
Radim Hruška

Vavřinec - Minulý týden byly 
ve Vavřinci vyhlášeny výsled-
ky jihomoravského kola soutěže 
Vesnice roku. Držitelem Zlaté 
stuhy, a tedy celkovým vítězem 
se staly Šakvice. V soutěži se ale 
neztratili ani zástupci našeho re-
gionu - Petrovice a Křtiny.

Úspěšnějším byl městys Křti-
ny, který získal Modrou stuhu za 
společenský život a Zlatou cihlu 
v Programu obnovy venkova za 
novou venkovskou stavbu – ma-
teřskou a základní školu. „V loň-
ském roce jsme měli v soutěži 
první zkušenost, byli jsme úpl-
nými nováčky. V letošním roce 
jsme hodnotící komisi provedli 
pozměněnou trasou. Chtěli jsme 
trochu upozadit dominantní kos-
tel, a proto jsme detailně předsta-
vili budovu školy, což vyústilo 
ve Zlatou cihlu. Co se týče po-
myslného druhého místa - Modré 
stuhy - hlavní zásluhu na ní má 
bohatý život městyse, ve kterém 
funguje šestnáct různých spolků,“ 
uvedl starosta Křtin František 
Novotný. Jak řekl, to, že se Křti-

ny přihlásily znovu, chtěli lidé. 
Bez nich by nebyla účast možná. 
„Jsme hodně potěšeni a rozhodně 
se zapojíme i do dalšího ročníku. 
Letos jsme získali Modrou stuhu, 
takže už nám nezbývá nic jiného, 
než zabojovat o první místo,“ do-
dal s úsměvem starosta. 

Petrovice se odnesly diplom za 
vzorné vedení obecní knihovny a 
čestné uznání za rozvoj obce. „Do 
soutěže jsme se letos přihlásili už 
počtvrté. Letos se nám podařilo 
obhájit ocenění za vedení knihov-
ny a postoupit do celostátního klá-
ní o Knihovnu roku, za což jsme 
rádi. Je to velká odměna pro Hanu 
Šebelovou, která se o knihovnu 
stará, a také za péči ze strany obce. 
Vážím si také uznání za rozvoj 
obce. Získali jsme ho za moderní 
infrastrukturu – máme zajištěné 
bydlení pro mladé rodiny, pro se-
niory, mateřskou školku a další. 
I když jsme nedosáhli na nejvyšší 
metu, tak jsem spokojen. Oceně-
ní za naši činnost jsou dokladem 
toho, že se obec rozvíjí a dobře se 
v ní žije, což je důležité,“ vysvětlil 
starosta Petrovic Vladimír Paulík. 
 Pokračování na str. 2

MÁTE HYPOTÉKU?
SNIŽTE SI ÚROKOVOU SAZBU!
MENŠÍ ÚROK = MENŠÍ SPLÁTKA.
VAŠE PENĚŽENKA VÁM PODĚKUJE.
NAPIŠTE SI O BEZPLATNÝ, NEZÁVAZNÝ ROZBOR VAŠÍ HYPOTÉKY.
Službu poskytuje Simon Grulich, nezávislý fi nanční poradce s 8 letou praxí, zapsán 
u ČNB.       +420 723 659 835       simon.grulich@ovbmail.cz  www.sginfo.cz

O budoucnosti sportovní haly 
rozhodne referendum

Boskovice - To, zda v boskovické Slovákově ulici vyroste nová 
sportovní hala, určí sami občané města v místním referendu. Rozhodli 
tak zastupitelé města na základě podaného návrhu občanské iniciativy. 
Zastánci i odpůrci nového sportoviště budou moci svůj názor vyjádřit 
v pátek 20. září od 14 do 22 hodin. V historicky prvním referendu 
v Boskovicích budou odpovídat na otázku - Požadujete, aby orgány 

města Boskovice učinily v sa-
mostatné působnosti rozhodnutí 
k tomu, aby NEBYLA zahájena 
stavba sportovní haly na ulici Slo-
vákova v Boskovicích?  (hrr)

Pořádáte nevšední akci?   Děje se u vás něco zajímavého?     Volejte: 774 408 399      Pište: redakce@zrcadlo.net

Charita  vní čtyřiadvace  hodinový běh se vydařil

ročník 7      číslo 13        úterý 25. června 2013       cena 12 Kč / předplatné 10 Kč

Příští číslo 
Zrcadla 

vyjde v úterý 
9. července!
Aktuální zpravodajství 
z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Kř  ny a Petrovice 
uspěly v soutěži 

Vesnice roku

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

Hasiči z Kulířova odjeli pomáhat do Čech

Rozhovor s Danem Navrátilem
O aktuálním dění 
v boskovické 
nemocnici s jejím 
novým ředitelem.

 Více na straně 5

Kulířov, Křešice - Bleskovou 
akci má za sebou Richard Maňou-
šek a jeho tři kolegové ze sboru 
dobrovolných hasičů v Kulířově. 
Jak řekl místostarosta obce a záro-
veň strojník „dobráků“, prakticky 
z hodiny na hodinu se dostali do po-
vodněmi postižených Křešic u Li-
toměřic, kde pomáhali v domech 
postižených velkou vodou, ale také 
vraceli vodu ze zaplavených polí 
v okolí obce zpět do Labe.

„Velitel našeho družstva, Radek 
Šebela, má kolegu v zaměstnání, 

který je členem jednotky dobro-
volných hasičů ve Valticích. Ta 
společně s dalšími z Břeclavska 
a vodní záchrannou službou z Pav-
lova vyrazily pomáhat do Křešic. 
Kolega si vzpomněl také na nás, 
a požádal nás, jestli bychom ne-
byli ochotni uvolnit dva strojníky 
a dva další členy. Z hodiny na ho-
dinu jsme se domluvili a ve složení 
Zdeněk Čech, Radek Šebela, Ri-
chard Maňoušek a Stanislav Čech 
vyrazili do Čech,“ popsal Richard 
Maňoušek. Pokračování na str. 5

www.michalbabak.cz

Michal Babák
poslanec Parlamentu R

.cz
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SPLN NO:
 zrušení poplatku za položku na receptu

 omezení hazardu

 zachování stravenek

PRACUJI NA:
 vymýcení lichvy

 omezení církevních restitucí

 zrušení sKarty

 snížení ceny nafty
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Petr Ducháček se stal předsedou 
TOP 09 v blanenském okrese

Boskovice, Drnovice - Petr Ducháček, šestadva-
cetiletý starosta Drnovic, se stal předsedou regionál-
ní organizace TOP 09 na okrese Blansko. Byl jím 
zvolen na sněmu v Boskovicích.

„Mezi naše hlavní úkoly patří příprava na komu-
nální volby v příštím roce. Musíme postavit kandi-
dátky v minimálně stejném počtu, jako tomu bylo 

v minulých volbách a obhájit stávající zastupitele,“ popsal nově zvole-
ný předseda Petr Ducháček. 

Podle krajského předsedy strany Jana Vituly patří drnovický starosta 
mezi talentované politiky našeho kraje. „A to nejen proto, že je nej-
mladším starostou v České republice. Jistě bude pro okres i kraj příno-
sem,“ konstatoval. 

