. Navíc ne-
měl kolo vybaveno světlometem. 
Tyto přestupky postoupili policis-
té správnímu orgánu, kde čeká na 
provinilce tučná pokuta. (hrr)

Žena přišla 
o peněženku

Blansko - Na to, že kabelka do 
nákupního vozíku nepatří, zapo-
mněla v pátek 15. června kolem 
poledne zákaznice jednoho z bla-
nenských obchodních domů. Bě-
hem výběru zboží, kdy kabelce 
nevěnovala pozornost, jí neznámý 
lapka ukradl peněženku s dvoutisí-
covou hotovostí i platební kartou.

Policisté varují před takovými 
případy. Kabelka ponechaná byť 
jen na chvíli bez dozoru, je pro 
zloděje vítanou příležitostí. Pa-
chatelé využívají okamžiku, kdy 
je pozornost nakupujícího upou-
tána výběrem zboží nebo ho roz-
ptýlí nějakým dotazem. Další ne-
bezpečí číhá na parkovištích, kde 
zloději okrádají zákazníky během 
nakládání nákupu do kufru auta. 
Kabelku zavěšenou na nákupním 
vozíčku či odloženou na sedadle 
auta totiž lapkové nenechají bez 
povšimnutí. V případě že přijdete 
o platební kartu, je důležité ji co 
nejdříve zablokovat.  (hrr)

Zloději kradli 
v chatách

Blansko - Hned několik rekre-
ačních objektů v chatové oblasti 
U Náhonu v Blansku si vyhlédli 
dva mladíci. Do čtyř chat se úspěš-
ně vloupali a kradli, co se dalo. 
Z jedné si odnesli kovadlinu, svě-
rák a motor, v jiné je zaujal alko-
hol, vzduchovka, rybářské potřeby, 
vrtačka i rádio, v další pak nepo-
hrdli vařičem s propanbutanovou 
lahví. Několik majitelů našlo rov-
něž své chaty poškozené násilnou 
snahou o vstup. Blanenští policisté 
zadrželi devatenáctiletého zloděje 
krátce po činu. Jeho stejně staré-
ho komplice, který se dal na útěk, 
pak ve spolupráci s kriminalisty 
zanedlouho po něm. Oba skončili 
v policejní cele. Jsou podezřelí z 
trestných činů krádež, porušování 
domovní svobody a poškození cizí 
věci. U soudu jim hrozí až tříletý 
trest.  (hrr)

Zavolal, že je 
ve škole bomba

Letovice - Anonym oznámil na 
tísňovou linku policie, že letovic-
ká základní škola je podminová-
na. Na místo proto ihned vyjeli 
policisté i policejní psovod se 
služebním psem. 

I když už neprobíhalo vyučo-
vaní, v budově tělocvičny školy 
měly trénink zájmové kroužky. 
Několik desítek osob muselo být 
okamžitě evakuováno. Po dů-
kladné prohlídce policisté zjistili, 
že je objekt v pořádku. 

I s takovými oznámení se bo-
hužel občas policisté na tísňové 
lince setkávají. Jejich strůjci si 
snad mnohdy ani neuvědomují 
škodlivost a nebezpečnost svého 
jednání. Nasazené policejní síly 
tak v době, kdy prověřují plané 
oznámení, mohou chybět na mís-
tě, kde dochází k závažné událos-
ti. Navíc je pachatel podezřelý 
z trestného činu šíření poplašné 
zprávy.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již tuto sobotu se 
otevře pro první hosty známá bla-
nenská Sýpka. Objekt má zvenku 
nový kabát a ti, kteří ji podrobně 
znali dříve, se nebudou stačit di-
vit, až se podívají dovnitř. Majitel 
Vlastimil Chládek zve všechny 
zájemce na podrobnou prohlídku.

Na co se mohou těšit?
První část proběhne od 9 do 

11 hodin, druhá bude následovat 
od 13 do 18 hodin. Přestávka je 
proto, že ve 12 hodin začne slav-
nostní simultánka desátého hráče 
světa Sergeje Movsesjana proti 
mým šachovým přátelům. Tu bu-
dou moci účastníci dne otevře-
ných dveří také sledovat. Proti 
velmistrovi nastoupí třicet hráčů, 
hodně z nich bude z našeho okre-
su. Simultánka by měla skončit 
kolem čtvrté.

Zkusme zrekapitulovat, co 
všechno se na Sýpce změnilo…

Základ tvoří tři velké sály. 
V přízemí je, já tomu říkám, Rytíř-
ský sál, kde bude hlavní restaura-
ce. Ve sklepení je Podsvětí. Bude 
mít středověký ráz. Evokuje mi to 
intriky, staré fi lmy z Jeanem Ma-
raisem, kde si lupiči dělí kořist, 
podle toho bude vypadat interiér. 
Bude to prostora pro milovníky 
piva, kterého budeme nabízet hod-

Absolven  . 2. ročník projektu Blanenská univerzita (nejen) pro seniory, 
který organizovala Městská knihovna Blansko jako populárně naučný 
vzdělávací kurz s téma  kou Vybrané kapitoly z psychologie, je u kon-
ce. Třicítka úspěšných absolventů převzala z rukou ředitele blanenské 
knihovny Pavla Přikryla a lektorky Veroniky Fabušové Osvědčení o ab-
solvování.  Foto Ladislav Král 

Zahrada. Ve čtvrtek 14. června si Základní škola Boskovice připomněla 
dese  leté výročí od vzniku školní zahrady v prostoru za Muzeem Bos-
kovicka u ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova. Za dobu trvání se hlavně 
díky paní učitelce Jarmile Nezvedové a podpoře vedení školy podaři-
lo vytvořit nádhernou a dá se říci vzorovou školní zahradu, doplněnou 
o dřevěný altán, což ze zahrady činí i učebnu v přírodě. Význam školní 
zahrady připomněl ředitel školy Vladimír Ochmanský a za názornou vý-
uku žáků v přírodě poděkovali za vedení města učitelům i řediteli školy 
starosta města Jaroslav Dohnálek a místostarostka Jaromíra Vítková. 
Ti si také spolu s ostatními hosty v rámci Dne otevřených dveří školní 
zahradu prohlédli s odborným a detailním popisem její tvůrkyně Jarmily 
Nezvedové.  Foto Jaroslav Oldřich

Modely. Boskovická sokolovna hos  la v neděli první ročník výstavy mo-
delů. Několik stovek návštěvníků si prohlédlo makety vojenské techniky, 
letadel nebo modely lodí.  Foto Karel Malach

ně druhů, s častými obměnami. 
V patře naopak bude sál Nebeský, 
který bude křehký, něžný, skle-
něný. Ten bude určen na svatby, 
recepce či jiné slavnostní příleži-
tosti. Celková kapacita všech tří 
prostor bude až pro 240 lidí, ne-
počítaje ještě venkovní zahrádku 
s výhledem k jezírku v zámeckém 
parku. Nahoře je devět, dle mého 
názoru nadstandardních pokojů. 

Používáte často termín Óda na 
klenby…

Přesně tak. V tomto duchu vní-

mám celou stavbu. Jsou všude, 
podařilo se nám je zachovat a zre-
konstruovat. Všichni se mohou 
přesvědčit při návštěvě. Nesmírně 
mne to uspokojuje, mám z toho 
radost. Klenby se ukázaly v plné 
kráse až teď, po rekonstrukci. Je-
diný nedostatek vidím v tom, že 
dispozice stavby nám neumožni-
la instalovat výtah pro vozíčkáře. 
Velice mne to mrzí, ale nešlo to, 
hodně jsme o tom přemýšleli.

Jaká bude otevírací doba?
Začínáme každý den ráno sní-

daní, nejen pro hotelové hosty. Po-
prvé již prvního července. Věřím, 
že si Sýpka najde své klienty a stá-
lé hosty a bude patřit i k turisticky 
vyhledávaným místům v Blansku.

Architekt Josef Šváb:
„Největší přínos vidím v tom, 
že se majitel postaral o odvod-
nění stavby, které nepochybně 
stálo miliony. Podařilo se tak 
zachránit unikátní blanenskou 
památku, která by třeba někdy 
v budoucnu i spadla.“

Před dokončením. Vlas  mil Chládek (vpravo) ukazuje nové prostory.  Foto Bohumil Hlaváček

Marta Antonínová

Křtiny - Návštěvníci lesů Men-
delovy univerzity v Brně, které 
spravuje Školní lesní podnik Ma-
sarykův les Křtiny, se stále častěji 
setkávají s novými technologiemi 
při těžbě a soustřeďování dříví. 
Jedná se o harvestorový uzel, což 
je harvestor a vyvážecí traktor. 

„Tato technologie není nová 
ve světě a ani v České republice. 
Bylo jen otázkou času, kdy se tyto 
vysoce ergonomické, komfort-
ní a výkonné, při dodržení všech 
technologických postupů i k lesní-
mu prostředí vysoce šetrné techno-
logie objeví v našich univerzitních 
lesích,“ řekl lesník polesí Vranov 
u Brna Ondřej Musil.

Harvestor je víceoperační stroj, 
který se skládá z podvozku, kabi-
ny, jeřábu a kácecí hlavice. Pod-

vozky mohou být kolové, pásové 
či kráčející. Na podvozku je umís-
těno vlastní tělo harvestoru s kabi-
nou pro operátora. Před kabinou 
je hydraulický jeřáb a na jeho 

konci kácecí hlavice. Ta vykonává 
v rychlém sledu hned několik pra-
covních operací. V hlavici je lišta 
s řetězem pro pokácení a nařezání 
kmene na požadované délky, tzv. 

V kř  nských lesích pracují moderní a šetrné harvestory
sortimenty. Dále pak ústrojí pro 
posun kmene, měření jeho délky 
a průměru, i jeho odvětvení. 

„Stroj strom uchopí, pokácí, 
odvětví, nařeže na požadované 
sortimenty a uloží. Operátor vy-
užívá možnosti usměrňovat směr, 
místo a rychlost dopadu kmene, 
aby nedocházelo k poškození oko-
lo stojících stromů a kácený strom 
bezpečně dopadl na zem. Většina 
vykonávaných činností je plně 
automatizována, řízena je palub-
ním počítačem. Tak máme i přes-
ný přehled o výkonu stroje, a to 
s ohledem na skladbu a jednotlivé 
typy vyráběných sortimentů dří-
ví,“ vysvětlil Ondřej Musil.

Vyvážecí traktor, tzv. forwarder, 
je druhou součástí harvestorového 
uzlu. Na podvozku je kabina a lož-
ná plocha s klanicemi. Mezi kabi-
nou operátora a ložnou plochou je 

hydraulický jeřáb s drapákem pro 
nakládku výřezů. Úkolem vyváže-
cí soupravy je transport vytěžené-
ho dříví až k místu vhodnému pro 
odvoz z lesa. Tam se dříví třídí 
a ukládá podle sortimentu.

„Školní lesní podnik využívá 
tyto moderní technologie zejména 
do probírkových porostů. Vlast-
ní fi lozofi i zásahu určuje lesník. 
Každý strom posoudí z hlediska 
jeho budoucího vlivu na daný 
lesní porost. Stromy, které nega-
tivním způsobem ovlivňují vývoj 
porostu a stromy napadené hmy-
zími škůdci, jsou obecně určeny 
k vyznačení, tedy k těžbě,“ uvedl 
lesník a dodal, že v budoucnosti 
budou kvalifi kovaní operátoři za 
určitých podmínek moci některé 
zásahy provádět sami. 

Stroje jezdí po striktně vyznače-
ných linkách, které porost člení na 

jednotlivá pracovní pole, vzdále-
nost mezi nimi je asi 20 metrů. Při 
odvětvování kmenů musí harves-
tor veškeré větve klást pod sebe 
tak, aby byla jízdní dráha větvemi 
pokryta. Nedochází tak k zhutňo-
vání půdy, poškozování kořeno-
vých náběhů a kořenových systé-
mů stojících stromů. Harvestory 
jsou využívány zejména v jehlič-
natých a také některých smíšených 
porostech.

V současné době již není práce 
v přírodě limitovaná délkou svě-
telného dne. Harvestory i forwar-
dery jsou vybaveny halogenovými 
světly, které bez problémů umož-
ňují práci i v nočních hodinách. 
Proto nesmí být návštěvník na-
šich lesů překvapen, zaslechne-li 
v noci hluk motoru a řezání pily či 
uvidí-li ostré světlo ve tmě a klidu 
lesa. 

 Foto archiv Foto archiv
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Pivovar Černá Hora rozšiřuje sortiment 
limonád a mění vzhled etiket

Pivovar Černá Hora rozšiřuje sor  ment nealkoholických nápojů. K šes   druhům limonád a dvě-
ma neslazeným vodám přibyly nově Malina a Zázvorka. Pro všechny limonády se nově vyrábí 
sirup z bází přímo v pivovaru. Jako jedny z mála na českém trhu obsahují černohorské limonády 
kromě přídavku chmele přírodní nekalorické sladidlo z jihoamerické byliny Stevia rebaudiana. 
Láhve navíc dostaly nové e  kety.

„Steviol-glykosidy, sladidla nově přidávaná do li-
monád, jsou 300 krát sladší než sacharóza, tedy cukr, 
kterým si běžně sladíme třeba čaj nebo kávu. Navíc 
jsou přírodního původu, tedy žádná chemie. V na-
šich limonádách jimi nahrazujeme část cukru. Díky 
nové receptuře s využi  m steviol-glykosidů jsme 
tak schopni snížit energe  ckou hodnotu nápojů 
o 50 – 60 %. To je významné a důležité snížení ze-
jména s ohledem na to, že populaci ohrožuje obezita, 
cukrovka či zvýšený cholesterol,“ uvedl sládek pivova-
ru Vlas  mil Zedek. Pivovar Černá Hora je tak jedním 
z prvních výrobců nealkoholických nápojů (a jediným 
z těch menších), kteří nápoje s výtažkem ze stévie 
na český trh dodávají. 

Pivovar nedávno uvedl do provozu nové zařízení, 
které umožňuje výrobu sirupů z bází přímo v pivova-
ru. To dříve nebylo možné, sirupy se nakupovaly od 
externích dodavatelů. Báze pivovar nakupuje v Čes-
ké republice, Slovinsku a v Rakousku. Do limonád je 
i nadále přidáván chmel, který nápojům dodá svěží 
chuť. Právě černohorský pivovar měl až do nedávna 
jako jediný v republice dávkování chmele do limonád 
chráněné užitným vzorem. Ani dnes však s největší 
pravděpodobnos   žádný jiný výrobce u nás chmel 
do sladkých nealkoholických nápojů nepřidává. Pivní 
limonády i přesto neobsahují žádný alkohol.

V těchto dnech se limonády i vody z Černé Hory 
začínají stáčet do obalů s novými e  ketami. Ty jsou 
hravější a barevnější, dočkaly se jich jak skleněné, tak 
i PET láhve. K rozšíření nabídky limonád pivovar při-
stoupil na přání spotřebitelů. „Z malinovky se rázem 
stala jedna z našich nejprodávanějších limonád. Ně-
které regiony prostě dávají přednost červené limče,“ 
řekl s úsměvem Vlas  mil Zedek. Malina i Zázvorka se 
stáčí do sudů, lahví o objemu 0,33 l i PET lahví o ob-
jemu 0,5 l a 1,5 l.

Již v květnu začal Pivovar Černá Hora stáčet no-
vinku REFRESH – pivo smíchané půl napůl s limoná-
dou. Reagoval tak na vysokou poptávku po ovocných 
pivech s nízkým obsahem alkoholu, tzv. radlerech. 
„Míchané nápoje REFRESH obsahují jen 2,2 % alko-
holu, takže výborně osvěží obzvláště v horkých let-
ních dnech. Zároveň si ale uchovávají jemnou pivní 
hořkost. Poptávka po nich je obrovská, lidem chutna-
jí a prodeje za první měsíc předčily naše očekávání,“ 
sdělil Vlas  mil Zedek.