Sněm volil celý výbor. Místopředsednický post obhájil boskovický 
místostarosta Dominik Božek. Druhým místopředsedou je Petr Stria 
z Letovic, který nahradil blanenského zastupitele Romana Špačka. 
TOP 09 má v Jihomoravském kraji 450 členů. Na okrese Blansko 33 
členů ve čtyřech místních organizacích.  (hrr)

You Dream We Run aneb Běháme pro tvůj sen. Akce pod  mto názvem se konala v pátek a sobotu v areálu ASK na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka v Blansku pod záš  tou starosty Lubomíra Toufara a jihomoravského poslance Michala Babáka, předsedy FK Blansko. Výtěžek charita  vní 
akce byl určen pro splnění přání pos  ženého dítěte. Více na straně 2.  Foto Bohumil Hlaváček
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Pozor!
Příloha 

věnovaná 
školám

na str. 4 a 6

Zleva R. Maňoušek, Z. Čech, S. Čech.  Foto Radek ŠebelaZleva R. Maňoušek, Z. Čech, S. Čech.  Foto Radek Šebela
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Rekreanti 
doslova

zdevastovali 
chatku

Jedovnice - Rozbitá chladnič-
ka, dřevěná postel, šatní skříň, 
předsíňová stěna, ale i stolek, 
držák na záclony, roztrhané peři-
ny a polštáře... Takovou spoušť 
po sobě zanechali čtyři návštěv-
níci jedovnického kempu, kteří 
se ubytovali v jedné z tamních 
chatek. Zatím neznámí pachatelé 
způsobili škodu za více než dva-
náct tisíc korun.  (hrr)

Auto vyjelo 
ze silnice:

Dva zranění
Újezd u Černé Hory - K váž-

né dopravní nehodě vyjížděli ve 
středu 19. června krátce před 
polednem blanenští dopravní 
policisté. Jednašedesátiletý řidič 
s osobním vozem značky Citroën 
jel ve směru od hlavního tahu 
Brno-Svitavy k Újezdu u Čer-
né Hory. V době, kdy se míjel 
s protijedoucím autem, však 
najel na pravou krajnici, dostal 
smyk a vyjel do protisměru. 
Tam havaroval mimo silnici do 
křovinatého porostu u cesty. Při 
havárii byl středně těžce zraněn 
jak řidič z tohoto auta, tak i jeho 
osmasedmdesátiletý spolujezdec. 
Na vozidle vznikla škoda za asi 
61 tisíc korun, dechová zkouška 
u řidiče byla negativní.

Na místě zasahovali také profe-
sionální hasiči z Blanska. Zabez-
pečili vozidlo, které po nárazu do 
stromu bylo mimo vozovku, proti 
vzniku požáru. Hasiči pomohli 
Zdravotnické záchranné službě s 
ošetřením dvou zraněných mužů. 
Jednoho zraněného pomohli hasi-
či přenést do vrtulníku Letecké 
záchranné služby. Hasiči po celou 
dobu zásahu také usměrňova-
li dopravu na komunikaci. Část 
koruny stromu, která po neho-
dě zasahovala do silnice, museli 
navíc odřezat motorovou pilou. 
 (hrr)

Pes byl 
zavřený 
v kanále

Adamov - Z kanálu se ozývá 
štěkot psa. S těmito slovy zavo-
lala v pondělí 17. června stráž-
níkům Městské policie v Ada-
mově místní žena. A měla prav-
du. Strážníci pod víkem kanálu 
v jedné z adamovských ulic 
skutečně nalezli psa, který byl 
ve velmi zuboženém stavu. Byl 
podvyživený a měl poraněné oči. 
Dalším šetřením se zjistilo, kdo je 
jeho majitelkou. Ta však tvrdila, 
že psa předala začátkem června 
muži, jenž si měl zvíře odvézt 
pryč. Pes mu ale údajně v blíz-
kosti vlakové zastávky v Adamo-
vě utekl neznámo kam a muž se 
o ně již dále nezajímal.

Případ si však již převzali bla-
nenští policisté. Je totiž zřejmé, že 
pes se do prostoru kanálu nemohl 
dostat vlastními silami a je tedy 
pravděpodobné, že jej neznámý 
pachatel do kanálu zavřel a pone-
chal jej tam bez potravy po del-
ší dobu. Ten, kdo tak učinil, je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu týrání zvířete, za což může 
být potrestán odnětím svobody až 
na dva roky.  (hrr)

Vandal si
vylil zlost 
na autech

Rudice - Zatím neznámý van-
dal si vybil zlost na čtyřech zapar-
kovaných autech v Rudici. V noci 
na neděli 16. června rozbil nezjiš-
těným předmětem přední i zadní 
světla, boční, čelní a zadní okna, 
kapoty, dveře i plastové masky 
na dvou vozech Škoda Superb, 
jeepu a Volkswagenu Touran. 
Majitelům tak vznikla škoda za 
celkem 490 tisíc korun. Pachatel, 

po němž policisté pátrají, je pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci.  (hrr)

Z autokempu
zmizelo hned 

několik kol
Jedovnice - Vozík za osob-

ní auto naložený jízdními koly 
si vyhlédl zloděj v Jedovnicích. 
V noci na pátek 14. června pak 
prostříhal plot od areálu tamní-
ho autokempu, dostal se dovnitř, 
a u zaparkovaného vozíku proře-
zal elastické popruhy. Z vozíku si 
pak odnesl pět jízdních kol růz-
ných značek, která patřila několi-
ka majitelům. Zloděj tak způsobil 
škodu přesahující pětasedmdesát 
tisíc korun.  (hrr)

Cyklisty
zaskočila
kontrola

Blanensko a Boskovicko - 
Policisté v blanenském okrese se 
v neděli 16. června v odpoledních 
hodinách zaměřili na kontroly 
cyklistů. A to v místech, kudy 
často jezdí. Hlídky tak cyklisté 
mohli potkat například v Adamo-
vě, na Skalním Mlýně v Morav-
ském krasu, v Rájci-Jestřebí, 
Boskovicích nebo Suchém. Cel-
kem policisté zkontrolovali 58 
lidí jedoucích na jízdních kolech. 
Většina z nich přiznala, že vůbec 
netušili, že je policisté mohou 
kontrolovat. Řada z nich pak 
vyjela na kolech, aniž by u sebe 
měla jakýkoliv doklad totož-
nosti. V jednom případě na sobě 
neměl patnáctiletý mladík přilbu, 
jiný starší cyklista měl zase špat-
ně umístěnou odrazku, dopředu 
mu směřovala ta červené barvy. 
Namátkové dechové zkoušky 
nepotvrdily, že by cyklisté jezdili 
pod vlivem alkoholu. Policisté je 
přesto upozorňovali na to, že jsou 
účastníky silničního provozu, a že 
se na ně vztahují pravidla včetně 
zákazu požití alkoholu před nebo 
během jízdy. Ti, kteří měli vše 
v pořádku, včetně výbavy, dostali 
od policistů refl exní pásek nebo 
refl exní trubičky určené na dráty 
kol.  (hrr)

Vzal zámek 
i peníze

Suchý - Do kanceláří průmys-
lového areálu v Suchém se vydal 
kolem druhé hodiny v noci na 
úterý 11. června zloděj. Ten rozbil 
okno v přízemí, a pak ještě dveře 
do kanceláří, odkud vzal fi nanční 
hotovost. Kromě toho si ponechal 
i visací zámek. Firmě tak způso-
bil škodu předběžně vyčíslenou 
na 37 tisíc korun.  (hrr)

Dvě nehody 
zavinily ženy za 

volantem
Skalice nad Svitavou, Olešná -

Hned ke dvěma nehodám, které 
měly na svědomí řidičky, vyjíždě-
li v průběhu úterý 11. června bla-
nenští policisté. 

První z nich se stala před osmou 
hodinou ranní u Krhova. Osm-
advacetiletá žena za volantem 
Škody Fabie jela od Brna na Svi-
tavy. Z dosud nezjištěných příčin 
před odbočkou na Skalici vyje-
la ze silnice a narazila do vozu 
značky Volkswagen, který stál na 
vedlejší silnici a jehož šestatřice-
tiletý řidič dával přednost v jízdě. 
Oba účastníci nehody byli lehce 
zraněni, škoda na vozidlech byla 
odhadnula na asi osmdesát tisíc 
korun.

Nájezd na krajnici pak v odpo-
ledních hodinách skončil havárií 
pro šestapadesátiletou řidičku 
Opelu Agila. Ta jela od obce Oleš-
ná směrem na Šebrov. Řidička po 
najetí na pravou krajnici dostala 
smyk a havarovala vlevo mimo 
silnici. Při nehodě se lehce zra-
nila, na autě vznikla škoda za asi 
30 tisíc korun. Dechová zkouška 
vyloučila, že by byla pod vlivem 
alkoholu.  (hrr)

Velká cena Blanenska v požárním 
útoku má za sebou již pět kol

Pokračování ze str. 1
Účastníci běhu zakoupením 

účastnických triček přispěli na 
potřebnou fi nanční částku. Svým 
hlasováním pak rozhodovali, kte-
rému ze dvou vytipovaných dětí 
se jeho sen splní. Vítězem se stal 
malý Matýsek. „Obdržel poukaz 
s předjednanou smlouvou na pobyt 
u moře ve výši 62 000 korun,“ pro-
zradil autor projektu a jeden z hlav-
ních organizátorů Roman Jančiar. 
Naprázno nevyšla ani druhá Ester-
ka. „Z výtěžku dražby dresů Jozefa 
Regece, Romana Meluzína a Kar-
la Jarůška a z osobních příspěvků 
hlavních pořadatelů získala částku 
10 500 korun,“ doplnil. Triček You 
Dream We Run se prodalo kolem 
osmi set. 

Na startu v pátek v 16 hodin 
se objevilo celkem šestnáct šta-

fet a všechny donesly svůj kolík 
až do cíle v sobotu ve stejný čas. 
Většina z nich svůj běh nepřerušila 
ani v noci. Podle statistiky urazili 
běžci dohromady přes 3100 km. 
Našli se i jedinci, kteří zvládli dát 
i přes 25 km. Svoje týmy posta-
vili hasiči, záchranáři, blanenská 
nemocnice, základky, gymnázia 
z Blanska i Rájce-Jestřebí, fotba-
lová přípravka a další. Svoji porci 
kilometrů absolvovali i pořadatelé 
z řad fotbalového oddílu a klubu 
Věcí veřejných a členové otevře-
né štafety blanenských občanů. 
„Nejvíce okruhů, a to celkem 764 
absolvovali studenti a pedagogové 
Gymnázia Blansko,“ uvedl Jančiar.

Akci navštívilo jak aktivně, tak 
pasivně zhruba 2500 lidí. A měli 
se čím bavit. Celý doprovodný 
program zahájilo vystoupení sbo-

ru Perličky, který zazpíval také 
hymnu akce, kterou složil blanen-
ský hudebník Pavel Borek, jeden 
z členů hlavního organizačního 
štábu. Na pódiu i před ním se stří-
dali muzikanti, tanečníci i spor-
tovci. Odstartoval balon, v jehož 
koši byli starosta Lubomír Toufar 
a místostarosta Jiří Crha. Hlavní 
hvězdou večera byla Ilona Csáko-
vá, která stejně jako všichni ostatní 
účinkující vystoupila v rámci chari-
ty zdarma, po ní ještě zahrál Neto-
pýr a Šneci. Po celou dobu byla 
připravena spousta zábavy pro děti, 
zájem byl o paintball na škvárovém 
hřišti. V sobotu se mimo jiné dehrál 
fotbalový zápas blanenského výbě-
ru osobností proti internacionálům. 
V závěrečné hodině zazpíval za 
nadšeného aplausu publika vynika-
jící Laďa Kerndl. Na pódiu se obje-

vili i blanenští fotbalisté, čerství 
vítězové krajského přeboru, kteří 
sklidili velké ovace. Na závěrečnou 
pětiminutovku se na ovál vydali 
všichni přítomní účastníci běhu, 
poté byly předány dary z výtěžku 
akce oběma dětem.

Až na noční půlhodinku, kdy 
sprchlo, přálo akci dobré počasí. 
Jak řekl Roman Jančiar, měla by 
mít pokračování i v příštím roce. 
„Již nyní máme přislíben start od 
většiny účastníků a věříme, že se 
počet ještě navýší a další lidé se 
nebudou bát podpořit dobrou věc,“ 
usmívá se. Napřesrok se na všech-
ny opět těší celý organizační team 
YDWR Blansko. „Se mnou také 
Radka Sitarová, Pavel Borek, Jar-
da Vašíček, Jirka Grim a Pavlína 
Vymazalová,“ slíbil. 

 Bohumil Hlaváček 

Broňa Zhořová

Blanensko a Boskovicko 
- O víkendu 15. a 16. června 
a v neděli 23. června se na Bla-
nensku a Boskovicku bojovalo 
o další cenné body do celkové 
tabulky KVASAR cupu Velké 
ceny Blanenska v požárním úto-
ku. Počasí bylo oba víkendy ryze 
letní, libovali si jak pořadatelé, 
tak závodníci.

V sobotu 15. června uspořáda-
li svoji soutěž hasiči z Horního 
Poříčí, místní travnatou, rovnou 
a dostatečně širokou dráhu přije-
lo okusit 29 mužských a 13 žen-
ských družstev. Nejrychlejší úto-
ky se podařilo zaběhnout mužům 
z Hlubokého z okresu Třebíč, kte-
ří za čas 17,76 s brali třetí místo, 
borcům z Černovic A, se svým 
časem 17,73 s zaslouženě obsadili 
druhou příčku, a Netínu z Třebíč-
ska, který vyhrál s časem 17,66 
s. Ženská kategorie patřila pou-
ze odchovankyním blanenského 
okresu - třetí skončila Šošůvka s 
časem 19,08 s, druhé Černovice 
za čas 18,83 s a první Žernovník 
za útok v čase 17,69 s.

Druhý den, tedy v neděli 16. 
června, se velká cena přesunu-
la do Bořitova, kde proběhlo 
již její čtvrté kolo. Běhalo se 
na travnatém povrchu mírně do 
kopce. Účast soutěžících se od 
soboty příliš nelišila, 30 družs-
tev v mužské kategorii a 10 v 
ženské znamenalo opět kvalitní 
konkurenci a pěknou podíva-
nou. Medailové pozice v mužské 

části soutěže obsadila však jiná 
družstva - Stražisko, Sychotín 
a Krokočín. Stražisko za parád-
ní pokus v čase 17,59 s skonči-
lo bronzové, stříbro si odvážel 
Sychotín (čas 17,53 s) a zlato za 
nejrychlejší požární útok dne v 
čase 17,42 s Krokočín. Výsledky 
v ženské kategorii byly v Bořito-
vě velmi podobné těm z Horního 
Poříčí, změna byla pouze na tře-

Kolo v Pamě  cích.  Foto Pavel KuchařKolo v Pamě  cích.  Foto Pavel Kuchař

Pokračování ze str. 1
Do letošního ročníku Vesnice roku se v Jihomoravském kraji při-

hlásilo patnáct obcí. Soutěž je vyhlašována již od roku 1995 a jejím 
cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování progra-
mů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, 
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, 
kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a zapojují se do společenského života v obci.