Spotřebitelé mohou ochutnat REFRESH ve dvou 
ovocných variantách – brusinka s grepem a limetka 
s pomerančem. Ta první spojuje příchuť grapefrui-
tu a příjemně kyselé brusinky, v té druhé se snoubí 
osvěžující chuť limetky a šťavnatého pomeranče. Při 
jejich výrobě nejsou použita umělá barviva.

SOUTĚŽTE O 10 DÁRKOVÝCH BALENÍ NOVÝCH 
NÁPOJŮ REFRESH!

S  : Nápoje REFRESH se vyrábějí smícháním vyhlášeného 
černohorského ležáku s limonádou. Víte, v jakém poměru?

 a) 75 % piva a 25 % limonády
 b) 50 % piva a 50 % limonády
 c) 25 % piva a 75 % limonády

Nápovědu naleznete na www.pivovarcernahora.cz.

Odpovědi zasílejte na e-mail: redakce@zrcadlo.net, vyhrává každá 10 správná 
odpověď. Uzávěrka soutěže je v sobotu 30. června.

Martin Koutný

Žernovník, Bořitov - Sobota 
16. a neděle 17. června byly ve 
znamení Kryštof Cup velké ceny 
Blanenska v požárním útoku. 
Konkrétně šlo o závody pořádané 
SDH Malá Lhota na trati v Žer-
novníku a nedělní pokračování 
seriálu v Bořitově.

Na žernovnickou trať přijelo 
o body do celkového hodnocení 
VCB bojovat celkem 27 mužských 
a 15 ženských družstev. V obou 
kategoriích byla k vidění spousta 
nepovedených útoků a svůj pokus 
nedokončilo osm mužských a čty-
ři ženská družstva.

V kategorii mužů dokázalo při 
svém soutěžním pokusu na domá-
cí trati družstvo Žernovníku zasta-
vit časomíru na hodnotě 17.61 s. 
Tento čas stačil na třetí místo a 20 
bodů do celkové tabulky. S časem 
17.46 s si se závodní dráhou pora-
dili muži z Krokočína, okres Tře-
bíč a skončili tak na druhém mís-
tě. Družstvo mužů z Hlubokého 
(také okres Třebíč) potvrdilo svoji 
vzrůstající formu a na této trati 
dokázalo zvítězit s časem 17.28 s, 

Seriál závodů pokračoval dvojkolem v Žernovníku a Bořitově

Velkou cenu vede Hluboké

kdy levý proudař měl sraženo do-
konce v čase 16.74 s.

V kategorii žen si pro třetí místo 
přijely dívky z Olší (okres Brno 
venkov), které si zajistily časem 
19.23 s (na pravém terči dokon-
ce 17.51 s což společně s levou 
proudařkou Sebranic byl v této 
kategorii nejlepší sestřik dne). 
Druhé místo patřilo děvčatům ze 
Šošůvky, která soutěžní dráhou 
prolétla v čase 18.55 s. První mís-
to, stejně jako v úvodním závodě 

v Jabloňanech, obsadilo družstvo 
žen ze Žďáru. V kategorii žen si 
se závodní dráhou poradily nejlé-
pe a s časem 18.39 s zaslouženě 
zvítězily.

V neděli přijelo do sluncem za-
litého Bořitova bojovat 29 muž-
ských a 13 ženských družstev. 
V Bořitově se závodníkům dařilo 
lépe a svůj pokus nedokončilo 
pouze pět družstev. Muži ze Sta-
rého Lískovce (okres Brno město) 
i s hodně pozměněnou sestavou 

dokázali časem 17.94 s atakovat 
třetí příčku. Na druhém místě 
skončili muži z Lipové (okres Pro-
stějov), kteří pokořili bořitovskou 
trať v čase 17.83 s. Pohár za první 
místo si stejně jako v sobotním zá-
vodě zajistili časem 17.64 s muži 
z Hlubokého (okres Třebíč). Stup-
ně vítězů v mužské kategorii tedy 
bohužel zůstaly bez zastoupení 
blanenského okresu. 

V kategorii žen tomu ale bylo 
jinak. Pro třetí místo si doběhly 
s časem 19.31 s hasičky z neda-
lekého Žernovníku. Druhé místo 
vybojovaly dívky z Němčic ča-
sem 19.24 s. A doslova o „parník“ 
všem ujelo družstvo žen ze Sebra-
nic, které časem 17.42 s zvítězilo 
a jasně ostatním ukázalo, že právě 
ony jsou vážnými adeptkami na 
celkové prvenství VCB.

Po sečtení bodů ze tří závodů 
tak v mužské kategorii vede druž-
stvo Hlubokého před Bílovicemi 
a Žernovníkem a ženskou kate-
gorii vede Žďár před Sebranicemi 
a Němčicemi. Další závody VCB 
se uskuteční v sobotu 30. června 
v Sychotíně a v neděli 1. července 
v Paměticích.

Závody v Bořitově.  Foto SDH Ostrov u MacochyZávody v Bořitově.  Foto SDH Ostrov u Macochy

Kemp bude opět patřit tanci
Jedovnice - Nejprestižnější světová taneční akce – Street dance kemp 

Jedovnice – začíná první červencový den na břehu rybníka Olšovce. Při-
jedou nejlepší tanečníci a mezinárodní týmy z celého světa. Pozvání při-
jaly taneční legendy z USA, Japonska a Francie, uznávaní a jedni z nej-
lepších choreografů hip hopu a hvězdy popové hudby, taktéž vítězové 
tanečních soubojů a soutěží ve světovém měřítku.

Pořadatelé počítají s účastí až tří tisícovek tanečníků ze třiceti zemí 
světa. Během prvního prázdninového týdne se uskuteční na tři stovky tři 
stovky tanečních workshopů na osmi tanečních plochách.

Letos poprvé se konala rozsáhlá celosvětová SDK.EUROPE BATTLE 
TOUR ve Francii, Anglii, Rusku, USA, Česku, Slovensku, Německu, 
Rusku, Švýcarsku, Ukrajině, Švédsku a Polsku. Vítězné street dance, 
bboyz crew a solo tanečníci jednotlivých stylů se sejdou právě v Jedov-
nicích. Program vyvrcholí v sobotu 7. července od 14 hodin velkou pře-
hlídkou patnácti národních street dance týmů a soutěžemi všech katego-
rií. Přijďte se podívat.  (ama)

Slavnost. Zahájení provozu se dočkal nově vybudovaný zahradní areál 
RELAX v centru Velen v Klepačově. Mentálně pos  žení klien   tak mohou 
nyní využívat altánek, hřiště na pétanque nebo lavičky a stolky ve s  nu 
stromů.  Foto Jiří Šrámek

Po hřišti se budou prohánět 
fotbalové hvězdy

Voděrady - Ladislav Vízek, František Straka, Antonín Panenka a řada 
dalších bývalých skvělých fotbalistů a herců se představí v sobotu 30. 
června na hřišti ve Voděradech, kde se uskuteční slavnostní otevření re-
konstruovaných fotbalových kabin. Součástí bohatého programu bude 
kromě utkání výběru hvězd proti voděradským fotbalistům i vystoupení 
aerobiku, divadelní představení pro děti, soutěže, hry, taneční zábava 
a ohňostroj.

Hvězdy výběru hvězd: Ladislav Vízek, Jan Berger, František Straka, 
Antonín Panenka, Horst Siegl, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Jiří No-
votný, Petr Vrabec, Michal Horňák, Daniel Zítka, Vratislav Lokvenc, 
Roman Skamene, Stanislav Hložek, Zdeněk Srstka.  (hrr)

Blansko - Ukázky práce policie, hasičů, zdra-
votnické záchranné služby, blanenské městské po-
licie, celní správy a dalších složek integrovaného 
záchranného systému - to všechno bylo připrave-
no pro návštěvníky Dne s policií České republiky 
v Blansku. 

Tato již tradiční akce se koná při příležitosti vzni-
ku Policie ČR. Atraktivní ukázky policejních pso-
vodů, jízdní policie a další byly doplněny o bohatý 
doprovodný program. Není tedy divu, že se na bla-
nenském atletickém stadionu sešly téměř dva tisíce 
dětí. Především jim byla totiž akce určena. Malí 
návštěvníci si s úsměvem na tváři odnášeli ceny za 
účast v soutěžích a kartičku s otiskem vlastního prs-
tu, který jim opatřil kriminalistický technik. (hrr)

Den s policií v Blansku přilákal stovky dětí

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček



Vystoupí současná 
populární izraelská 
indie rocková kapela 
Acollective

Sály vyprodává nejen doma, zprávy, že na koncer-
tech dokáže navodit pořádné dusno, se už nesou celou 
Evropou. Sedmička výborných muzikantů s nekoneč-
ným arzenálem nástrojů a vokálů rotuje v rockovo-e-
lektro-kabaretově bluesovém kruhu obestřeném psy-
chedelií s energií schopnou podmanit si velké stadiony.
„Nemáme za cíl hrát pouze jeden žánr, vždyť každý z 
nás vyšel z jiného prostředí. Máme mezi sebou pan-
káče, jazzmany, metalisty a já se dvacet let věnoval 
klasice. Všichni jsme chodili do stejné umělecké školy 
a fungujeme jako nihilistický hudební kolektiv,“ říká 
zpěvák Idan Rabinovici. 

Výhradně anglicky zpívající kapela se v roce 2009 
přesunula do západního Londýna, odkud vyrážela na 
turné a chystala novou desku. Pod názvem Onwards 
vyšla vloni, produkoval ji slavný Chris Shaw (Nada 
Surf, Bob Dylan, Public Enemy), v Izraeli ji nomino-
vali na album roku.

„Pokud si ho poslechnete a hned nekoupíte, jste 
pravděpodobně hudební snobové,“ napsali na blogu 
Hipsterjew. A úspěch Acollectiv byl dokonán.

Acollective dnes už znovu žijí v Tel Avivu, ale moc 
se doma neohřejí, protože zájem o jejich koncerty stá-
le stoupá.

 SOBOTA 7. 7. LETNÍ KINO

Načeva připravila 
special retro set live 
Nebe je rudý

Retro set live z desky NEBE JE RUDÝ (1996), 
který NAČEVA připravila na oslavu 20-ti let Rádia 1 
loni v květnu, se setkal s tak obrovským úspěchem, že 
tento koncert zopakuje na vybraných festivalech i v 
letošním roce. Písně z této výjimečné desky stále žijí 
a oslovují nové a mladší publikum.

„Koncert Načevy – Nebe je rudý 25. 5. 2011 v Lu-
cerna Music Baru, byl jednoznačně nejlepší koncert, 
který jsem v posledním roce navštívil. Emocionální 
a energické vystoupení s naprosto jedinečným závě-
rem.“ (David Štěrbáček, Rádio 1).

„Připravila jsem pro tento účel vystoupení, které 
se skládá z nejsilnějších textů Jáchyma Topola, kte-
ré byly napsány speciálně pro desku Nebe je rudý. 
Oslovila jsem k této spolupráci osvědčené hudebníky 
z mých minulých projektů,” říká Načeva.

 SOBOTA 7. 7. LETNÍ KINO

Tata Bojs vyrostli 
s festivalem 

Ještě jako teenageři vystoupili již na prvním roč-
níku festivalu v letním kině, což bylo jedno z jejich 
prvních vystoupení v tak velkém prostoru. V průběhu 
let zde pak vystoupili ještě několikrát a jsou asi skupi-
nou, která hrála v Boskovicích nejčastěji a tak nesmě-
jí chybět ani na jubilejním dvacátém ročníku. Kromě 
toho sem ale jednotliví členové přijížděli často, i když 
nebyli mezi účinkujícími. A to jako návštěvníci nebo 
dokonce jako dobrovolní pořadatelé. Boskovice se 
pro Tata Bojs zkrátka staly srdeční záležitostí. Od 
svého prvního vystoupení v letním kině v roce 1993 
až po dnešek urazili muzikanti velký kus cesty, na 

které, přestože Tata Bojs nejsou zrovna nejhranější 
skupinou na rádiových vlnách, získali řadu význam-
ných ocenění. Dostali například včetně klipů už devět 
Andělů Akademie populární hudby a nominovaní na 
toto ocenění byli ještě osmkrát, za poslední desku 
ještě získali neproměněnou nominaci na novou cenu 
Apollo. Album Futuretro vyhrálo v anketě časopisu 
Filter desku dvacetiletí a v MF Dnes desku desetiletí. 
Nejlepší jsou ale Tata Bojs naživo, kdy z nich přímo 
sálá energie a najde se jen málokdo, kdo by zůstal při 
jejich koncertu v klidu. I proto jsou často označová-
ni za naši nejlepší koncertní kapelu. Jejich strhující 
vystoupení bude uzavírat v sobotu v noci koncerty 
v letním kině. Příznivci Tata Bojs z Boskovic budou 
mít také jako jedni z prvních v republice šanci pořídit 
si během večera rozšířené edice alb Futuretro, Bioryt-
my, Nanoalbum a Kluci kde ste?. První dvě v trojdis-
kovém, druhé dvě v dvojdiskovém provedení. Někdy 
bude bonusový disc DVD, někdy CD. Objeví se na 
nich rarity, demáče, živáky, cover-verze, remixy atd., 
z bonusových materiálů naprostá většina ještě nikdy 
nebyla publikována! Po koncertě jsou muzikanti opět 
připraveni na improvizovanou autogramiádu, ostatně 
jako po každém svém vystoupení v Boskovicích. 

 SOBOTA 7. 7. LETNÍ KINO

Moje jméno je 
BONUS

BONUS začal fungovat v létě 2009 v podstatě ná-
hodou – Bourek (ex- Ememvoodoopoká, ex Travolta, 
ex Phoenix II., ex Sporto, jinak Komunisti) přislíbil 

sólové vystoupení na festivalu, 
aniž by nějaký vlastní sólo pro-
jekt vůbec měl – a vzít do ruky 
mikrofon a začít mluvit se dva 
týdny před koncertem zdálo 
jako nejjednodušší řešení. Nad-
šený ohlas motivoval k tomu, 
aby svůj jednodenní projekt 
uvedl do regulérního života 
a vydal se na cestu. Kromě ryze 
osobních témat, jaká záměr-
ně refl ektuje Inkognito EP, se 
ve svých skladbách vyjadřuje 
k politickým i společenským 
záležitostem nebo komentuje 
dění na DIY a punkové scéně. 
Právě ta je totiž pro BONUSE 
stěžejní platformou. „To, co dě-
lám, je vlastně punk oblečenej 

do jinýho žánru“, říká Bourek. „Prostě mluvim nahlas 
a přímo o věcech, co jsou pro mě důležitý.“

 PÁTEK 6. 7. SCÉNA ZA MUZEEM

SKUTR kombinuje 
tanec, pohyb, 
akrobacii, loutky, 
projekce, lightdesign, 
text a zvuk

Režijní tandem SKUTR tvoří režiséři Martin Ku-
kučka a Lukáš Trpišovský a jejich autorská předsta-
vení se jedním slovem dají označit za multižánrová 
či cross-over. Jsou inspirována buď daným tématem 
nebo místem vzniku a nebo lidmi, kteří na něm pracu-
jí. Vznikla tak představení inspirovaná internetovou 
komunikací, která čerpala z andersenovských témat, 
o tradicích nebo inspirovaná novým cirkusem apod.

Na festivalu Boskovice 2012 předvede SKU-
TR svou úspěšnou hru Malá smrt. Tři páry hledají 
v různých kombinacích toho pravého ve férii o lásce 
a milování. Poetické divadlo, které spojuje křehkou 
poetiku tanečnice Adély Laštovkové Stodolové se 
svérázným pohledem režisérské dvojice SKUTR, je 
osobitým zpodobněním různých forem lásky.

 SOBOTA 7. 7. HRAD

Michal Prokop natáčí 
po šesti letech 
nové album

Skvělá zpráva pro příznivce zpěváka a moderátora 
Michala Prokopa – tento „muž mnoha profesí“ začíná 
v současné době natáčet nové studiové album – po 
šesti letech od zatím poslední desky Poprvé napo-
sledy. Fanoušci mohou očekávat desku, která bude 
opět velmi pestrá. „Chvíli rockově bluesová, chvíli 
trochu najazzlá, chvíli písničková, chvilku i count-
ry, postavená na skvělých textech. Kořeny v letech 
šedesátých, zvuk poučený jednadvacátým stoletím,“ 
líčí Michal Prokop. Na desce bude osm písní přímo 
z dílny Michala Prokopa, tři od Petra Skoumala, jed-
na nebo dvě Jana Hrubého a jedna až dvě od Luboše 
Andršta. „Defi nitivní výběr učiním, až budou nahráv-
ky hotové, třeba něco i zbude,“ uvádí Michal Prokop. 
„Název alba vznikne, až bude celé nahráno - záleží 
na tom, jak bude působit a pak se o jméně rozhodnu. 
O žádné předem vymyšlené koncepci od dob Města 
ER už neuvažuji, lety prověřený tvůrčí tým už sám 
vytváří jasný obrázek, o čem to bude,“ doplňuje Pro-
kop informace k desce, která vyjde někdy v létě. 

 PÁTEK 6. 7. LETNÍ KINO, 
 předpremiéra nového repertoáru 

Překladatelka Věra 
Dvořáková čte 
z Deníku Hélène 
Berrové 

Pařížská studentka anglis-
tiky na Sorbonně, dcera z vý-
znamné francouzské židovské 
rodiny, píše svůj deník v letech 
1942–1944, kdy nacisté v obsa-
zené Paříži začínají rozpoutávat 
pogrom na židovské obyvatel-
stvo…

Do osobní roviny, idylického 
tématu rodící se studentské lás-
ky, prolínají pozorování a úva-
hy o stále temnější a tragičtější 
realitě, která mladou ženu ob-
klopuje. Hélène popisuje svou 
práci v organizaci pro pomoc 
židovským dětem, zachycuje 
atmosféru strachu a nejistoty, 
v níž žijí ti pařížští Židé, kteří 
dosud unikají deportaci.

Houslový doprovod Anna Fliegerová-Romanov-
ská.

Úryvek z předmluvy Patricka Modiana z knihy De-
ník Hélène Berrové: Hélène líčí, jaké pocity v ní žlutá 
hvězda vyvolávala: „Byla jsem rozhodnutá ji nenosit. 
Připadalo mi to jako potupa a důkaz poslušnosti ně-
meckých zákonů... Teď večer je všechno zase jinak: 
odmítnout ji mi připadá zbabělé, zbabělé vůči těm, 
kdo ji neodmítnou.“ Druhý den si ve své osamělosti 
představuje, že by se jí někdo zeptal: „Proč tu hvězdu 
nosíte?“ A odpovídá: „Abych vyzkoušela svoji odva-
hu.“ PÁTEK 6. 7. SYNAGOGA

Jan Spálený zahraje 
v triu

Výjimečný hudební zážitek slibuje koncert Jana 
Spáleného. Blues černější než černé z dílny české hu-
dební legendy, zakladatele ASPM (Amatérské sdru-
žení profesionálních muzikantů), pro které žije už od 
roku 1984. Tentokrát ovšem v jiné sestavě.

 ČTVRTEK 5. 7. SKLENÍK

Petr Slabý představí 
svůj dokumentární 
fi lm Rok konopí

Jan Hrnčíř, autor námětu a producent dal vzniknout 
celovečernímu fi lmu. Ten mapuje téma konopí, jeho 
léčebné účinky a legislativní rámec nejen v České 
republice, ale i ve Světě – zvláště v Izraeli, kde je 
konopí zkoumáno již desítky let. Rok konopí sleduje 
řadu postav, které se věnují tématu konopí z nejrůz-
nějších úhlů. Potkáváme českého vědce Lumíra Ha-
nuše, který konopí vnímá jako přírodní zdroj cenných 
látek. Rozmlouváme s objevitelem THC profesorem 
Raphaelem Mechoulem. Dozvídáme se o boji lékaře 
a konopného aktivisty Dušana Dvořáka. Po dva roky 
sledujeme časosběrnou metodou nemocné s diagnó-
zou rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Film Rok 
konopí hledá hranici osobní svobody každého jednot-
livce s právem na zdraví a zrcadlí absurdnost součas-
né reality.

Po fi lmu následuje beseda s režisérem fi lmu – Pe-
trem Slabým.

 PÁTEK 6. 7. KINO PANORAMA

Rok Janusze 
Korczaka

Putovní výstava představuje osobnost polského 
spisovatele, pedagoga a lékaře a zejména dětského 
psychologa, který vždy bojoval za práva dětí a jehož 
moderní metody zůstávají dodnes aktuální. Patřil také 
k zakladatelům židovského sirotčince ve Varšavě 
a své svěřence dobrovolně doprovodil do koncentrač-
ního tábora v Treblince, kde také sám zemřel.

 5.–8. 7. GALERIE OTAKARA KUBÍNA

Od čtvrtka 5. do neděle 8. července proběhne v Bosko-
vicích 20. ročník unikátního festivalu pro židovskou čtvrť. 
Akce proslula nejen kvalitní nabídkou hudby, výstav, diva-
delních představení, fi lmů či autorských čtení, ale přede-
vším přátelskou atmosférou a dobrým zázemím, které si 
užívají i rodiny s malými dětmi. Za devatenáct let svého tr-
vání získal festival renomé nejen u svých stálých návštěv-
níků, ale i u odborné kritiky.

Boskovický festival, na rozdíl od jiných, probíhá v celém městě 
a v tom spočívá jeho výjimečnost. Tento ročník opět nabídne širo-
kou škálu kulturních lahůdek. Můžete se těšit na koncerty v amfi teátru 
letního kina, jazzovou scénu v zámeckém skleníku, bluesovou scénu 
připravenou ve spolupráci s nejstarší a nejrozsáhlejší akcí svého dru-
hu v České republice, festivalem Blues Alive, UNI scénu za muze-
em, odpolední divadla na hradě a ve farské zahradě, autorská čtení, 

promítání v kině Panorama i v amfi teátru, komornější koncerty v sy-
nagoze, scénu na palouku před hradem, výstavy. Součástí programu 
budou i výtvarné dílny a divadla pro děti, cyklovýlet, komentované 
prohlídky židovské čtvrti a další. Program jde dramaturgicky napříč 
žánry a je sestaven tak, aby oslovil co nejširší spektrum návštěvní-
ků. Celý program a podrobnosti najdete na internetových stránkách 
www.boskovice-festival.cz.

5. - 8. července

20. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Co si rozhodně nenechat ujít...Co si rozhodně nenechat ujít...

Acollective

Tata Bojs

Michal Prokop

SKUTR
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úterý 26. červnaúterý 26. června
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům v 16 hod.: Taneční odpoledne třídy uč. Moniky Ja-
rošové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Don’t stop.
Boskovice v 19.30 hod. Don’t stop.
Jedovnice v 19 hod. Tin  nova dobrodružství.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Koncert učitelů soukromé ZUŠ.
Olešnice - Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert varhanní hudby, hraje Hana 
Ryšavá.

středa 27. červnastředa 27. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Don’t stop.
Boskovice v 19.30 hod. Piraňa 3DD. (3D)

čtvrtek 28. červnačtvrtek 28. června
AKCEAKCE

Blansko - Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Valchov - Výle  ště u bývalé školy v 17.30 hod.: Slavnostní rozloučení krouž-
ku čtení, táborák, vyhodnocení soutěže v kreslení.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohyby. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pařmeni.
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jak porodit a nezbláznit se.

pátek 29. červnapátek 29. června
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Zahradní posezení s opékáním 
párků.
Blansko - Křesťanské centrum v 18 a 19.30 hod.: Nevzdávej se, program pro 
dě   a mládež.
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s řeckým pravoslav-
ným teologem, biskupem Klimentem z Gardikionu, přednáška.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohyby. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pařmeni.
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jak porodit a nezbláznit se.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Modrý tygr.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Zámek v 19.30 hod.: Mezinárodní hudební fes  val Con-
centus Moraviae - Stylus phantas  cus - fantazie kódovaná čísly, vystoupí 
německý soubor Cordarte.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Bo-
ins.
Horní Lhota - Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.
Lysice - Zámek ve 21 hod.: Tradiční zámecká veselice, hraje Kredit.
Valchov - Výle  ště ve 21 hod.: Předpouťová zábava, hraje Trní.

sobota 30. červnasobota 30. června
AKCEAKCE

Benešov - Sraz rodáků, 9.30 hod.: zasazení pamětního dubu u ZŠ, 10 hod.: 
průvod od ZŠ a MŠ Benešov za doprovodu Benešovské 12-ky, 10.30 hod.: 
mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže, kterou bude sloužit otec Jiří Ples-
kač a bude ji doprovázet chrámový sbor z Velkých Bílovic pod řízením pana 
učitele Luboše Řehánka, 14 hod.: ofi ciální zahájení na sokolské zahradě, 
vystoupení žáků ZŠ a MŠ Benešov, zahraje Benešovská 12, folklórní sou-
bor Kořeňák, hudební vystoupení houslistky Ilony Stryové a Jany Pernicové, 
skákací hrad, občerstvení, 18 hod.: taneční zábava, hraje skupina Talisman. 
Od 10 do 14 hod.: den otevřených dveří v obecních budovách. 
Boro  n - Koupaliště ve 14 hod.: Zahájení prázdnin na koupališ   - Myslivec-
ký dětský den.
Boskovice - Westernové městečko ve 14 hod.: Přivítání prázdnin s rádiem 
Kiss.
Lysice - Zámek v 9 hod.: Zámecké feérie, kostýmované prohlídky každou 
hodinu, jarmark na vnitřním nádvoří.
Rozseč - Fotbalové hřiště ve 12 hod.: Traktoriáda.
Voděrady - Hřiště ve 13 hod.: Slavnostní otevření rekonstruovaných fotba-
lových kabin. Více na str. 12.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohyby. (3D)
Blansko ve 20 hod. Něžnost.
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Něžnost.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Saxána a lexikon kouzel.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Modrý tygr.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zimní stadion v 19 hod.: Galakoncert ke 150. výročí Ras  slava: 
Carl Orff  - Carmina Burana.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 17 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Magdaleny Říčné.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Taneční večer.
Boskovice - Výle  ště na Mazurii ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock.
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Espuelas.
Valchov - Výle  ště ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje Krounex.

neděle 1. červenceneděle 1. července
AKCEAKCE

Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Lysice - Zámek v 9 hod.: Zámecké feérie, kostýmované prohlídky každou 
hodinu, jarmark na vnitřním nádvoří, ve 13 hod.: Ry  řské hry, v 15 hod.: 
Ry  řský turnaj.

Do 2. 9. 2012 bude otevřen vždy pouze jeden 
provoz - Městské lázně nebo koupaliště 

Červenka – podle počasí. 
Informace na hlavní straně www.sluzbyboskovice.cz

Nebo na tel.: 724 696 151, popř. 516 452 286.

 Otevírací doba:  23.6. – 28.6. - 10 - 20 hod.

    od 29. 6. - 9 - 20 hod.

Pamě  ce - Náves ve 12 hod.: IX. ročník soutěže Pamě  cký pohár v požár-
ním útoku.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.
Novičí - Náves ve 14 hod.: Oslavy 110. výročí založení hasičského sboru 
v Novičí, 14 hod.: námětové cvičení, 16 hod.: hasičský výlet, hraje 90’s 
Crew.
Valchov - Pouť, 9 hod.: mše v kapli sv. Petra, od 15 hod.: program na hřiš   
v Borkách.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohyby. (3D)
Blansko ve 20 hod. Něžnost.
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Něžnost.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Saxána a lexikon kouzel.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechový 
soubor ZUŠ Jedovnice.
Boskovice - Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Zahájení promenádní se-
zony, hraje Boskovická kapela.
Letovice - Klášterní kostel sv. Václava v 16 hod.: Koncert duchovní hudby.

pondělí 2. červencepondělí 2. července
AKCEAKCE

Blansko - Park Svat. Čecha v 10 hod.: 95. výročí bitvy u Zborova, položení 
ky  c.
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Dechová cvičení s hraním na fl étnu.
Blansko - Křesťanské centrum v 18 hod.: Základy hry na kytaru.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.

KINAKINA
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Pařmeni.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Lorax.

úterý 3. červenceúterý 3. července
AKCEAKCE

Blansko - Hřiště Obchodní akademie v 19 hod.: Léto v pohybu, cvičení.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Tréning pamě  .
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.

KINAKINA
Boskovice v 15 a 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Pařmeni.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Lorax.
Jedovnice v 19.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3.

středa 4. červencestředa 4. července
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Tvořivá výtvarná dílna.
Blansko - Ulita v 15 hod.: Slávčata v Ulitě, zábavné hry.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Líbáš jako ďábel.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Prometheus.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Kouř.
Lysice - letní ve 21 hod. Signál.

KONCERTKONCERT
Kunštát - Zámek v 19 hod.: Koncert skupiny Čankišou.

čtvrtek 5. červencečtvrtek 5. července
AKCEAKCE

Blansko - Ulice 9. května v 9.30 hod.: Žehnání zbudovaného kříže.
Boskovice - Zámecký skleník v 17 hod.: Zahájení fes  valu Boskovice 2012, 
více na str. 4 a 12.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Olešnice - Zahrada kulturního domu v 15 hod.: XIII. Městské pivní slavnos-
 .

Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Líbáš jako ďábel.

ZÁBAVAZÁBAVA
Úsobrno - Hřiště TJ ve 21 hod.: Pouťová zábava.

pátek 6. červencepátek 6. července
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Sváteční bohoslužby o svátku mi-
stra Jana Husa.
Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko - Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví - Od Jihhadu ke Kris-
tu, dokumentární fi lm a diskuze.
Boskovice - Fes  val Boskovice 2012, více na str. 4 a 12.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Noční prohlídky - Intriky pana 
kardinála, nutná rezervace.
Úsobrno - Hřiště TJ ve 14 hod.: Pouťový volejbalový turnaj smíšených druž-
stev.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek - Neví/ýchov-
ný koncert, hraje Kašpárek v rohlíku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Konfi dent.

lázně Boskovicelázně Boskovice

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Jane.
Velké Opatovice - Zámecký park ve 20 hod.: Hasičské slavnos   piva, zahá-
jení, hraje Krounex.

sobota 7. červencesobota 7. července
AKCEAKCE

Benešov - Chalupa Na Pavlově ve 12 hod.: Parkurové závody. 
Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Boskovice - Fes  val Boskovice 2012, více na str. 4 a 12.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Letovice - Farní kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky kostela.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Lysice - Zámek ve 20, 21, a 22 hod.: Noční procházky zámeckým parkem, 
nutná rezervace.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.
Úsobrno - Hřiště TJ ve 14 hod.: Fotbalové utkání žena   pro   svobodným.
Vanovice - Kulturní dům v 10.30 hod.: Oslavy 140. výročí založení SDH Va-
novice, slavnostní schůze, ve 13 hod.: ukázky zásahu u hasičské zbrojnice, 
v 15 hod.: slavnostní průvod, představení nového praporu a hasičský výlet 
v areálu kulturního domu.
Velenov - Oslavy 90. výročí založení SDH Velenov, 14 hod.: příjezd a vítání 
sborů u staré školy, 14.45 hod.: slavnostní průvod na výle  ště za kulturním 
domem, 15 hod.: volná zábava.
Velké Opatovice - Smolenská přehrada ve 12 hod.: Smolenský Titanik, pře-
hlídka modelů lodí.
Velké Opatovice - Zámecký park v 15 hod.: Hasičské slavnos   piva, 15 až 17 
hod.: dechová hudba Rozmarýnka a lidový vypravěč, 17 až 19 hod.: country 
hudba, 17 až 18 hod.: pivní soutěže, 19 až 21 hod.: hraje Krounex, poté 
slovenské kapely Grobiány a Hoveda.sk.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhurka a lovec.
Blansko ve 20 hod. Konfi dent.