Křtiny a Petrovice uspěly...

 2x foto Bohumil Hlaváček 2x foto Bohumil Hlaváček

Hodno  cí komise.  Foto Radim HruškaHodno  cí komise.  Foto Radim Hruška

Blansko - Středa 19. června patřila na blanenském stadionu Dnu 
s Policií ČR. Všichni příchozí mohli sledovat ukázky činnosti policis-
tů, hasičů nebo zdravotníků. Představili se také zástupci Celní správy 
a Armády České republiky. Nejen děti zaujaly ukázky práce policejních 
i celních psů při zadržení pachatele nebo odhalení zavazadel s droga-
mi. Nechyběly ani soutěže, stánky, simulátor převrácení ve vozidle nebo 
simulátor nárazu při dopravní nehodě. (hrr)  Foto Bohumil Hlaváček

Děti prožily Den s Policií ČR

tí příčce, kterou vybojoval Žďár 
za čas 18,20 s. Černovické ženy 
zaběhly čas 18,02 s a nejrychlejší 
byl opět Žernovník (čas 17,51 s).

O týden později se sjeli hasi-
či na těžší kopečkovou trať do 
Pamětic, která každý rok prověří 
jak kondičku proudařů, tak taktic-
ké přemýšlení strojníka. Zaběh-
nout si pamětický kopeček přijelo 
30 družstev mužů a 15 družstev 
žen. Nejlépe obstáli muži ze 
Stražiska, Hlubokého a Černo-
vic A, a to v pořadí Černovice A 
třetí (čas 19,07 s), Hluboké druhé 
(čas 18,36 s) a Stražisko první 
(čas 17,72 s). Ženy se nenechaly 
zahanbit a s převýšením rovněž 
statečně zabojovaly, časy tří nej-
lépe ohodnocených družstev se 
pohybovaly na hranici 19 vteřin. 
Nejrychlejší byl Žďár s časem 
18,75 s, druhou příčku obsadil 
Sychotín za čas 18,96 s a třetí 
Sebranice za čas 19,02 s.

O víkendu 29. a 30. června má 
Velká cena Blanenska volno, 6. 
kolo tohoto seriálu hasičských 
soutěží uspořádají hasiči a hasič-
ky ze Šošůvky, a to v neděli 7. 
července od 12 hodin.



BLUESMANI Z RAKOUSKA 
ZAHRAJÍ VE SKLENÍKU

Trio The Roosevelt Houserockers se zvukem in-
spiruje u těch nejsyrovějších hudebníků z Chicaga: 
Hound Doga Taylora, Elmorea Jamese a dalších po-
dobných „výtečníků“. Nejen zvukově, ale i vizuálně 
skupina působí, jako by ji přesadil přímo z chicagské 
ulice, v lepším (či horším?) případě z laciné nálevny, 
kde vyhrává za pár drobných nebo aspoň za panáka 
whisky. Muzikanti s rozkošnými přezdívkami Mud 
(kytara, harmonika, zpěv), Blindfi nger (kytara, zpěv) 
a Ty (bicí, harmonika) nejen úspěšně prošli Blues 
Aperitivem a hlavním pódiem největšího českého 
bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku, ale při 
té příležitosti se seznámili s britskou legendou fouka-
cí harmoniky Paulem Lambem, který byl jejich hud-
bou tak okouzlen, že s nimi dnes příležitostně brázdí 
Evropu. 

 ČTVRTEK 11. 7., SKLENÍK

JAZZ-POPOVÉ DUO 
VLADIMÍRA KRČKOVÁ & 
MARTIN BRUNNER

Zpěvačka Vladimíra Krčková a klavírista Martin 
Brunner začali spolupracovat – v současné době vel-
mi prozaickým způsobem – díky Facebooku. Vladi-
míra má totiž zvyk psát na svou zeď místo statusů 
básně a Martin právě hledal poezii, kterou by zhu-
debnil... Výsledkem toho je rychle vznikající pro-
jekt jazz-popových art songů, který v současné době 
koncertně můžete slyšet v okouzlující komorní verzi, 
pouze zpěv a klavír.

Ve společném projektu realizují svou další hudební 
kapitolu – lásku k popové hudbě – propojenou s je-
jich vnitřními neopakovatelnými hudebními vesmí-
ry. Vydávají se tak na krásnou, přirozeně interaktivní 
a charismatickou cestu k popovým srdcím jejich stá-
vajícího a nového publika.

 SOBOTA 12. 7., SKLENÍK

SLOVENŠTÍ LONGITAL 
VYSTOUPÍ SE ZCELA 
AKUSTICKÝM SETEM

Longital jsou dva zvukoví cestovatelé: Shina (zpěv, 
basová kytara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smy-
čec) a virtuální elektronický spoluhráč Xi Di Nim 
(laptop, Lemur Jazz Mutant, organická elektronika, 
zvuky prostředí, loopy, samply). Duo Longital vzniklo 
v roce 2004 v Bratislavě. Písničkáři 21. století Daniel 
Salontay a Shina spojili svoje síly, elegantně vykroči-
li mimo hranice hudebních žánrů i Slovenska a stihli 
už okouzlit posluchače v 11 zemích Evropy a v USA, 
kam byla dvojice pozvaná na prestižní festival SXSW 
Austin. Skupina vydává alba ve vlastním vydavatel-
ství Slnko records. Hudba Daniela Salontaye a Shiny 
je silná, léčivá a srozumitelná. Elektronické písnič-
kářství s jakoby přivřenýma očima: ještě ne sen, ale 
už ne ani bdělá realita. Texty ve slovenštině přinášejí 
poetiku z cest a z kopce Longital nad Dunajem, kde 
Dano a Shina žijí a tvoří. Zvuk Longital je nezaměni-
telný i díky Danově virtuózní hře smyčcem na kytaru 

a využití v našich končinách nevídaného hudebního 
nástroje – dotykové obrazovky Lemur Jazz Mut.

 PÁTEK 12. 7., PANSKÝ DVŮR

ČANKIŠOU ROZTANČÍ 
HLAVNÍ SCÉNU

Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do pově-
domí posluchačů doma i v zahraničí díky svým kon-
certům nabitým energií a divokými rytmy. Ty se pod 
vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka 
Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneč-
ní rej. Čankišou se svou fůzí různých etnických vlivů 
na rockovém základě a bohatou sbírkou exotických 
nástrojů projeli svět od ostrova Réunion v Indickém 
oceánu, přes Pákistán až po malajské Borneo.

Kapelu Čankišou založili původem bigbeatoví mu-
zikanti na vánočním mejdanu v roce 1999. Použitím 
nejrůznějších nástrojů z celého světa se vrhli do pro 
ně naprosto nových vod ethna, world music a origi-
nálně opřeli svou tvorbu o legendu dávného jednono-
hého lidu Čanki. Za více než 10 let existence si kapela 
vydobyla pevné místo na hudebním slunci a dnes pa-
tří ke špičce české world music.