KONCERTKONCERT
Sloup - Sloupsko-šošůvské jeskyně v 19 hod.: Trilobeat aneb Z pravěku do 
Matrixu, koncert.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
4 psi.
Černovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Noc s myslivcem, hraje Veselá trojka 
Pavla Kršky.
Letovice - Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje ABC 
Rock.
Obůrka - Veranda Obůrka ve 20 hod.: Pytlácká noc.

neděle 8. červenceneděle 8. července
AKCEAKCE

Boskovice - Fes  val Boskovice 2012, více na str. 4 a 12.
Jedovnice - Rybník Olšovec - Street dance kemp Jedovnice, více na str. 3.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Svatojánské kví  , zámek osvěží aranžmá 
z bylinek a květů kvetoucích v období sv. Jana. Historický výklad doplní zají-
mavos   ze zvyků a pověr tohoto období.
Světlá - Kulturní dům v 15 hod.: Vítání občánků.
Velenov - Výle  ště ve 13.30 hod.: Memoriál Miroslava Ošlejška, hasičská 
soutěž.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhurka a lovec.
Blansko ve 20 hod. Konfi dent.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechová 
hudba Olšověnka.

pondělí 9. červencepondělí 9. července
AKCEAKCE

Blansko - Křesťanské centrum v 10 hod.: Minikurz anglič  ny.



AKTUÁLNĚ:
Příplatek 
pacientů za 
konkrétního 
lékaře

Příplat-
ky pacien-
tů za péči 
od kon-
krétn ího 
l é k a ř e 
mají své 
o d pů r c e 
i přízniv-
ce. V bo-
s ko v i c ké 
nemocnici jsme v této oblas   
za  m na úrovni diskuzí v mana-
gementu.

Osobně se domnívám, že mož-
nost připla  t si za péči konkrét-
ního lékaře legální cestou není 
nic nega  vního, ale rozhodně 
by výše platby neměla být cen-
trálně limitována. Dále je potře-
ba si položit otázku, jak vlastně 
budeme rozlišovat, který lékař 
bude na seznamu „příplatkových 
lékařů“, a který ne. Jak budeme 
stanovovat „cenu jeho práce“? 

Ne vždy je známkou nejvyšší 
kvality lékaře pouze primářský 
post. Nedokážu si nyní předsta-
vit, jak budeme sestavovat se-
znam lékařů například na chirur-
gii a ke každému z nich budeme 
přidávat seznam výkonů a výši 
příplatku podle toho, kdo který 
operační výkon jak zvládá. Medi-
cína dnešní doby je natolik slo-
žitá, že ani primář oddělení ne-
může bravurně zvládat všechny 
operační výkony nejlépe z celé 
nemocnice. Primář na odděle-
ní může být pouze jeden, ale 
odborníků na tu kterou oblast 
může být v nemocnici více. 

Těch neznámých je za  m to-
lik a já osobně nemám úplně 
jasnou představu, jak to v praxi 
provést. Dále se obávám, že jest-
liže vytvoříme „nějaký seznam 
s nějakou cenou“, lidé si začnou 
myslet, že pouze ten lékař, za 
kterého se pla   nejvíce, je ten 
správný a začnou odmítat ošet-
řování od jiného, a lékař, který 
na seznamu „příplatkových dok-
torů“ nebude vůbec,  m získá 
s  gma neschopného. 

Ministerstvo zdravotnictví vy-
dalo doporučení jak přistupovat 
ke stanovení příplatků pacientů 
za konkrétního lékaře. Toto do-
poručení se týká zařízení, která 
jsou spravována přímo minister-
stvem, což boskovická nemocni-
ce není. Budeme nyní řešit, zda 
příplatky pacientů za lékaře za-
vedeme či nikoliv, a do jaké míry 
využijeme doporučení minister-
stva. 

MUDr. Ros  slav Verner,
jednatel Nemocnice Boskovice

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

V rámci podpory zaměstnanců a zvyšování 
jejich kvalifi kace a odbornos   prošel zdravot-
nický personál boskovické nemocnice v roce 
2011 celkem 330 různými druhy školení a cer-
 fi kačních kurzů. Na úhradu realizovaných 

forem vzdělávání bylo vynaloženo sedm set 
devadesát pět  síc korun, což je o sto pat-
náct  síc korun více než v roce 2010. Podpora 
vzdělávání pokračuje i v letošním roce. 

„Téměř denně podepisuji povolení k účas    
našich zaměstnanců na seminářích, kurzech 
a kongresech. Vzdělávání pracovníků je důle-
žité pro zlepšování kvality jejich práce. Naši 
lékaři, zdravotní sestry a další personál sle-
dují aktuální trendy a novinky v lékařské péči 
a tyto zkušenos   a znalos   pak aplikují při vý-
konu své práce,“ popisuje ředitel nemocnice 
Ros  slav Verner. V systému specializačních 
vzdělávání bylo v roce 2011 zařazeno dvacet 
tři lékařských a třicet jedna nelékařských pra-
covníků.

„Celoživotní vzdělávání podporuje a pro-
hlubuje získané znalos   formou účas   na ško-
licích akcích, kongresech a seminářích s růz-
nou téma  kou. Naše nemocnice má také svá 
akreditovaná pracoviště, která se významně 
podílejí na odborném rozvoji nejen našich 
zaměstnanců, ale i studentů a zaměstnanců 
z jiných organizací,“ říká Verner. Novinkou 
jsou on-line kurzy, které mohou zaměstnanci 
také využívat. Podle hlavní sestry Olgy Fialové 
získávají on-line kurzy mezi zaměstnanci ne-
mocnice stále větší oblibu.

Konference 
a semináře v průběhu 
celého roku

Během celého roku pořádá nemocnice 
různé vzdělávací semináře a odborné konfe-

rence. „Na podzim připravujeme semináře 
s odbornou tematikou zaměřené na principy 
bariérového ošetřovatelství,  arthroskopické 
operace, léčbu chronických ran a léčbu 
 pooperační bolesti,“ přibližuje plány do bu-
doucna hlavní sestra boskovické nemocnice 
Olga Fialová.

Vzdělávání personálu v boskovické nemocniciVzdělávání personálu v boskovické nemocnici

Přes  síc pacientů prošlo elektromyografi ckým vyšetřením v ne-
mocnici. Elektromyograf (EMG) se používá při diagnos  ce onemoc-
nění nervů a svalů. 

Nemocnice koupila přístroj vloni v červnu, aby pacien   z regionu 
nemuseli dojíždět do vzdálených zařízení. Podle ředitele nemocnice 
Ros  slava Vernera přístroj pokryl potřeby pacientů v regionu, o čemž 
svědčí  síc vyšetření za necelý rok fungování přístroje. 

„Na vyšetření elektromyografem posílají lékaři například pacienty, 

kteří si stěžují na brnění konče  n, zhoršení citlivos   v prstech, sva-
lovou slabost nebo boles   páteře s projekcí do konče  n. Vyšetření 
slouží i k diagnos  ce profesních poškození z přetěžování. Jednou 
z nejčastějších indikací k vyšetření je podezření na syndrom karpální-
ho tunelu,“ popisuje lékařka Nina Pluháčková.

Pacienty k vyšetření může odeslat prak  cký lékař a samozřejmě 
neurolog, ale také další specialisté - ortoped, revmatolog, diabetolog, 
rehabilitační lékař a chirurg. 

Za rok vyšetřili v Boskovicích tisíc 
pacientů s onemocněním nervů a svalů

Nemocniční lékárna se zapojila do 
kampaně Pozor na léky za volantem
V rámci Dne lékáren, který letos připadl na 21. června, připravila Česká lékárnická 

komora kampaň s názvem „Pozor na léky za volantem“. 
Nemocniční lékárna se připojila k dalším čtyřem stům lékáren po celé republice. 

Ten, kdo přišel ve čtvrtek 21. června do nemocniční lékárny, mohl s lékárníky kon-
zultovat rizika léků, které užívá, nebo které se chystá užívat.

„Cílem této akce bylo upozornit na rizika, která jsou spojená s užíváním léků. Ně-
které kombinace léků, nebo přímo jednotlivé léky mohou výrazně ovlivnit pozor-
nost řidičů. Běžně je známé, že analge  ka a an  depresiva mají tlumící účinky, ale 
pro řidiče mohou být nebezpečné také léky na vysoký krevní tlak, volně prodejné 
léky a také často užívané léky pro   kašli nebo pro   alergiím,“ upozornila vedoucí 
lékárny Marie Žídková. 

Od ledna 2012 musí mít každý registrovaný lék v příbalovém letáku upozornění 
pro řidiče. „Najdeme ho v odstavci Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů. 
Zde je popsána závažnost účinku léku,“ říká Marie Žídková z nemocniční lékárny.



na juniorský svět v Barceloně mě 
těší,“ byla spokojená.

Jana s vynikajícím výsledkem 
zejména v matematice stihla již 
v květnu odmaturovat. „Docela 
mi pomohlo, že jsem se už mohla 
soustředit jenom na běhání a od 

ostatních povinností jsem měla 
klid. Prakticky od maturity jsem si 
v každém závodě dělala osobáky. 
Ale běhala jsem téměř stejné vý-
kony, akorát v různých podmín-
kách - jednou 2,5 metru protivítr, 
podruhé asi 12 stupňů, po osmi 

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Blanenským postup
nakonec nevyšel

Oznámení Vážení triatlonisté a fanoušci, je nám to velice 
líto, ale vzhledem k tomu, že nejsme schopni splnit požadavky policie 
a odboru dopravy pro uspořádání Vysočanského triatlonu (21. 7. 2012), 
rozhodli jsme se tento závod zrušit. Na vině je nový silniční zákon, který 
pravděpodobně zničí všechny menší amatérské závody, zejména silniční 
cyklis  ku, triatlony a duatlony. Letošní triatlon měl být vrcholem našeho 
šestnác  letého snažení, protože zájem o tento sport stoupá. Loňský 
počet 170 závodníků naznačoval, že tento počet zájemců bude navýšen 
i letos. Je to veliká škoda.  Pořadatelé Sport Clubu Ráječko a Vysočan

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Je-
den gól v Kyjově by nakonec stačil, 
tam to ale bylo těžké. Remíza proti 
Kuřimi doma, v Bzenci a spous-
ty dalších na podzim, prohra ve 
Zbýšově. To všechno se nakonec 
sečetlo tak, že vytoužený postup do 
divize Blansku těsně nevyšel. A to 
Vracov jen remizoval v Kuřimi 
v posledním kole. Svěřenci Micha-
la Kuglera ale přesto soutěž absol-
vovali se vztyčenou hlavou. Herní 
projev mužstva je příslibem do bu-
doucnosti, stejně jako jeho složení. 
Jarní posílení zkušenými matadory 
Crhákem a Maškou se ukázalo jako 
správné, pověstný krůček ale nako-
nec přece jenom chyběl.

Ráječko i Boskovice prošly jar-
ní částí podobně jako podzimní, 
hrály v poklidném středu. Naopak 
Rájeckým se nepodařilo napravit 
zpackaný podzim a i přes snahu 
o záchranu v soutěži se jim tato 
nepovedla. V příští sezóně tedy 
bude ve všech krajských soutěžích 
po třech celcích z našeho okresu. 

V krajském přeboru Blansko, Bos-
kovice a Ráječko, v I.A třídě Boři-
tov, Rájec-Jestřebí a Kunštát, v I.B 
třídě pak Lipovec, Černá Hora 
a blanenské béčko, vítěz okresní-
ho přeboru. 

V posledním kole, před ná-
vštěvou 700 diváků, ani jeden 
z týmů Kyjova i Blanska nedo-
kázal vstřelit branku. Blíže k ní 
byli v první půli domácí, hosté 
však dokázali udržet čisté konto. 
Po změně stran již oběma týmům 
došly síly ke vstřelení potřebné 
rozhodující branky a rozešly se po 
bezbrankové remíze. Boskovice 
i Rájec se loučily prohrami. Na tři 
body tak nakonec dosáhlo v neděl-
ní dohrávce jen Ráječko.

Výsledky posledního kola: 
FC Kyjov 1919 – FK Apos 

Blansko 0:0. Blansko: Bednář - 
Šíp, Maška (69. Cupal), Bubení-
ček, Jarůšek (84. Pernica) - Beneš, 
Zouhar, Janda, Doležel, Šenk (81. 
Martinec) - Crhák. 

FK IE Znojmo – FC Bosko-
vice 3:1 (2:1). Müller. Bosko-
vice: Švéda - Müller, Vykoukal, 

Šafařík., Horák Jakub – Adamec, 
Přikryl, Preč, Stara, Fojt L. (53. 
Blaha) - Janíček,

FC Ivančice – MKZ Rájec-
Jestřebí 3:0 (2:0). Rájec: Sova 
- Palkaninec, Čepa, Štrof, Svobo-
da, Sedlák, Skácel, Mazal, Hájek 
- Macháček, Pavlíček. 

SK Olympia Ráječko – FC 
Moravský Krumlov 2:1 (1:1), 
Lajcman, Žilka. Ráječko: Trubák 
- Kopecký, Bartoš, Plch, Neděla 
- Štrajt (88. Hlaváček), Sígl (66. 
Žůrek), Žilka, Lajcman - Sehnal 
J., Sehnal M.
  1.  Vracov  30  19  6  5  74:33  63
  2.  Blansko  30  17  10  3  62:27  61
  3.  Kyjov  30  18  6  6  60:25  60
  4.  Znojmo  30  17  5  8  65:45  56
  5.  Bzenec  30  17  3  10  55:32  54
  6.  M. Krumlov  30  16  5  9  40:30  53
  7.  Rousínov  30  14  6  10  45:33  48
  8.  Ráječko  30  13  5  12  43:44  44
  9.  Novosedly  30  10  6  14  33:50  36
  10.  Boskovice  30  9  8  13  51:64  35
  11.  Ivančice  30  9  7  14  46:43  34
  12.  Kuřim  30  8  9  13  46:55  33
  13.  Rajhrad  30  7  7  16  39:63  28
  14.  Podivín  30  8  4  18  48:77  28
  15.  Zbýšov  30  7  4  19  30:60  25
  16.  Rájec  30  3  5  22  21:77  14

Bořitov se zachránil. Tento fakt 
byl známý již od předchozího týd-
ne a nezměnila na něm nic ani pro-
hra s postupujícími Bosonohami. 

Poslední kolo: Sokol Bořitov – 
FK SK Bosonohy 2:4 (0:2), Kolá-
ček, Šmerda.  (bh)
  1.  Bosonohy  26  15  7  4  58:41  52
  2.  Vojkovice  26  16  3  7  51:28  51
  3.  Slavkov  26  14  2  10  59:45  44
  4.  Líšeň B  26  13  4  9  52:44  43
  5.  Dobšice  26  10  10  6  56:42  40
  6.  Šaratice  26  11  7  8  51:40  40
  7.  Miroslav  26  11  6  9  35:31  39
  8.  Slovan  26  8  11  7  60:48  35
  9.  Jevišovice  26  10  5  11  33:37  35
  10.  Šlapanice  26  8  10  8  36:34  34
  11.  Bořitov  26  7  6  13  45:59  27
  12.  Hrušovany  26  7  5  14  34:52  26
  13.  Čebín  26  5  7  14  22:41  22
  14.  Mikulov  26  4  3  19  30:80  15

Desetibodový náskok. Takovou 
podobu má nakonec jasné vítěz-
ství FK Kunštát v I.B třídě. V po-
sledním kole jej potvrdil výhrou 
v Drnovicích. 

Poslední kolo: FK Drnovice – 
Kunštát 2:3 (1:1), Bednář, Boček, 
Španěl. Lipovec – Černá Hora 
10:0 (5:0); Zouhar 4, Horáček 3, 
Sedlák 2, Musil.
  1.  Kunštát  26  17  4  5  52:27  55
  2.  Bohdalice  26  13  6  7  63:50  45
  3.  Kohoutovice  26  13  2  11  51:35  41
  4.  Medlánky  26  10  9  7  43:33  39
  5.  Rousínov B  26  11  6  9  35:32  39
  6.  Tišnov  26  11  4  11  42:45  37
  7.  Švábenice  26  10  6  10  53:40  36
  8.  Lipovec  26  11  3  12  50:47  36
  9.  Ivanovice  26  10  3  13  35:40  33
  10.  Svratka  26  10  3  13  36:50  33
  11.  Černá Hora  26  9  4  13  37:54  31
  12.  Ochoz  26  8  6  12  32:42  30
  13.  V. Bítýška  26  10  3  13  36:48  30
  14.  Drnovice  26  6  7  13  31:53  25

Trofej putuje do Polska

Memoriál Miroslava Krabičky. Tradiční turnaj mladších žáků, který 
má již několik let punc mezinárodního, měl letos v Blansku zahranič-
ního vítěze. Stal se jím celek Konfeks Legnica, který ve fi nále porazil 
SK Líšeň. Domácí FK obsadil tře   místo (na snímku se z gólu raduje 
talentovaný Radim Ševčík). Foto Josef Mikulášek

I.A 

I.B 

Blansko - Že by v blanenském 
oddíle vyšla nová hvězda na pla-
veckém nebi, která by nahradila 
odcházejícího Dominika Špačka? 
Řeč je o čtrnáctileté plavkyni Petře 
Pokorné, která se úspěšně předved-
la na víkendovém Mistrovství ČR 
staršího žactva v Českých Budě-
jovicích. I když nestála na stup-
ních vítězů, jako medailová stálice 
Dominik Špaček, její vynikající 
osobní rekordy ji posunuly ve vý-
sledkové listině do první osmičky 
nejlepších plavců ČR, a to ve všech 

pěti startech. Na 200 m znak skon-
čila dokonce těsně pod stupni ví-
tězů na čtvrtém místě a na stovce 
prsa dohmátla pátá. 

Vraťme se ale k blanenskému fe-
noménu Dominiku Špačkovi. Ten 
startoval na šampionátu v Českých 
Budějovicích naposled v barvách 
blanenského oddílu. Od září totiž 
nastupuje na profesionální dráhu 
do Komety Brno. Své sedmileté 
působení v ASK Blansko zakončil 
více než dobře. V nejvyšší české 
plavecké soutěži vybojoval pro svůj 

mateřský oddíl, bohužel naposled, 
dvě zlaté a dvě bronzové medaile. 
Mistrem republiky se stal na stovce 
a dvoustovce prsa a bronzový byl 
na 200 a 400 m polohově. I když 
se vítězství v prsových disciplínách 
od něho víceméně očekávalo, přes-
to jeho časy byly tak vynikající, že 
nechal své soupeře za sebou téměř 
o pět sekund a navíc splnil přede-
psané limity pro postup do junior-
ské reprezentace pro rok 2013. Dva 
výše jmenované plavce doprovodily 
na šampionát také Hana Kopřivová 

a Tomáš Chemčuk. Hana Kopřivo-
vá se představila v pěti disciplínách 
a nejlépe se jí povedla dvoustovka 
motýlkem, která jí vynesla desátou 
příčku. Tomáš Chemčuk startoval 
pouze na dvoustovce prsa a dopla-
val jedenadvacátý. I to je však pro 
něho velký úspěch, neboť se výraz-
ně zlepšil především v prsových 
disciplínách, a jeho čas z krajského 
přeboru konečně po čtyřleté pauze 
stačil na kvalifi kaci na MČR. 

Je třeba se zmínit, že souběžně 
se šampionátem staršího žactva 

v Českých Budějovicích, probíha-
la v Prostějově stejná soutěž, ale 
v kategorii mladšího žactva. I zde 
měl blanenský oddíl své zástupce. 
Zdeněk Kocián se představil na 
čtyřstovce kraul a doplaval čty-
řiadvacátý, Viktorii Grmelovou 
jsme zase mohli vidět na startu 
stovky motýlkem, kde dohmátla 
šestnáctá. Jedinou medaili, která 
měla bronzovou hodnotu, získala 
v Prostějově boskovická plavkyně 
Andrea Husovská v disciplíně 100 
m prsa. (vv)

Dominik Špaček opět dvojnásobným mistrem republiky

V závěrečném kole okresního 
přeboru se již o nic zásadního ne-
hrálo. Blanenské béčko si ale určitě 
nepřestavovalo, že se bude loučit 
s výbornou sezonou domácí po-
rážkou s Letovicemi. Sloup se na 
výhru v derby se Šošůvkou nadřel, 
rozhodnout musel nakonec veterán 
Nečas ve svém posledním zápase 
v domácím dresu.

Poslední kolo: Jedovnice – Bo-
skovice B 2:1 (0:0), Borek, Per-
nica – Vybíhal. Doubravice – Dr-
novice 2:2 (2:0), Vladík, Kuběna 
Martin – Komárek, Haničinec M., 
ČK: Kuběna – Haničinec J. Ska-
lice – Vysočany 0:2 (0:2), Slouka 
J. 2. Sloup – Šošůvka 1:0 (0:0), 
Nečas. Blansko B – Letovice 2:4 
(2:2), Kunc, Rek – Hlaváček 2, 
Kaderka 2. Olešnice – Rudice 1:0 
(1:0), Kubíček Michal, Kořenec – 
Olomučany 3:1 (3:1), Ševčík P., 
Meluzín, Novotný – Vrbecký, ČK: 
Horváth (O).  (bh)
  1.  Blansko B  26  18  4  4  78:34  58
  2.  Sloup  26  18  4  4  72:34  58
  3.  Olešnice  26  12  8  6  51:42  44 
  4.  Boskovice B  26  12  4  10  64:44  40 
  5.  Rudice  26  11  7  8  42:46  40
  6.  Doubravice  26  12  3  11  40:45  39 
  7.  Kořenec  26  11  5  10  48:42  38
  8.  Olomučany  26  11  5  10  40:47  38 
  9.  Jedovnice  26  9  9  8  43:34  36
  10.  Drnovice  26  10  6  10  60:58  36 
  11.  Vysočany  26  9  3  14  47:51  30 
  12.  Šošůvka  26  7  3  16  40:66  24 
  13.  Letovice  26  5  6  15  34:56  21 
  14.  Skalice  26  2  3  21  24:84  9

II. 

Bohumil Hlaváček

Vyškov, Praha - Blanenská at-
letka závodící momentálně v dresu 
Olympu Brno Jana Sotáková má 
formu. Na mistrovství republiky 
dospělých ve Vyškově získala na 
trati 110 m překážek bronz, na ju-
niorském v Praze již cinklo zlato. 
Na obou závodech potvrdila limit 
mistrovství světa juniorů do Bar-
celony.

Ve Vyškově ji předstihly jen 
olympioničky Lucie Škrobáková 
a Zuzana Hejnová. Třetí Sotáko-
vá zaběhla kvalitní osobní rekord 
13,75 s. „I když jsem zrovna ne-
byla v ideální formě a pohodě, tak 
jsem v rozběhu běžela jen tři se-
tiny od limitu. Druhý běh na pře-
kážkách mám vždycky lepší, proto 
jsem do fi nále šla poměrně klidná. 
Odběhla jsem tam hodně dob-
rý závod a byl z toho super čas. 
Bronzová medaile na dospělých 
a zejména pohodlně splněný limit 

Atletka Jana Sotáková se chystá do Barcelony
hodinách cestování den předem na 
mezistátku v dešti,“ uvedla. 

Na juniorském šampionátu si 
Sotáková doběhla pro suverénní 
vítězství ve velmi kvalitním čase 
13,66 s. „Rozběh bylo vícemé-
ně rozcvičení, chtěla jsem běžet 
rychle, ale opět jsem si kopla do 
překážky a pak už jenom uvolněně 
doběhla za 13,81 s. Finále bylo už 
hodinu poté, což je pro mě ideální 
čas. Nicméně chtěla jsem, možná 
až příliš, běžet hodně dobře, takže 
jsem se pokusila jít hned ze začát-
ku trochu razantněji, změnila jsem 
trochu pozici v blocích a bohužel to 
nevyšlo úplně podle představ, tak-
že jsem se s tím srovnávala až do 
půlky tratě,“ popsala začátek fi nále. 
Pak už našla svůj rytmus a i když 
kolem sebe neměla žádné soupeř-
ky, zkusila ještě víc zabrat. „Druhá 
polovina trati se mi hodně povedla, 
čemuž čas docela odpovídá. Tuhle 
sezonu se mi konečně vyplácí po-
někud změněná technika překážek, 

která se ovšem musí ještě uležet 
a vyběhat. Můžu se spolehnout 
na skvělé startovní reakce kolem 
0,130 s,“ myslí si. Jak dodala, po-
řád je ale v stádiu, kdy na překáž-
kách dokáže všechny věci udělat už 
téměř dobře. Zatím se jí to ale ne-
povedlo předvést v jediném běhu. 
„Chce to čas, ale doufám, že se mi 
ty nejvýraznější nedostatky podaří 
odstranit ještě do Barcelony. Můj 
cíl na MSJ je zaběhnout si osobák, 
takže doufám, že mi forma vydrží, 
podaří se mi ještě vylepšit techniku 
a budu mít i trochu štěstí. Ale jsou 
to překážky, takže tam se může stát 
cokoliv. Hlavně věřím, že v příští 
sezoně už se ten obrovský pokrok, 
který se mnou Vláďa Kučera udě-
lal, doopravdy projeví a že budu 
začínat tam, kde letos skončím,“ 
těší se na další závody Jana Sotáko-
vá. V Barceloně by měla nastoupit 
13. července v dopoledním rozbě-
hu. „Je jenom na mně, kolikrát si 
tam ještě zaběhnu,“ přeje si. Foto archiv Jany Sotákové Foto archiv Jany Sotákové

Tomášková opět první. Po star-
tu v Maďarsku, kde po pádu zá-
vod nedokončila, si motocyklová 
závodnice Romana Tomášková 
v rámci přípravy na další boje 
v seriálu Alpe Adria v Mostě za-
jela druhý závod Poháru ČSMS 
na Slovakiaringu. O tom, že to 
byla příprava více než úspěšná, 
svědčí nejen první místo v cíli 
s náskokem více než 21sekund, 
ale i její průměrná rychlost v zá-
vodě 137,715 km/h. Po odjetých 
dvou závodech Poháru ČSMS 
je Romana na prvním místě 
s plným počtem bodů a velkou 
nadějí na celkové vítězství. (vj)
 Foto Vladimír Jirůšek

Blanenš   biketrialisté se 
nominovali na mistrovství světa

Březová, Blansko - O minulém víkendu se v Březové u Sokolova 
konal další díl seriálu Vema mistrovství republiky, který byl zároveň 
poslední možností nominovat se na mistrovství světa v biketrialu. Jak 
už si blanenští příznivci sportu zvykli, každoročně město má v tomto 
vrcholném podniku svoje zástupce. Václav Kolář startující v kategorii 
Elite má svoji účast jistou, ne-li povinnou, toho se nominace již netýká. 
Senior Martin Kakáč si svoji účast potvrdil jak v seriálu mistrovství ČR, 
tak výkonem na ME, a tak ani on nebude na světě letos chybět. Junior 
Václav Gryc si jednak nominaci jednoznačně vyjel, ale hlavně po vý-
sledku z ME bude patřit ke kandidátům na jednu z medailí. Také Ondřej 
Šenk se vešel do reprezentačního týmu, ale letos ji odmítl, proto bude 
na světě chybět. Letošní mistrovství světa má tři podniky. Startuje ve 
francouzském Salou, druhý závod hostí španělská (katalánská) Igualada 
a závěr patří italskému Sonicu.  (jak, bh)

V předposledním kole poukaz na 
bowling připadl Zdeňku Horákovi 
staršímu z Ostrova (24 bodů), v závě-
rečném Zdeňce Močičkové z Letovic 
za 26 bodů. První tři v celkovém pořa-
dí mohou nakontaktovat naši redakci 
ohledně předání výhry. Kompletní 
výsledky na www.zrcadlo.net. 

Konečné pořadí: 1. Horák Z. ml. 
(Ostrov) 153, 2. Urbánek J.(Vilémo-
vice) 151, 3. Škaroupka M. (Olomu-
čany) 148, 4. Močičková Z. (Letovice) 
144, 5. Horák Z. st. (Ostrov) 144, 6. 
Kala J.(Rájec) 143, 7. Němec F.(Ráj-
ečko) 140, 8. Musil M. (Křtiny) 138, 
9. Škaroupková L. (Ráječko) 137, 10. 
Adamcová L. (Kotvrdovice) 136.

T
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Z  Závěr letošní sezony se nese ve znamení výrazných úspěchů

Blanenské kuželkářky zářilyMistři ČR jsou z Jedovnic
V úterý odpoledne se malá sportovní výprava žáků jedovnické ZŠ vy-

dala na poslední sportovní akci tohoto školního roku. Jejich cílem byl 
západočeský Sokolov, kde se uskutečnil první ročník mistrovství ČR 
v plážovém fotbale základních škol. Celý turnaj odstartovaly zápasy ve 
skupinách ve středu dopoledne v nádherném areálu přírodního koupališ-
tě Michal, které vzniklo rekultivací vytěženého povrchového dolu. 

I když jsme měli školní tým složený z vynikajících fotbalistů, s plážo-
vým fotbalem však zkušenosti téměř nikdo z nich neměl a tak jsme trošku 
s obavami nastupovali k prvním zápasům proti soupeřům, kteří hrají ten-
to druh kopané pravidelně. 

Našimi soupeři byly postupně týmy ZŠ Mírová Ústí nad Labem, ZŠ 
Škvorec, ZŠ Jablonné v Podještědí, ZŠ Horní Slavkov a ZŠ Rakovník. 
Až na jediný zápas jsme v ostatních zvítězili, když se do listiny střel-
ců dvakrát zapsal i gólman Jenda Matuška. Do vyřazovací fáze turnaje 
jsme tedy vstupovali z první příčky. Naším soupeřem ve čtvrtfi nále bylo 
družstvo domácího Sokolova. Klíčový zápas celého turnaje jsme zvládli 
na jedničku hladkou výhrou 5:0. K ostrostřelci Ivoši Loulovi se přidal 
i další útočník David Vymazal a i díky jeho dvěma trefám jsme se posu-
nuli do semifi nále. Zde nás čekal celek ZŠ Aš a po vyrovnaném boji jsme 
odcházeli ze hřiště opět jako vítězové, což znamenalo postup do fi nále. 