 PÁTEK 12. 7., LETNÍ KINO

S LEGENDÁRNÍ 
KAPELOU 
MŇÁGA A ŽĎORP 
ZAVZPOMÍNÁME…

Mňága a Žďorp je česká hudební skupina zastu-
pující žánr alternativní rock. Kapela, pocházející 

z Valašského Meziříčí (přesněji 
odtud pochází zakládající jádro 
skupiny), se formovala již od 
roku 1983. Často se měnilo slo-
žení kapely. Zpočátku vystupo-
vala pod názvem Slepé střevo, 
členové Mňágy současně půso-
bili i v jiných kapelách (Velký 
plytkoš, Happyend). Tyto kape-
ly však zanikají a od roku 1987 
se již hovoří jen o skupině Mňá-
ga a Žďorp.

Do povědomí se dostala pře-
devším hitem Hodinový hotel, 
který je první skladbou na de-
butovém albu skupiny nazva-
ném příhodně Made in Valmez 
(1991). Poslední, již jedenácté 
řadové album vyšlo 12. února 
2010 a jmenuje se Takže dobrý. 

Frontman skupiny Petr Fiala navíc vytvořil samostat-
ná alba Nečum a tleskej! (1994) a Je čas (2005).

 SOBOTA 13. 7., LETNÍ KINO

PSOY KOROLENKO & OY 
DIVISION PŘIJEDOU Z 
IZRAELE

Oy Division je jedna z mála kapel v Izraeli, které 
hrají starou lidovou hudbu západoevropských Židů, 
obecně známou jako klezmer. Členové Oy Division 

se nesnaží o moderní styl klezmeru, ale spíše chtějí 
obnovit a přivést zpět k životu téměř zaniklou před-
válečnou židovskou hudbu tak, jak byla původně hrá-
na. Jejich repertoár je směsicí instrumentální hudby, 
svatebních tanců, lidových písní a písní čerpajících 
z jidiš divadla. Členové kapely pocházejí z různých 
kulturních prostředí: Eyal Talmudi je přední izrael-
ský a mezinárodní hráč na klarinet, který pravidelně 
cestuje po světě s balkan beat boxem; Noam Enbar 
je baskytarista a zpěvák výjimečné izraelské experi-
mentální punkové kapely H „Billuyim; Assaf Talmu-
di je hudební producent, skladatel a pedagog na Uni-
versitě; Gershon Leizersohn je postgraduální student 

hudebního oboru na univerzitě v Tel Avivu, který pra-
videlně hraje klasickou hudbu s orchestrem a Avichai 
Tuchman je nezávislý hudebník a producent, aktivní 
jak ve světské, tak i v náboženské hudební scéně v Iz-
raeli.

SOBOTA 13. 7., LETNÍ KINO

MICHAL CIHLÁŘ VYSTAVÍ 
CESTOVATELSKÉ 
DENÍČKY

Základem boskovické výstavy je 69 autorských de-
níčků, které si Cihlář od roku 1989 pečlivě vytváří na 
každé cestě po celém světě. Nosí je v pravé zadní kap-
se kalhot, tomu odpovídá nejen jejich nevelký formát, 
ale i jakási „opotřebovanost“, či spíše jedinečnost 
každého sešitku. Každý deník je koláží poznámek, 
vlepených výstřižků z místního tisku, nalezených ar-
tefaktů, kreseb, fotografi í, razítek, známek... pestrost 
cesty a vizuálních zážitků odpovídá živému obsahu 
uvnitř. Někdy rychlý záznam v deníku slouží později 
jako podklad k vytvoření samostatné práce v linorytu. 
Výstava v Boskovicích je kombinací obého – vlast-
ních deníčků, kopií některých dvoustran v autorské 
instalaci a několika grafi k, které z nich vycházejí. 

Letošní výstava v Muzeu Boskovicka se dokona-
le doplňuje s celkovou atmosférou festivalu – je v ní 
touha po poznání, vnímání a pochopení odlišného, 
krása bytí na cestě a hlavně radost a zaujetí.

 11. 7. – 19. 8. MUZEUM

CIRKUS TETY 
PŘEDVEDE 
AKROBACII NA 
PROVĚŠENÉM 
ZÁVĚSNÉM 
LANĚ

Malý novocirkusový soubor 
se zaměřením na visutou ak-
robacii, kterou propojuje s di-
vadelními představeními. Hra 
Bedřich (téměř nonverbální 
komedie o ženském světě) vy-

užívá kromě párové hand to hand akrobacie a akro-
bacie na pevné hrazdě (v podobě zrcadlového rámu) 
i tzv. cloud swing (prověšené závěsné lano). Členky 
souboru TeTy jsou jediní akrobati u nás, kteří se této 
technice věnují.

SOBOTA, 13. 7., HRAD

TEATR NOVOGO FRONTA 
KONEČNĚ V BOSKOVICÍCH

Teatr Novogo Fronta pochází ze St. Petersburgu 
v Rusku, kde byla tato divadelní společnost zalo-
žena v roce 1993 Irinou Andreevou a Alešem Janá-
kem. Jejich první práce vycházely z experimentu na 
poli vztahu mezi tělem umělce - jediného materiálu 
užívaného umělcem - a prostorem kolem něj. První 
představení Vremja Dujak (Hloupý Čas, 1994) bylo 
uvedeno na jejich prvním evropském turné a jeho té-
matem byl strach z toho, co může přinést budoucnost 
v Rusku. Po úspěchu inscenace a celého turné se TNF 
usadil v Praze, kde dodnes připravuje a realizuje své 
ojedinělé inscenace. V souboru se vystřídali umělci 
z České republiky, Japonska, Ruska, Kanady, Itálie, 
Slovenska, Německa, Rakouska, Francie, Sardínie, 
Švédska, Jugoslávie, Toga, Polska, Řecka a Dán-
ska. Mezinárodní povaha souboru je charakteristická 
i pro jeho současné složení. Nejnovější projekty jsou 
realizovány ve spolupráci s tanečníky (performery, 
herci) z České republiky, Německa, Polska, Dánska, 
Rakouska a Řecka. V Boskovicích představí alegoric-
kou grotesku o složitosti lidské duše Causa fatalis.

SOBOTA, 13. 7., HRAD

UNIKÁTNÍ TRILOGII 
HOŘÍCÍ KEŘ 
PROMÍTNEME V KINĚ 
PANORAMA

(Česko/Polsko, 2013, režie Agnieszka Holland, 
3x80 min.)

Po seriálu Terapie, který vyvolal příznivé ohlasy 
u kritiky i u diváků, HBO Česká republika pokraču-
je v tvorbě vlastních hraných děl. Dalším původním 
projektem, který vznikl v režii světoznámé Agnieszky 
Holland, je třídílné retro HOŘÍCÍ KEŘ, inspirované 
skutečnými událostmi i reálnými postavami. Scénář 
dramatu o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech 
jeho blízkých a počátcích normalizace v posrpnové 
ČSSR napsal Štěpán Hulík.
Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 
a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší společnosti. 
Události se zdramatizují po skandálním nařčení 
od poslance Viléma Nového, který Palachovo 
sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v České 
Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni. 