Tam byl soupeřem již podruhé ambiciozní celek ze ZŠ Rakovník, nad 
kterým jsme v základní skupině zvítězili jen těsně 1:0. Úvod nám vyšel fa-
mózně, když jsme se hned v 1. minutě dostali do vedení. To jsme postupně 
navýšili až na konečné skore 4:1 a v zisk premiérového titulu mistr České 
republiky v plážovém fotbale!

Nejlepším střelcem turnaje se stal Ivo Loula, nejlepším brankářem byl 
vyhodnocen vedením turnaje Jenda Matuška. Titul mistra České repub-
liky se tak stěhuje pro rok 2012 do Jedovnic a je to vrchol mimořádných 
sportovních úspěchů, kterých v tomto školním roce žáci jedovnické zá-
kladní školy dosáhli.  Michal Souček

Mistři. Horní řada zleva Emil Srnec, Filip Urbánek, Michal Kašpárek, 
Petr Košťál, Ivo Loula, Martin Dresler, Tomáš Magda, Michal Souček. 
Dolní řada Daniel Vágner, Vladislav Vasiliev, Jan Matuška, David Vy-
mazal. Foto Oldřich Prohl

ZŠ Salmova získala titul
Vítězství v krajském kole posunulo žáky ZŠ Blansko Salmova na fi ná-

lový turnaj nejlepších základních škol České republiky v softballu. Jeli 
obhajovat stříbrné medaile z loňského pražského fi nále. Letošní turnaj 
hostila Ostrava. 

„Salmováci“ prošli základní skupinou bez zaváhání. Porazili všech 
šest soupeřů s impozantním celkovým skóre 79:4. Útok Blanska byl k ne-
zastavení. Tvrdými odpaly a vynikajícím během po metách doslova drtili 
soupeře. Naopak bezchybná obranná hra Blanenských v poli znamenala 
pro soupeře stop všem pokusům o získání bodů.

Finálový souboj o republikový titul s pražskou ZŠ Jana Wericha začali 
lépe žáci z Blanska. Ještě v polovině utkání však vedli jen těsně 2:1, ale 
v druhé části se rozjel „salmovácký bodostroj“ a skóre narostlo na 7:1. 
Pražané v závěru zápasu už jen zkorigovali stav na 7:3. Do Blanska se 
vrací titul po dlouhých 16 letech. V roce 1996 ho získala generace žáků, 
která potom v dospělosti, na počátku nového tisíciletí, držela blanenský 
baseball na předních místech české extraligy.  Jaroslav Krejčíř

Mistři. Tým mistrů České republiky v softballu základních škol. Zleva stojí 
Michal Kohoutek, Michal Komprda, David Farkaš, Tomáš Jelínek, Michal 
Kupka, s plaketou pro nejlepšího pálkaře turnaje Štěpán Jedla, Adam Hus-
sein, Jiří Maňoušek, Patrik Pelíšek, Filip Ščudla, učitel Jaroslav Krejčíř. 
S pohárem klečí Ondra Zajíc a sedí Ladislav Kabeš. Foto ZŠ Salmova

Ráječko hostilo olympiádu
Již 18. ročník Olympiády malotřídních škol ve vybíjené a kopané se konal 

v Ráječku. Počasí nám letos přálo a stejně kvalitní byly i sportovní výkony. 
Zúčastnilo se šest škol okresu: Ráječko, Rudice, Vysočany, Doubravice, 
Bořitov a Olomučany. Ve vybíjené byla nejlepší Rudice před Doubravicí 
a Ráječkem, ve fotbale rovněž Rudice, následovaly Olomučany a Vysoča-
ny. Titul nejlepšího hráče vybíjené získala Jana Menšíková z Doubravice, 
nejlepším hráčem kopané byla Karolína Bedáňová z Vysočan.

 Foto Jana Smejkalová

Bohumil Hlaváček

Blansko - Lenka Kalová se 
Zdeňkou Ševčíkovou ovládly mi-
strovství ČR dvojic v kuželkách. 
Členky blanenského prvoligového 
družstva žen patří v současnosti 
k české špičce. I proto na šampio-
nát, který se konal minulou sobotu 
v Kutné Hoře, hráčky odjížděly 
coby jedna z papírově nejsilněj-
ších dvojic. Svoji pozici potvrdily. 
V konkurenci dalších devatenácti 
ženských párů si vedly víc než 
skvěle. Kalová zazářila nejlepším 
výkonem na turnaji, když doká-
zala shodit 596 kuželek a ani Še-
včíková si nevedla špatně s výko-
nem 562 bodů. Na jejich společný 
výkon 1158 kuželek nedokázaly 

zareagovat ani obhájkyně titu-
lu, sestry Widermannovy hrající 
za přední rakouský klub BBSV 
Wien. Ty se letos musely spokojit 
s druhým místem a titul putuje do 
Blanska. 

A ten nebyl jediný. Další člen-
ka TJ ČKD Blansko Zuzana Mu-
silová, která v uplynulé sezoně 
hostovala v zahraničí, se stala aka-
demickou mistryní České repub-
liky v kuželkách, když zvítězila 
výkonem 585 poražených kuže-
lek na turnaji pořádaném v rámci 
Českých akademických her 2012 
v Brně na kuželně Moravské 
Slavie Brno. Druhý blanenský 
zástupce Lukáš Hlavinka skončil 
v kategorii mužů výkonem 539 na 
jedenáctém místě. Hráčky. Zleva Lenka Kalová a Zdeňka Ševčíková.  Foto Lukáš Hlavinka

Brno - Juniorské mistrovství 
České republiky v plavání se ko-
nečně opět po dlouhých letech ko-
nalo na Moravě, a to v částečně re-
konstruovaném padesátimetrovém 
bazénu v Brně za Lužánkami. Od 
pátku do neděle zde bojovali o mi-
strovské tituly plavci ze sedmde-
sáti klubů ČR. 

Blanenský oddíl reprezentovali 
v kategorii mladšího dorostu dva 
plavci – Veronika Zamazalová 
a Michal Vencel. Do velmi úzkého 
výběru šestnácti nejlepších plavců 

ČR se Veronika Zamazalová kva-
lifi kovala na tři prsové disciplíny 
a Michal Vencel se představil ve 
dvou kraulových sprintech. Do 
odpoledního fi nálového bloku se 
z rozplaveb probojovala pouze 
Veronika Zamazalová. Na trati 
50 m prsa zaplavala osobní rekord 
a do fi nále postupovala se sedmým 
časem. Sedmé místo obhájila i ve 
fi nálové rozplavbě. Na dvojnásob-
né trati už však její výkon na fi nále 
nestačil a v konečných výsledcích 
obsadila deváté místo. 

Michal Vencel sice bojoval 
v královských a zároveň nejsilněji 
obsazených disciplínách jako lev, 
ale ani osobní rekord na nejkrat-
ším kraulovém sprintu nestačil 
na první desítku plavců. V obou 
startech nakonec skončil čtrnác-
tý. Nejhodnotnější výkony na 
mistrovském šampionátu zazna-
menala jediná zástupkyně bosko-
vického plavání Anna Tlamková. 
V Brně dala přednost výhradně 
kraulovým disciplínám, na kte-
rých se jí dařilo výborně. Nejenže 

se výkony v pěti kraulových star-
tech vešly do první osmičky, takže 
jsme ji mohli vidět v odpoledních 
fi nálových blocích, ale na čtyř-
stovce a patnáctistovce dokonce 
stačily i na bronzové medaile. 
Nervy drásající boj o medaili 
svedla právě na čtyřstovce kraul, 
neboť svou soupeřku porazila 
pouze o čtyři setiny vteřiny, což 
bylo pro diváky pouhým okem 
nepostřehnutelné, a medailistku 
určila až výsledková tabule elek-
tronické časomíry. (vv)

Tlamková byla bronzová na juniorském MČR

Púchov - Minulý týden se ko-
nalo společné mistrovství České 
a Slovenské republiky v silniční 
cyklistice, kterého se zúčastni-
li i závodníci Moravce Benešov. 
„Naši závodníci se zaměřením na 
MTB se vůbec neztratili mezi sil-
ničáři. Nikola Hlubinková vyjela 
v sobotním závodě s hromadným 
startem na 80 km první místo a na-
vázala tak na svůj titul z kadetek. 
Musím připomenout že se závod 
juniorek jel společně s ženami, 
které měly o kolo více a Nikola po 
čtyřech kolech projížděla cílem na 

čtvrtém místě v obou kategoriích 
za vedoucím triem v kterém byla 
i Martina Sáblíková,“ potěšilo tre-
néra Martina Bezdíčka. 

Hlubinková k tomuto výsledku 
připojila ještě druhé místo z ča-
sovky jednotlivkyň, když její ko-
legyně Markéta Parolková dojela 
na výborném třetím místě. „Pro 
mnohé možná překvapivý výsle-
dek, ale už při tréninku časovky 
v neděli před závodem jsem ří-
kal Markétě, že medaile je blízko 
a ona to dokázala. Bohužel závod 
s hromadným startem nedopadl 

dle očekávání, když Markétu po-
stihly v polovině závodu žaludeč-
ní problémy a musela na chvíli za-
stavit. I tak zabojovala a dojela na 
místě desátém,“ dodal Bezdíček. 
Adam Sekanina skončil v časovce 
na místě jedenáctém. „Jako druhý 
prvoročák, takže velký příslib do 
příštího roku. Potvrdil své kvality 
v této disciplíně. V závodě jednot-
livců dojel na místě dvacátém dru-
hém v hlavním poli, když si celý 
závod počínal aktivně, ale bohužel 
nezachytil jediný nástup vítězné 
dvojice,“ poznamenal trenér.  (bh)

Hlubinková zlatá na šampionátu Rybářová 
dohmáhla třetí

Neapol, Blansko - Vynikající 
blanenská plavkyně v barvách 
Komety Brno Silvie Rybářová 
dosáhla na jeden z největších ži-
votních úspěchů. 

Poprvé se postavila na start 
vysoce prestižního dálkového zá-
vodu z ostrova Capri do Neapole 
a hned skončila třetí. Šestatřicet 
kilometrů, čas 7:20:54. Jak sama 
řekla, největší dávka v její kariéře 
byla dosud pětadvacítka. I proto 
si úspěchu šestadvacetiletá spor-
tovkyně velice váží.  (bh)

Sloupská lesní patnáctka. Vítězem tradičního závodu se stal Milan 
Adamec z Vyškova před boskovickým Romanem Chlupem.
 Foto Pavel Novák

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

(0:2), Niessner – nehl. Knínice – Vilémovice 
0:4 (0:0), Eliáš Lumír 4. Kotvrdovice – Os-
trov 2:0 (1:0), Hansl, Šenkýř I. Bořitov B – 
Vranová 1:3 (0:0), Petrák Pavel – Jež 2, Krčil. 
Vavřinec – Benešov 2:0 (2:0), Kakáč, Přikryl. 
Ráječko B –Kunštát B 4:1 (1:0), Prokop 3, 
Hebký – Nedoma. Lysice – Vísky 4:1 (3:0), 
Skoček 2, Měcháček, Janeček T. – Šmeral.
  1.  Lipůvka  26  18  4  4  73:32  58 
  2.  Vilémovice  26  17  2  7  63:33  53 
  3.  Kotvrdovice  26  15  6  5  73:37  51 
  4.  Ostrov  26  15  2  9  63:44  47
  5.  Kunštát B  26  14  1  11  74:61  43 
  6.  Benešov  26  12  3  11  82:69  39 
  7.  Vranová  26  12  3  11  58:62  39 
  8.  Knínice  26  11  5  10  50:48  38 
  9.  V. Opatovice  26  10  5  11  69:63  35 
  10.  Lysice  26  9  7  10  57:54  34
  11.  Vavřinec  26  10  1  15  47:67  31 
  12.  Vísky  26  8  5  13  38:57  29
  13.  Ráječko B  26  6  2  18  42:99  20 
  14.  Bořitov B  26  1  2  23  30:93  5

IV. třída, sk. A: Jedovnice B – Lažánky 
1:1 (0:1), Pernica – Šindelka. Bukovina – 
Lažany 0:5 (0:2), Ondráček 2, Raichl, Vrb-
ka, Podrazil. Rozstání – Vilémovice B ne-
sehráno, hosté se k utkání nedostavili. Ada-
mov – Olomučany B 8:0 (4:0), Krátký L. 3, 
Malásek 2, Martínek, Krátký O., Tlustý.
  1.  Lažany  28  24  1  3  117:34  73 
  2.  Adamov  28  23  2  3  140:38  71 
  3.  Jedovnice B  28  10  6  12  61:88  36 
  4.  Lažánky  28  10  4  14  56:60  34
  5.  Bukovina  28  10  4  14  60:77  34 
  6.  Olomučany B  28  8  6  14  44:83  30 
  7.  Vilémovice B  27  6  6  15  41:88  24 
  8.  Rozstání  27  4  3  20  30:81  15

IV. třída, sk. B: Svitávka – Lomnice 6:1 
(4:1), Bureš, Přikryl, Dvořák 2 – Životský. 
Skalice B – Doubravice B 1:6 (1:3), Marek 
– Schuch 2, Daněk, Tenora, Sáňka J. st., 
nehl. Kořenec B – Valchov 1:3 (1:1), Schűl-
ze – Krejčíř, Přibyl, Rauš. Cetkovice – Vo-
děrady 6:1 (5:0), Jurka 2, Luňáček, Letfus, 
Najer, vlastní – Boček.
  1.  Svitávka  28  22  2  4  88:25  68 
  2.  Voděrady  28  18  3  7  80:45  57 
  3.  Lomnice  28  16  1  11  67:60  49 
  4.  Doubravice B  28  12  4  12  63:57  40 
  5.  Cetkovice  28  12  3  13  64:71  39
  6.  Skalice B  28  9  3  16  43:68  30
  7.  Kořenec B  28  9  2  17  56:82  29 
  8.  Valchov  28  4  2  22  39:92  14

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Černá 
Hora 4:3 (2:1), Pernica, Galita, Novotný, 
Nezval – Bawihung 3. Ráječko – Lipův-
ka 3:3 (3:1), Hlaváček, Žůrek, Divácký 

– Hochman 2, vlastní, ČK: Macharáček 
– Světlík Jan. Sloup – Skalice 14:2 (8:0), 
Štreit 5, Furch 3, Hasoň 2, Šindelka, Razák, 
Burgr, Andrlík – Hruška, Štěrba. Adamov – 
Kotvrdovice 0:10 (0:4), nehl. 
  1.  Lipůvka  28  22  4  2  115:29  70 
  2.  Ráječko  28  18  9  1  101:29  63 
  3.  Jedovnice  28  16  7  5  98:36  55 
  4.  Sloup  28  13  4  11  111:58  43
  5.  Č. Hora  28  12  3  13  63:56  39 
  6.  Kotvrdovice  28  12  1  15  72:79  37 
  7.  Adamov  28  2  2  24  33:150  8
  8.  Skalice  28  2  0  26  33:189  6 

OP dorost, sk. B: V. Opatovice – Drno-
vice 4:1 (2:0), Kohoutek, Procházka, Hladil 
Jan, Műller – Kotlán, ČK: Dvořáček R. (D). 
Olešnice – Letovice 3:7 (2:4), Kintr, Bře-
nek, Ševčík – Koudelka L., Novotný 2, Ště-
tina, Mareš, Šustr. Svitávka – Voděrady 9:0 
(5:0), Kamenický 3, vlastní 2, Chloupek, 
Záboj, Dyčka, Dřevo. Vísky – Cetkovice 
1:3 (0:1), Kamba – Alexa 2, Kubín. 
  1.  Svitávka  28  22  5  1  129:29  71
  2.  Letovice  28  20  5  3  97:32  65 
  3.  Cetkovice  28  16  1  11  84:67  49 
  4.  V.Opatovice  28  14  4  10  62:44  46 
  5.  Olešnice  28  9  4  15  56:68  31
  6.  Vísky  28  7  2  19  45:104  23 
  7.  Voděrady  28  6  2  20  35:91  20 
  8.  Drnovice  28  6  1  21  38:111  19 

Vítěz OP Blansko v kategorii dorostu 
– SK MORAVAN SVITÁVKA

1. fi nálový zápas: Lipůvka – Svitávka 
0:2 (0:1), Kamenický, Škrabal. 

2. fi nálový zápas: Svitávka – Lipůvka 
3:0 (2:0), Kubín, Kamenický, Chloupek..

Vítěz OP Blansko v kategorii starších 
žáků – SOKOL RUDICE

1. fi nálový zápas: Rudice – V. Opatovi-
ce 1:1 (1:0), Magda Tomáš – Kořenovský 
Ondřej.

2. fi nálový zápas: V. Opatovice – Rudice 
1:3 (0:1), Kříženecký Tomáš – Matuška Jan 
2, Košťál Petr.

Vítězem OP starších přípravek - FC 
BOSKOVICE, 

2. fi nálový zápas starších přípravek: 
Rudice – Boskovice 6:8 (5:3), Matuška 2, 
Magda, Kučera, Martinásek, Štěpánek – 
Vorlický Lukáš 3, Ondroušek J. 2, Havelka, 
Brückner, Papoušek.  (bh)

Akademie. Sezonu zakončily cvičenky z blanenské jednoty TJ Orel vy-
stoupeními a soutěží.  Foto Bohumil Hlaváček

Příště: Ohlédnutí za 
fotbalovou sezonou 

2011/12
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Bohumil Hlaváček

Černá Hora - Senátor Jozef 
Regec se na šampionát velice těší. 
Odpověděl nám na několik otá-
zek.

Jak vnímáte fakt, že právě 
Blanensku, potažmo Černé Hoře, 
bylo přiděleno pořadatelství?

Pro obec jakou je Černá Hora 
je to samozřejmě velká akce. 
Možnost zviditelnit naší obec 
na straně jedné a rozšířit kultur-
ní program pro naše obyvatele 
jak v Černé Hoře, tak i v celém 
okresu. Vždyť republiková špič-
ka malé kopané se sjede právě 
k nám. Představí se zde také hráči, 
kteří budou v záři reprezentovat 
Českou republiku na Mistrovství 
Evropy v Moldávii. V neposled-
ní řadě bych také rád zmínil, že 
Černá Hora a vůbec zdejší malá 
kopaná na blanenském okrese si 
takovou slávu zaslouží. Primárně 
už jen z toho důvodu, že zdejší 
regionální svaz malé kopané patří 
k největším v republice. Věřím, 
že pro Černou Horu hrál také 
fakt, že dokáže uspořádat oprav-
du kvalitní turnaj v malé kopané, 
jakým je zdejší KVASAR CUP.

Vážíte si toho, že jste byl požá-
dán o patronát nad akcí?

Bezesporu a jsem opravdu rád, 

že o patronát takovéto akce celore-
publikového charakteru jsem byl 
požádán právě já. Na druhou stra-
nu všichni ví, že jsem se sportem 
vyrůstal a sport, ať již v jakémko-
liv podání, je také můj život. Proto 
mám k takovým událostem velmi 
blízko.

Jak vidíte současné postavení 
sportu v české společnos  ? Co by 
se mělo změnit?

Tak v prvé řadě je to samozřej-
mě vůbec celkový přístup a náhled 
na něj. Není možné hovořit o tom, 
že sport si nějak pomůže a moc 
peněz nepotřebuje. S tím je spja-
tá i moje myšlenka jeho nedosta-
tečného fi nancování. Od toho se 
potom odvíjí řada věcí, jako jsou 
třeba možnosti naší sportovní 
mládeže, což se odráží na jejím 
výsledku a také na výsledcích 
v seniorské kategorii. Je třeba také 
brát sport jako propojovací prvek 
mezi našimi občany, ale i etnic-
kými minoritami, které u nás žijí. 
Vzpomeňme si na naše úspěchy 
ve fotbale, v hokeji, basketbale, 
ale i dalších sportech. Vždyť to 
jsou typické příklady. Nemůžeme 
se dívat na sport jako na nějaký 
jednoúčelový nástroj. Těch věcí, 
které sport v naší společnosti za-
jišťuje je mnohem více, a i proto je 
třeba, aby sport měl u nás opravdu 
důstojné místo.

Mistrovství ČR v malé kopané bude na začátku července hostit sportovní areál v Černé Hoře

Patronát nad akcí má senátor Jozef Regec

Je známé, že vyvíjíte ak  vity 
v Senátu v této oblas  ...

V rámci Senátu jsem členem 
podvýboru pro sport Výboru pro 
vzdělání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice, kde se snažíme 
podporovat a pomáhat sportu ze-

jména z hlediska jeho fi nancování. 
Pořádáme zde různé akce na jeho 
podporu, mohu zmínit například 
seminář s názvem Kam kráčí čes-
ký sport, kde se právě debatova-
lo o fi nancování sportu společně 
s prezidenty sportovních svazů, 

s náměstky ministerstva fi nancí, 
ministerstva školství atp.

Chystáte se na olympiádu do 
Londýna osobně nebo jen takzva-
ně „z gauče“?

Na olympiádu se chystám, budu 
mít možnost strávit pár dnů přímo 
v Londýně, takže budu podporo-
vat naše sportovce, aby dosáhli 
těch nejlepších výkonů. Po příjez-
du budu samozřejmě ve fandění 
pokračovat, ale – jak říkáte – už 
jen z gauče.

Kolik  pujete medailí pro Čes-
ko? 

Těžko tipovat, obzvlášť ve spor-
tu, kdy jste jednou nahoře a jednou 
dole. Určitě doufám v co nejvyšší 
počet medailí. Některé „tutovky“ 
samozřejmě mám, ale nechci to 
zakřiknout, počkejme si ně.

Jak uspějí cyklisté?
Uvidíme, kdo se nominuje na 

olympijský závod, jsou zde pouze 
dvě místa pro české cyklisty. Těž-
ko říct, máme zde několik výbor-
ných rozjetých cyklistů – Roman 
Kreuziger, Jan Bárta, Zdeněk Šty-
bar a další. Stále čekám, kdo mé 
umístění z olympiády v Soulu ko-
nečně „přebije“, uvidíme, možná 
to bude letos.

Zpět do Černé Hory… Plánujete 

svoji osobní účast po celou dobu 
akce?

Samozřejmě, jinak bych nad ta-
kovou akcí nepřevzal patronát, ve-
lice se těším na sportovní výkony 
v obci, kde žiji. Nemohu se dočkat 
až budu moci předat medaile ví-
těznému týmu.

Věříte v úspěch nějakého celku 
z okresu?

Přál bych si to a také věřím. 
Těch důvodů je několik. Pokud 
domácí tým postoupí do vyřazo-
vacích bojů, dá se očekávat bouřli-
vější atmosféra celého šampionátu. 
A pokud si dobře vzpomínám, tak 
právě naši fanoušci z týmu KVA-
SAR Černá Hora vyhráli soutěž 
o nejlepší divácké zázemí na mi-
strovství České republiky v Brně 
v roce 2010. Takže je ten správný 
čas se opět připomenout. 

Jak vnímáte práci organizační-
ho týmu a jak akce podle vás po 
této stránce dopadne?

Jak jsem se již zmínil v jedné 
z předchozích otázek, Černá Hora 
se ve své historii nejednou prezen-
tovala řádně zvládnutým turnajem 
v malé kopané, takže jsem zcela 
přesvědčen, že organizační výbor 
zvládne i tento šampionát. Těm li-
dem patří obrovský dík. Už jen za 
to, že se jim podařilo dostat tako-
vou akci právě do Černé Hory. 

Patron akce. Jozef Regec se zúčastnil rozlosování základních skupin MČR 
v malé kopané.  Foto Jaroslav Oldřich

FC Microtex Lomnice
Soupiska týmu: Jan Hlavoněk, Miroslav Peša, Radovan Kotou-

ček, Viktor Dvořák, Marcel Němec, Michal Neudecker, Michal Škvařil, 
Kryštof Večeřa, Vaclav Barták, Miroslav Kapoun, Václav Seifert, Miloš 
Vrzal, Jan Feifer, Tomáš Zadražil, Lukáš Panovský. Vedoucí mužstva 
Zdeněk Dvořák.

Vizitka týmu: FC Microtex Lomnice je tým 1. okresní ligy. Rok 
založení 1998. Úspěchy: Postup do 1. ligy 2010, vítěz okresního poháru 
2010, účast na mistrovství republiky 2011 PVP (konečné 5. místo). Jiné 
zajímavosti: Pořadatel největšího jednodenního turnaje - MICROTEX 
CUP v malé kopané na okresu Blansko za účasti 24 mužstev z celé ČR 
na travnatém hřišti TJ Sokola Lomnice (v měsíci červenci, již 12. ročník 
proběhne 14. 7. 2012).

FK Rozhraní
Soupiska týmu: Petr Čuhel, Ondřej Kučírek, Jiří Palla, Tomáš Pru-

dil (kapitán), Rostislav Sirka, Luboš Štoudek, Petr Černý, Lukáš Tintě-
ra, Tomáš Hořínek, Luboš Kašpar, Radim Švancara, Martin Prudil, Petr 
Šnevajs. 

Vizitka týmu: Klub vznikl v roce 2003 spojením hráčů z Rozhraní, 
Moravské Chrastové a Březové nad Svitavou. Ještě pod hlavičkou Soko-
la se v nejkratší možné době probojoval do nejvyšší soutěže blanenské 
malé kopané. Největším úspěchem je čtvrté místo ze sezony 2010 a po-
stup na mistrovství republiky do Pardubic. Dlouhodobým cílem mužstva 
je udržet si prvoligovou příslušnost, případně se pohybovat na klidných 
místech ve středu tabulky.

Představujeme týmy malé 
kopané z našeho regionu

Dokončení z minulého čísla
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Rozlosování základních skupin 17. Mistrovství ČR v malé kopané
SKUPINA A  SKUPINA B SKUPINA C  SKUPINA D

DOPOLEDNÍ SKUPINA  DOPOLEDNÍ SKUPINA DOPOLEDNÍ SKUPINA  DOPOLEDNÍ SKUPINA

8:30 - 13:30  8:30 - 13:30 8:30 - 13:30  8:30 - 13:30

1

LPP LHOTA 
U LYSIC  

1

FC KVASAR 
Č. HORA 1

FC MICROTEX 
LOMNICE  

1
BLANSKO 6

Blanenská liga  Blanenská liga Blanenská liga  Blanenská liga

2
CAFE BAR ESPAŇA  

2
KARLSBERK C.F.

2
TRIPOLI BRNO  

2
GIOIA BRNO

Brno  Brno Brno  Brno

3
PROSTĚJOV 2  

3
AC HAAS

3
SOKOL TOKYJO  

3
PROSTĚJOV 1

Prostějov  Svitavy Litomyšl  Prostějov

4

POHÁROVÁ 
STŘEDA  

4
SV AYL

4
R.U.M.  

4
FC AKONTA

Jihlava  Jihlava Jihlava  Pardubice

5
AS REVOLUCE  

5

SANTORINI  
ZÁBŘEH 5

1.FC BARI  
5

RED BULL

Zábřeh na Moravě  Zábřeh na Moravě Kopřivnice  Zábřeh na Moravě

           

SKUPINA E  SKUPINA F SKUPINA G  SKUPINA H
ODPOLEDNÍ SKUPINA  ODPOLEDNÍ SKUPINA ODPOLEDNÍ SKUPINA  ODPOLEDNÍ SKUPINA

13:30 - 18:30  13:30 - 18:30 13:30 - 18:30  13:30 - 18:30

1
FC DOLNÍ LHOTA  

1
FK ROZHRANÍ

1

FC PICCOLO 
Č. HORA  

1

DKS KOPEČEK 
RÁJEC

Blanenská liga  Blanenská liga Blanenská liga  Blanenská liga

2
AKTA-REZ  

2
RKM TANGO BRNO

2
BŘEWNOW BOYS  

2
STARÁ DÁMA

Praha Hanspaulka  Brno Praha Hanspaulka  Praha Hanspaulka

3
FC SEBRANKA  

3

PARDÁLOVÉ 
Z BUDVARU 3

IQ-0 KADAŇ  
3

MENGY TEAM

Milovická liga  Milovická liga Kadaň  Klatovy

4
PŘÍBRAM 3  

4
TIP CREDIT TEAM

4
PŘÍBRAM 1  

4
PŘÍBRAM 2

Příbram  Pardubice Příbram  Příbram

5

PIŠKOTKY 
DOUBRAVICE  

5
HAVLOVICE 3

5

MORAVIA 
SHOOTERS  

5

FC LEŽÁK ČESKÁ 
SKALICE

Havlovická liga  Havlovická liga Ostrava  Havlovická liga

08:30 – 09:00
LPP LHOTA U LYSIC - CAFE BAR • 
ESPAŇA BRNO
FC KVASAR ČERNÁ HORA - KARLS-• 
BERK C.F. BRNO
FC MICROTEX LOMNICE - TRIPOLI • 
BRNO
BLANSKO 6 - GIOIA BRNO• 

• 
09:00 – 09:30

GRIFFINS PROSTĚJOV - POHÁROVÁ • 
STŘEDA JIHLAVA
AC HAAS SVITAVY - SV AYL JIHLA-• 
VA
SOKOL TOKYJO LITOMYŠL - R.U.M. • 
JIHLAVA
DSSPORT PROSTĚJOV - FC AKONTA • 
PARDUBICE

09:30 – 10:00
LPP LHOTA U LYSIC - AS REVOLU-• 
CE ZÁBŘEH
FC KVASAR ČERNÁ HORA - SANTO-• 
RINI  ZÁBŘEH
FC MICROTEX LOMNICE - 1.FC • 
BARI KOPŘIVNICE
BLANSKO 6 - RED BULL ZÁBŘEH• 

10:00 – 10:30
CAFE BAR ESPAŇA BRNO - POHÁ-• 
ROVÁ STŘEDA JIHLAVA
KARLSBERK C.F. BRNO - SV AYL • 
JIHLAVA
TRIPOLI BRNO - R.U.M. JIHLAVA• 
GIOIA BRNO - FC AKONTA PARDU-• 
BICE

10:30 – 11:00
GRIFFINS PROSTĚJOV - AS REVO-• 
LUCE ZÁBŘEH
AC HAAS SVITAVY - SANTORINI  • 
ZÁBŘEH
SOKOL TOKYJO LITOMYŠL - 1.FC • 
BARI KOPŘIVNICE
DSSPORT PROSTĚJOV - RED BULL • 
ZÁBŘEH

11:00 – 11:30
LPP LHOTA U LYSIC - POHÁROVÁ • 
STŘEDA JIHLAVA
FC KVASAR ČERNÁ HORA - SV AYL • 
JIHLAVA
FC MICROTEX LOMNICE - R.U.M. • 
JIHLAVA
BLANSKO 6 - FC AKONTA PARDU-• 
BICE

11:30 – 12:00
CAFE BAR ESPAŇA BRNO - AS RE-• 
VOLUCE ZÁBŘEH
KARLSBERK C.F. BRNO - SANTORI-• 
NI  ZÁBŘEH
TRIPOLI BRNO - 1.FC BARI KOPŘIV-• 
NICE
GIOIA BRNO - RED BULL ZÁBŘEH• 