Hlavní postavou vyprávění je advokátka Dagmar 
Burešová, která jménem Palachových příbuzných 
podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti.
Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů 
ve zdánlivě beznadějném soudním procesu a trpělivě 
sháněla důkazy v jejich prospěch, ztvární Tatiana 
Pauhofová. JUDr. Dagmar Burešová za normalizace 
obhajovala pronásledované disidenty a po listopadu 
1989 se stala ministryní spravedlnosti. V letech 1990-
1992 zastávala funkci předsedkyně České národní 
rady. 

SOBOTA 13. 7. OD 20.15 HOD. KINO 
PANORAMA (celá trilogie)

Mňága a Žďorp

Michal Cihlář - DENÍČKY

Čankišou  Foto Petr Volgemut

Cirkus TeTy  Foto V. Brtnický

Letos už po jednadvacáté budou čtyři červencové dny patřit 
v Boskovicích festivalu pro židovskou čtvrť. Tentokrát si svátek 
hudby, divadel, fi lmů, výstav a dalších akcí můžete užít od 11. do 
14. července. Přípravy festivalu právě vrcholí a pořadatelé dola-
ďují poslední detaily. 

V amfi teátru letního kina najdete hlavní hudební scénu, ve skle-
níku blues a jazz a ty nejkomornější projekty v synagoze. Tradič-
ní scéna magazínu UNI změní místo, ale ne dramaturgii. Rock-
ové i alternativní kapely tentokrát zahrají v panském dvoře.
Hrad ožije netradičními divadelními představeními a sobotní odpo-
ledne bude ve znamení ekvilibristiky, pohádková neděle pak přivítá 
děti i jejich rodiče ve farské zahradě. Letos ovšem najdete divadelní 
představení i na palouku před hradem a v synagoze.

Kromě toho je tento ročník festivalu tak nabitý fi lmovými projek-
cemi, že se v kině Panorama začne ve čtvrtek 11. 7. promítat už v 
9.30 a těšit se můžete na profi l Juraje Jakubiska, současný evropský 
fi lm, řadu zajímavých dokumentů, studentské fi lmy a už tradiční so-
botní pohádkové ráno.

Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani milovníci výtvarného umění. 

Výstavy v Muzeu Boskovicka budou k vidění až do 19. srpna, spe-
ciální fotografi cký projekt je připraven pro panský dvůr a pořadatelé 
by letos rádi pro výtvarný projekt využili i venkovní prostor za mu-
zeem.

Bohatý doprovodný program nabídne autorská čtení a besedy, ze-
jména pro mimoboskovické návštěvníky jsou zase připraveny ko-
mentované prohlídky židovské čtvrti, cyklovýlet pod vedením ředi-
tel Mendelova muzea v Brně Mgr. Ondřeje Dostála zavede účastníky 
na světově proslulé paleontologické naleziště Obora a představí se 
zajímavé neziskové organizace.

A celý festival si mohou užít i děti! KZMB pro ně připravilo na 
nádvoří zámku páteční Boskovický pohádkový hřebínek a v těsné 
blízkosti UNI scény, divadelní scény na hradě a ve farské zahradě 
budou stejně jako loni probíhat výtvarné dílny, většinou v režii Blan-
ky Matuškové, která připravuje také odpočinkové čtení pohádek.

Vstupenky na jednotlivé festivalové a doprovodné akce budou 
v prodeji na místě od 10 do 290 Kč. 

Zájemci si také mohou v boskovickém informačním středisku za-
koupit permanentku za 450 Kč, na místě pak bude za 590 Kč. Stu-

denti zaplatí 350 Kč v předprodeji a 490 Kč na místě. Permanentka 
platí v letním kině, na hradě, v zámeckém skleníku, v panském dvoře 
a ve farské zahradě.

Celý program a podrobnosti najdete na 
www.boskovice-festival.cz

Festival pro židovskou 
čtvrť ovládne Boskovice

Tipy z programu...Tipy z programu...
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Skupina Karlovy hračky hraje 
bluesrock pro dobrou náladu

Š ...

Radim Hruška

Boskovice - Na boskovické 
hudební scéně se zhruba před ro-
kem objevila nová hudební sku-
pina. Její název je hravý - Karlo-
vy hračky. Kapela vyniká podle 
mého názoru hned v několika 
ohledech. Věnuje se bluesrock-
ovému hudebnímu stylu, sází na 
svoji vlastní tvorbu a usmívá se 
na svoje publikum. Jak říkají čle-
nové kapely, jejich cílem je dělat 
lidem lepší náladu. V současné 
době tvoří Karlovy hračky osm 
hudebníků Ivo Hájek (kytara), 
Radek Klon (zpěv), Martin Nerud 
(klávesy), Miron Valter (basová 
kytara), Karel Beníšek (bicí), Ra-
dek Řehoř (tenor saxofon), Milan 
Hrdý (trumpeta) a nový člen Vik-
tor Pavlů, který bude hrát na po-
zoun. Začátky ale byly, co se týče 
obsazení, podstatně skromnější.

Výstava. Letovická galerie Pex patří v současné době výstavě obrazů populární malířky Ivy Hü  nerové. Foto galerie Pex * Slavnos  . Kořenec hos  l další ročník tradičních Kořeneckých slavnos   písní a tanců. Po slavnostním 
zahájení vystoupily soubory Kořeňáček, Čtveráček, Mozeka Kohótek, Borověnka, Drahánek, Skaláček, Skalák, Kořeňák, Drahan, Velen a hostující soubor Hanácká beseda z Koje  na. Po skončení programu následovala taneční 
zábava. Foto Jaroslav Oldřich * Rynek volný. Akce s  mto názvem se odehrála na boskovickém Masarykově náměs  . Před příchozími vystoupilo devět boskovických organizací, které se zabývají tancem, zpěvem, hudbou a 
cvičením. Akce navázala na pořady Vivat Letňák a Vivat Boskovice. Foto Luboš Sušil

„Nebylo to jen tak, že jsme 
si u piva řekli, že spolu budeme 
hrát. Dalo chvíli práce, než jsme 
sestavu vybudovali. Každý z nás 
prošel v minulosti různými hu-
debními uskupeními a všichni 
se hudbě věnují v podstatě od 
dětství. Na začátku stála pouze 
dohoda, že chceme udělat něco 
nového, a tak jsme začali hledat 
zpěváka a bubeníka. Našli jsme 
si Karla Beníška, a protože jsme 

znali a slyšeli zpívat Radka Klo-
na, tak byla volba zpěváka jasná. 
Zakládající „čtyřku“ jsme tedy 
měli pohromadě. V tomto slože-
ní jsme zhruba před rokem začali 
zkoušet v Černé Hoře a postupně 
jsme uskupení dále formovali,“ 
popsali začátky kapely Ivo Hájek 
a Miron Valter. 

Kapela dalšímu vývoji svého 
hudebního stylu nechává volnější 
průběh. Bluesrock nyní nejvíce 
sedí společné tvorbě písní a blues 
bude vždy kapelu v této sestavě 
ovlivňovat. Čas jistě ukáže, jak se 
dál bude hudební styl Karlových 
hraček formovat a záleží to také 
hodně na hudebních tvůrcích. 
Podstatné je, že kapela se hned na 
začátku rozhodla dělat převážně 
svoje vlastní písničky. Jejich sna-
ha se vyplácí. Svědčí o tom klad-
né ohlasy z vystoupení v Brně, 
Kroměříži nebo v Boskovicích.

„Každá hudební formace, která 
nechce jen kopírovat a napodobo-
vat existující skladby (což je do-
sti pohodlné), musí přijít s něčím 
novým. Snad dobrou cestou může 
být vlastní repertoár. V originali-
tě je síla, dravost, výjimečnost…, 
i když také někdy nejistota. Sa-
mozřejmě není zdaleka jasné, že 
vlastní skladby jsou nějakou zá-
rukou úspěchu a kvality. Samot-
ná originalita však také nestačí 
a vedle dobře odehrané skladby 
musí být navíc i nějaká další - 
vyšší přidaní hodnota, která je ně-

kdy ve hvězdách a mnohým z nás 
navždy nekonečně vzdálená,“ řekl 
s úsměvem zpěvák a autor mnoha 
textů kapely Radek Klon.

Karlovy hračky začaly se 
skladbami Ivo Hájka a Mirona 
Valtera (Elegán, Hroši, Zoufalec, 
Samorost), kde se textařsky po-
dílel také Vlastimil Juřek, Jaro-
slav Pavelka a objevil se i nějaký 
remake. Postupně se do tvorby 
významně zapojil její frontman 
Radek Klon. V současné době má 
kapela kolem sedmnácti vlastních 
písní. Skladatelsky - hudebně 
velmi ovlivňuje skupinu kytarista 
a kapelník Karlových hraček Ivo 
Hájek a podílí se i všichni ostatní 
členové, zejména Miron Valter 
a nyní nově i Martin Nerud. 

Dalším krokem pro originalitu 
skupiny bylo budování dechové 
sekce. Ke Karlovým hračkám se 
přidal Radek Řehoř, který hra-
je na tenor saxofon. „Byli jsme 
nadšení, že do toho půjde Radek 
s námi a opravdu nás to jeho ságo 
hodně posunulo dál,“ uvedli čle-
nové kapely. Časem přibyla trum-
peta zkušeného muzikanta Milana 
Hrdého a od letošního roku s ka-
pelou hraje i učitel hudby a sbor-
mistr Martin Nerud na klávesové 
nástroje. Posledním příchozím 
(teprve nedávno) je Viktor Pavlů. 

A proč název Karlovy hrač-
ky? Původně byl ve hře název 
Samorost a host, na kterém se už 
všichni členové shodli. Součas-

ný název byl až druhý v pořadí. 
„Mnoho lidí říkalo, že „hračky“ 
jsou lepším a hravějším názvem. 
Před prvním vystoupením jsme 
tedy ohlásili nástup Karlových 
hraček a nakonec se to chytlo,“ 
vysvětlili členové kapely.

Karlovy hračky hrají pro poho-
du a jejich skladby jsou postave-
né na sólovém zpěvu s občasnými 
vícehlasy. Nebrání se ale ani in-
strumentálním skladbám. Hlav-
ním směrem jistě zůstanou zpí-
vané písničky, které často sdělují 
životní příběhy (jako texty Radka 
Klona - Božena, Jsem tvůj pes, 
Noc má moc, Dobrá rada a další). 
Kapela věří ve svou muziku, kte-
rá má posluchače pobavit. Důle-
žitá je také energie, kterou podle 
ohlasu diváků vyzařuje. „Chceme 
působit pozitivně a hrát s radostí 
a úsměvem, protože tak možná 
lidé s námi zapomenou na všední 
den,“ tvrdí Karlovy hračky. Chtě-
jí komunikovat s publikem a cítit 
zpětnou vazbu, která se na jejich 
vystoupeních objevila a snad zase 
objeví.

Nejbližší vystoupení: v neděli 
7. července v době od 15 do 17 
hod. v parku před Zámeckým 
skleníkem v Boskovicích, v neděli 
14. července na festivalu Unijazz 
Boskovice. V září vystoupení ve 
Staré pekárně v Brně. Více infor-
mací na www.karlovyhracky.cz 
a www.bandzone.cz/karlovyhrac-
ky a na facebooku.

Minifotoreportáž z kulturního dění v našem regionu

Tvoření dětí - Naše město
Je již téměř konec školního roku, ale to neznamená, že se ve školách 

přestalo učit. I v naší mateřské škole pokračujeme do prázdnin v plnění 
našeho Školního a Třídního kurikula, jehož hlavním tématem v tomto 
období je: „Víme kam patříme“.

Největším námětem hovorů mezi dětmi se stala nedávná změna v na-
šem městě, na kterou neustále upozorňovaly paní učitelku při příchodu 
do školky. Tou změnou je nová výsadba letovického náměstí, kterou dří-
ve pokrývala hlavně tráva a keře. Nyní se nám tato část města zbarvila 
do jarních a letních barev a děti tuto změnu samozřejmě zaznamenaly. 
Začali jsme ,,O novém městě“ nejen hovořit v komunitním a diskusním 
kruhu, ale i město malovat na papír. A tak vznikl prvotní nápad, vybudo-
vat si „NAŠE MĚSTO“ v trojrozměrném prostorovém zobrazení. Zača-
li jsme nejprve vyrábět jednotlivé domy, které lemují náměstí. U práce 
jsme si povídali o tom, jaké obchody a služby v domech na náměstí mů-
žeme najít. Předškoláci v rámci svých znalostí a dovedností si svůj dům 
patřičně popsali dle zboží, které se v tom daném obchodě prodává. Ne-
zapomněli jsme mimo jiné ani na Městský úřad, na kostel se hřbitovem, 
hasičárnu a hlavně to nejdůležitější - Zmrzlinářství a Hračkářství! Po té 
jsme domečky poskládali a nalepili na velký krabicový papír. 

A už zbývalo to nejlepší, na co se děti nejvíce těšily - barevně město 
domalovat. Brzy se modrala řeka Svitava, zelenal kruhový objezd a čer-
venaly kytičky již zmíněného náměstí. Po silnici přes město projížděla 
sanitka a hasičské auto. Toto překrásné barevné ,,Naše město“ se stalo 
hlavní dominantou ve třídě. Všichni jsme kolem výtvoru chodili a ne-
spouštěli z něj zrak. Děti z vedlejší třídy nakreslily znak města Letovic, 
a to už bylo všem jasné, že týdenní práci musí vidět i oči, které jsou 
s naším městem nejvíce spjaté, což jsou oči pana starosty. Pan starosta 
Vladimír Stejskal opravdu zavítal do naší školky a celé město si profe-
sionálním okem prohlédl. Musel všechny děti opravdu velmi pochválit, 
neboť hned poznal, že se dívá na „NAŠE LETOVICE“. 

 Monika Přikrylová, učitelka MŠ Čapkova, Letovice

Školní výměnný pobyt
Již tradiční výměna žáků mezi naší a partnerskou školou v Mürzzu-

schlagu začala už v květnu, kdy jsme mohli přivítat rakouské hosty zde 
v Blansku. Domluvili jsme pro ně návštěvu jeskyní v Moravském krasu, 
prohlídku pivovaru v Černé Hoře, žáci si společně zasportovali a praco-
vali na projektu Povědomí a stereotypy našich zemí: Rakousko – Česká 
republika, kde vytvořili komentovanou koláž z různých fotografi í.