12:00 – 12:30
LPP LHOTA U LYSIC - GRIFFINS • 
PROSTĚJOV
FC KVASAR ČERNÁ HORA - AC • 
HAAS SVITAVY
FC MICROTEX LOMNICE - SOKOL • 
TOKYJO LITOMYŠL
BLANSKO 6 - DSSPORT PROSTĚJOV• 

12:30 – 13:00
POHÁROVÁ STŘEDA JIHLAVA - AS • 
REVOLUCE ZÁBŘEH
SV AYL JIHLAVA - SANTORINI  ZÁ-• 
BŘEH
R.U.M. JIHLAVA - 1.FC BARI KOP-• 
ŘIVNICE
FC AKONTA PARDUBICE - RED • 
BULL ZÁBŘEH

13:00 – 13:30
CAFE BAR ESPAŇA BRNO - GRIFF-• 
INS PROSTĚJOV
KARLSBERK C.F. BRNO - AC HAAS • 
SVITAVY
TRIPOLI BRNO - SOKOL TOKYJO LI-• 
TOMYŠL
GIOIA BRNO - DSSPORT PROSTĚJOV• 

13:30 – 14:00
FC DOLNÍ LHOTA - AKTA-REZ • 
BRNO
FK ROZHRANÍ- RKM TANGO BRNO • 
BRNO
FC PICCOLO ČERNÁ HORA - BŘEW-• 
NOW BOYS PRAHA
DKS KOPEČEK RÁJEC - STARÁ • 
DÁMA PRAHA

14:00 – 14:30
FC SEBRANKA MILOVICE - PŘÍ-• 
BRAM 3
PARDÁLOVÉ Z BUDVARU MILOVI-• 
CE - TIP CREDIT TEAM PARDUBICE
IQ-0 KADAŇ - PŘÍBRAM 1• 
MENGY TEAM KLATOVY - PŘÍ-• 
BRAM 2

14:30 – 15:00
FC DOLNÍ LHOTA - PIŠKOTKY • 
DOUBRAVICE
FK ROZHRANÍ- HAVLOVICE 3• 
FC PICCOLO ČERNÁ HORA - MORA-• 
VIA SHOOTERS OSTRAVA
DKS KOPEČEK RÁJEC - FC LEŽÁK • 
ČESKÁ SKALICE

15:00 – 15:30
AKTA-REZ BRNO - PŘÍBRAM 3• 
RKM TANGO BRNO BRNO - TIP CRE-• 
DIT TEAM PARDUBICE
BŘEWNOW BOYS PRAHA - PŘÍ-• 
BRAM 1
STARÁ DÁMA PRAHA - PŘÍBRAM 2• 

15:30 – 16:00
FC SEBRANKA MILOVICE - PIŠKOT-• 
KY DOUBRAVICE
PARDÁLOVÉ Z BUDVARU MILOVI-• 
CE - HAVLOVICE 3
IQ-0 KADAŇ - MORAVIA SHOOTERS • 
OSTRAVA
MENGY TEAM KLATOVY - FC LE-• 
ŽÁK ČESKÁ SKALICE

16:00 – 16:30
FC DOLNÍ LHOTA - PŘÍBRAM 3• 
FK ROZHRANÍ- TIP CREDIT TEAM • 
PARDUBICE
FC PICCOLO ČERNÁ HORA - PŘÍ-• 
BRAM 1
DKS KOPEČEK RÁJEC - PŘÍBRAM 2• 

16:30 – 17:00
AKTA-REZ BRNO - PIŠKOTKY • 
DOUBRAVICE
RKM TANGO BRNO BRNO - HAVLO-• 
VICE 3
BŘEWNOW BOYS PRAHA - MORA-• 
VIA SHOOTERS OSTRAVA
STARÁ DÁMA PRAHA - FC LEŽÁK • 
ČESKÁ SKALICE

17:00 – 17:30
FC DOLNÍ LHOTA - FC SEBRANKA • 
MILOVICE
FK ROZHRANÍ- PARDÁLOVÉ • 
Z BUDVARU MILOVICE
FC PICCOLO ČERNÁ HORA - IQ-0 • 
KADAŇ
DKS KOPEČEK RÁJEC - MENGY • 
TEAM KLATOVY

17:30 – 18:00
PŘÍBRAM 3 - PIŠKOTKY DOUBRA-• 
VICE
TIP CREDIT TEAM PARDUBICE - • 
HAVLOVICE 3
PŘÍBRAM 1 - MORAVIA SHOOTERS • 
OSTRAVA
PŘÍBRAM 2 - FC LEŽÁK ČESKÁ • 
SKALICE

18:00 – 18:30
AKTA-REZ BRNO - FC SEBRANKA • 
MILOVICE
RKM TANGO BRNO BRNO - PARDÁ-• 
LOVÉ Z BUDVARU MILOVICE
BŘEWNOW BOYS PRAHA - IQ-0 KA-• 
DAŇ
STARÁ DÁMA PRAHA - MENGY • 
TEAM KLATOVY

Pozn.
ČERNÁ – DOPOLEDNÍ SKUPINY
ČERVENÁ – ODPOLEDNÍ SKUPINY

Losování.  Foto Jaroslav OldřichLosování.  Foto Jaroslav Oldřich

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2012

PÁTEK, 6. ČERVENCE 2012
Turnaj:
08:30 – 13:30 základní skupiny: A,B,C,D
13:30 – 18:30 základní skupiny: E,F,G,H
Doprovodný program: Po celý den - soutěže + atrakce pro děti, občerstvení, hudba.
08:30 – 08:40 slavnostní zahájení mistrovství prezidentem Blanenského 
 svazu malé kopané Zdeňkem Dolníčkem
08:40 – 08:50 uvítací projev prezidenta Asociace malého fotbalu Dr. Filipa Judy
11:00 – 11:10 proslov starosty Městyse Černá Hora ing. Ondřeje Měšťana
14:00 – 14:10 Proslov senátora Parlamentu České republiky Jozefa Regece
15:30 – 16:00 vystoupení tanečního studia TS-TOGETHER Tišnov
16:30 – 17:00 ukázka dvoumístného vrtulníku
18:00 – 19:00 dětská diskotéka
19:00 – 20:00 ukázka létajících horkovzdušných balonů
19:00 – 04:00 taneční zábava + diskotéka přímo v areálu.

SOBOTA, 7. ČERVENCE 2012
Turnaj:
08:00 – 11:00 semifi nálové skupiny 1-4
11:00 – 14:00 semifi nálové skupiny 5-8
14:00 – 14:30 první 4 osmifi nálové zápasy
14:30 – 15:00 druhé 4 osmifi nálové zápasy
16:00 – 16:30 čtvrtfi nále
17:00 – 17:30 semifi nále
18:00 – 18:30 fi nále mistrovství ČR
19:00 slavnostní vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších týmů 
 a jednotlivců.
Doprovodný program: Po celý den - soutěže pro děti i dospělé, občerstvení, hudba.



PŮJČKY
HYPOTÉKY
EXEKUCE 
 DRAŽBY
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Blahopřání
Český svaz bojovníků za svobodu blahopřeje bratru 

Antonínu Polívkovi k jeho devadesátinám. 

Přejeme hodně zdraví a pohody v osobním životě.

  OV ČSBS Boskovice

TÝDENÍKU

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

Objednávám závazně dne ........................  Podpis .......................

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, 
zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: 774 408 399, 777 008 399. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, 
a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

PRONAJME 
V BLANSKU

   
(u kruhového objezdu, bývalá pošta) 
místnost o výměře 21,30 m2

a část čekárny a hygienického zařízení 
pro pacienty o celkové výměře 11,87 m2.

Místnost je vhodná 
jako ordinace a je v 1.NP.

tel.:

Firma SINAJ, s.r.o. 

ZBAVTE SE JICH!

SVĚŘTE PÉČI O VAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODBORNÍKŮM FIRMY „PAŘEZ“

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

FIRMA

� �

www.parez.cz

Soukromá 
řádková inzerce je 

ZDARMA
Znění inzerátu 

a počet opakování 
posílejte na e-mail 
radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 

20,- + DPH
Již od třech opakování 

lze uplatnit 
množstevní slevu.

Kontakt na 
inzerci:

VOLEJTE
774 408 399

Podrobné 
informace 

včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

PRODEJ
Prodám byt v Letovicích 2+1 

v blízkosti ZŠ, MŠ, v 1. NP, s balko-
nem, vhodný i pro mladou rodinu s dět-
mi. Cp. 67 m2. Cena: 850 000 Kč, rych-
lé jednání-možnost malé slevy. Tel: 
777 357621.

Prodám rodinný dům v blízkosti 
centra Boskovic. Jedná se o komplet-
ně zrekonstruovaný rodinný domek 
s okrasnou zahradou a výhledem na 
hrad. Zastavěná plocha cca 120 m2, 
(5+1, technické zázemí). Informace na 
tel.: 603 115 283.

Prodám RD (přízemí + podkroví) 
v centru Blanska, vhodný k bydlení 
i podnikání. Tel.: 775 750 550.

Prodám nesené smyky s bránami 
- 3 ks brán - středně těžké, záběr 2,9 
m. Cena: 5 000 Kč. Vířivou plasto-
vou vanu (nová) - 90 x 180 cm. Cena: 
12 000 Kč. Prošívanou péřovou kapnu 
i s polštářem. Cena: 300 Kč. Zavařo-
vací sklenice OMNIA - objem 370 ml 
- 3 Kč. Tel.: 736 458 388.

Prodám novostavbu rodinného 
domu 5+kk v Boskovicích. Celková 
plocha pozemku s okrasnou zahradou 
a koupacím jezerem je 1 780 m2, kry-
tá stání pro 3 auta, nádherná a klidná 
lokalita (ne satelit), nejsem RK! Tel.: 
777 948 949.

Prodám byt 3+kk, v OV, v no-
vostavbě (2007) v Kamnářské ulici, 

Blansko-Zborovce. Cena: 1 690 000 
Kč (k jednání). Bez RK. Tel.: 
728 147 327.

Prodám krmné brambory, cena 
150 korun za metrák, po dohodě dove-
zu. Telefon: 606 920 940.

Prodám pozemek v rekreační obci 
Suchý. Pozemek je určen na stavbu 
chaty. Výměra je 1 249 m2. Cena 400 
Kč/m2. Tel.: 736 458 388.

Prodám motocykl JAWA 350 ccm 
typ 634-5 s platnými doklady, prošlá 
STK, dobrý technický stav, Blanensko. 
Cena: 12 000 Kč. Telefon: 723 967 473, 
e-mail: 123pava@seznam.cz. 

Prodám nepoužité šamotové cihly 
250x250x65 - cca 500 kusů a jiné šamo-
tové tvarovky na stavbu krbu, komínu 
ap. Cena: 30 Kč/ks. Tel.: 723 967 473, 
e-mail: 123pava@seznam.cz.

Prodám byt 2+1 v centru Blanska, 
cihlový, revit. oken, vlastní topení, 
možno i s garáží vedle domu. Pro-
dej garáže možný i samostatně. Tel.: 
603 230 688.

Prodám zahradu s chatkou v Blan-
sku - Hluchov, el. přípojka, cca 1 100 
m2. Tel.: 603 230 688.

Prodej bytu 2+1 na Písečné 
v Blansku – 58 m2 – po rekonstruk-
ci přestavěn na 3+1. SMS na číslo 
731 271 700.

Prodám palivové dřevo. Více in-
formací na tel.: 775 039 171.

Nabízím letošní kvalitní květový 
med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120 Kč/kg, v 5 kg 
sklenici 110 Kč/kg. Tel.: 723 967 473, 

e-mail: 123pava@seznam.cz.
Nabízím kvalitní loňskou 

slivovici 54%. Cena 300 Kč/ 
litr. Po domluvě dovezu do 
Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 123pa-
va@seznam.cz.

Prodám nový elektromo-
tor 7,5 kW. Více informací na 
tel.: 775 039 171.

KOUPĚ
Koupím RD v Černé 

Hoře nebo v Bořitově. Dě-
kuji za nabídky majitelů. Tel.: 
604 522 898.

Koupím v Blansku byt 2+1 
nebo 1+1. Tel.: 731 083 618.

Koupím starší RD v Blan-

sku nebo v příměstských částech (Tě-
chov, Horní, Dolní Lhota, Klepačov). 
Tel.: 603 905 438.

Koupím kvalitní knihy (staré 
i nové), staré pohlednice (do r. 1950 
a starší), staré mince a bankov-
ky, vyznamenání a známky. Tel.: 
602 502 848.

Koupím pšenici a ječmen. Tel.: 
723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu 1+1 v RD se samostat-

ným vchodem /výhodné pro student-
ky/. Tel.: 776 266 063.

Hledám garáž v Blansku. Tel.: 
773 453 628.

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1 v Blansku – Zborovce. Tel.: 
724 132 904.

Pronajmu ihned garáž v Po-
toční ulici v Boskovicích. Mobil: 

607 744 430, 737 885 016, tel. + zá-
znamník: 516 456 208.

Pronajmu byt 3+1 ve 2. patře RD 
v Černé Hoře. Jeden pokoj se samostat-
ným vstupem, jídelna, kuchyň a sociální 
zařízení. Nájemné od 5 000 Kč + záloha 
na služby. K nastěhování po domluvě, 
možno ihned. Tel.: 737 647 155.

Pronajímám rekreační chalu-
pu na Suchým u Boskovic. Tel.: 
736 658 309.

Pronajmu levně chatu v Jedovni-
cích u Olšovce, standardní vybavení. 
Tel.: 723 830 686.

SEZNÁMENÍ
Muž 47 let chce navázat trvalý 

vztah a založit rodinu se ženou kolem 
40 let. Odpovědi posílejte na adresu re-
dakce nebo e-mail: redakce@zrcadlo.
net.

RŮZNÉ
Hledám spolehlivého a zručného 

člověka-řemeslníka na občasnou sto-

lařskou práci u domu v Blansku. Tel.: 
739 314 335.

Nabízím prázdninové doučování 
angličtiny. Tel.: 606 714 571.

Hledám někoho, kdo pracuje 
v Brně, nejlépe Řečkovice, Medlánky, 

Kr. Pole a měl by jedno volné místo 
v autě nebo naopak spolujezdce. Tel.: 
776 073 629.

Nabízím za odvoz hlínu z výkopu 
základů rodinného domu, cca 50 m3, 
lokalita Svitávka. Tel.: 721 615 890.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
  REKONSTRUOVANÝCH 

FOTBALOVÝCH KABIN
VE VODĚRADECH
Sobota 30. června 2012 od 13 hodin

Doc. SOJKA

JUDr. Josef Čech, advokát

Pavel Bednář

Obecní úřad Voděrady, TJ Voděrady a SDH Voděrady

si vás dovolují pozvat na

PROGRAM:
13.00 hod. - Slavnostní zahájení (přestřižení pásky, proslovy hostů, svěcení, 

prohlídka kabin)

13.20 hod. - Vystoupení Aerobik Fit klub Blansko

13.30 hod. - Divadlo Kolárka (představení, soutěže a hry pro děti)

14.15 hod. - Fotbalové utkání přípravky TJ Voděrady - TJ Boskovice

14.45 hod. - Harley Davidson - průjezd, ukázková jízda

15.00 hod. - Divadlo Koblížek pro nejmenší, loutkové představení s dílničkou

15.00 hod. - Fotbalové utkání All Stars (Ladislav Vízek, Antonín Panenka, 
Horst Siegl, Jan Berger, František Straka, Michal Horňák, Daniel 
Zítka aj.) vs. Stará garda Voděrady + zpěvák Stanislav Hložek

16.45 hod. - Focení a autogramiáda

17.15 hod. - Vystoupení Aerobik Fit klub Blansko

18.00 hod. - Hudební skupina Živel

20.00 hod. - Taneční zábava - hraje skupina Živel

SPONZOŘI  
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