Naši žáci si  pobyt v Rakousku užívali začátkem června. Kromě spo-
lečného setkání ve škole a dokončení započatého projektu, při kterém 
mezi zúčastněnými probíhala oboustranná debata, v níž si ověřili svo-
je jazykové i obecné znalosti a dovednosti, všichni poznali zajímavos-
ti Mürzzuschlagu, navštívili Štýrský Hradec, pokochali se nádhernou 
okolní krajinou, nezapomněli ani na radost z pohybu a využili všechny 
nabízené možnosti. K příjemnému zakončení tohoto výjezdu do zahrani-
čí patřila i návštěva vídeňského Pratru, kde si každý vybral činnosti dle 
svého vkusu a povahy. Při všech aktivitách, u nás i v Rakousku, sehrál 
velkou úlohu cizí jazyk – hlavně angličtina, i když někteří si vyzkoušeli 
i svoje znalosti z němčiny.

Za velmi zdařilou akci musím poděkovat všem, kteří se na ní podíleli - 
vedení školy za podporu, učitelům a rakouským partnerům za trpělivost 
a ochotu. Nesmí chybět ani poděkování žákům za jejich skvělé chování 
a vystupování, kterým velmi dobře reprezentují naši školu.

 Jitka Jelínková, ZŠ Blansko, Erbenova 13

Projektem evropského dne „Slovensko – země pod Tatrami“ žila minu-
lý týden celá MŠ, ZŠ a PrŠJ v Boskovicích ve Štefánikově ulici. Žáci se 
ak  vní formou seznamovali na několika stanoviš  ch s životem našeho 
nejbližšího souseda, např. s výrobky tradiční slovenské kuchyně a pozná-
vali města a přírodní krásy Slovenska. Na závěr dne si zazpívali i několik 
slovenských písní.  Foto Jaroslav Oldřich
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Navrá  l: Pálí nás nastavení 

úhrad zdravotních pojišťoven
Radim Hruška

Boskovice - Více než dva mě-
síce působí v boskovické nemoc-
nici nový jednatel. 
Po předání agendy 
a zorientování se 
v chodu zdravot-
nického zařízení 
jsme se Dana Na-
vrátila zeptali na 
aktuální situaci 
v nemocnici i vý-
hled do budoucna. 

Asi nejčastě-
ji zmiňovanou 
zprávou z ne-
mocnic byly dvě 
etapy propouštění. Plánujete 
v blízké budoucnosti další sni-
žování stavu personálu?

Hlavní vlnu propouštění, zhru-
ba dvacet lidí, provedl můj před-
chůdce začátkem letošního roku, 
když jsem ještě nebyl v nemoc-
nici. V drtivé většině to ale byly 
odchody do starobních důchodů, 
přičemž tato místa nebyla znovu 
obsazena. Za mého působení došlo 
k propuštění několika jednotlivců 
v rámci slučování pracovních po-

zic a reorganizaci. Bylo to celkem 
šest lidí. S dalším hromadným 
propouštěním nepočítáme. Jestli 
odejde nějaký zaměstnanec, tak to 

budou už normální 
změny týkající se 
běžného provozu 
zdravotnického 
zařízení. V dané 
chvíli máme 
všechna oddělení 
personálně zajiš-
těna. Samozřejmě 
sehnat kvalifi -
kovaný lékařský 
personál v někte-
rých oborech není 
úplně jednoduchá 
věc, protože zkrát-

ka nejsou na trhu práce.

Jaký problém vnímáte v sou-
časné době jako nejpalčivější?

To, co teď pálí nejen boskovic-
kou nemocnici, je nastavení úhrad 
zdravotních pojišťoven. Kvůli 
nové úhradové vyhlášce máme 
výrazně snížené zálohové platby. 
Musel jsem proto zavést úsporná 
opatření, která jsou v mnoha ob-
lastech. Co se týká personálních, 
ty už proběhly. Dále se jedná 

Trasa vycházky: 

 

AccordBOSKOVICE

Hasiči z Kulířova odjeli pomáhat...

o dodavatele, kde chceme na část 
vypsat nová výběrová řízení, aby-
chom stlačili ceny. Tam, kde to 
nejde, budeme tlačit na stávající 
dodavatele. To se týká především 
nákupu zdravotnického materiálu.

Můžete přiblížit problemati-
ku systému úhrad za zdravotní 
péči?

V posledních dvou letech došlo 
k významné změně systému úhrad 
za zdravotní péči. Jedná se o pře-
chod z výkonnostního systému 
na systém podle DRG (Diagnosis 
Related Group, ve volném překla-
du „skupiny vztažené k diagnó-
ze“), kde jsou jednotlivé případy 
hospitalizace seřazeny na základě 
podobnosti do větších skupin, 
které jsou si podobné z hlediska 
klinického i vynaložených nákla-
dů na péči. Zde již není důležité, 
kolik výkonů je na jednotlivém 
pacientovi provedeno, ale váha 
diagnózy, to znamená - zjednodu-
šeně řečeno – složitost diagnosti-
ky a následné léčby.

Úhradová vyhláška vydaná Mi-
nisterstvem zdravotnictví pro rok 
2013 stanovuje referenčním ro-
kem, tedy rokem, ke kterému se 
letošní vykázaná péče srovnává, 
rok 2011. Navíc je vyhláška na-
stavena jako restriktivní, tzn. že 
parametry pro úhradu za vykáza-
nou zdravotní péči má nastavené 
tak, že nemocnice nemohou do-
sáhnout vyšších úhrad, než obdr-
žely za péči v roce 2011 a pokud 
množství péče přesáhnou, nedo-
stanou ji zaplacenou. A se všemi 
náklady, které se zvyšují jednak 
vlivem trhu a jednak vlivem zvy-
šování DPH a přesunu položek ze 
snížené do základní sazby, jsou 
tyto podmínky pro existenci ne-
mocnic velmi nepříjemné. Proto 
je pro každou nemocnici velice 
důležité, jak „silný“ ve výkon-
nosti měla rok 2011.

Jakým směrem se bude bo-
skovická nemocnice ubírat do 
budoucna?

V delším výhledu to bude pře-
devším změna v lůžkovém fondu, 
kde by se měly sloučit lůžkové 
fondy některých provozů. Tím 
pádem dojde k lepší efektivitě 
práce zejména ošetřovatelského 
personálu i jeho větší zastupitel-
nosti - jedná se o tak zvaný spo-
lečný lůžkový fond. Další pláno-
vané změny jsou v urgentní me-
dicíně. Konkrétně mám na mysli 
nový urgentní příjem a pracoviště 
intenzivní medicíny. Je to vize, 
směr, kterým by se měla nemoc-
nice ubírat. Tato změna ale vyža-
duje i stavební úpravy, které ne-
jsou zrovna levné, takže v daném 
okamžiku to není rychle řešitelné. 
Také máme v plánu se zaměřit na 
komerční služby pro veřejnost. 
Na oddělení rehabilitace to v sou-
časné době na velmi dobré úrovni 
funguje. 

Máte už uzavřené hospoda-
ření za loňský rok, a jak vidíte 
prognózy pro letošek?

Před několika dny byl dokon-
čen audit hospodaření za rok 
2012. Nemocnice vyšla s klad-
ným hospodářským výsledkem 
zhruba 1,5 milionu korun. Pro 
letošní rok nejsou výhledy tak 
růžové, protože jsme kráceni na 
příjmech. Nastavujeme úsporná 
opatření, ale propad v záloho-
vých platbách od zdravotních 
pojišťoven není zanedbatelný.

Na závěr..., jak se v boskovic-
ké nemocnici cítíte?

Cítím se tady dobře, děkuji za 
optání. (smích) Ale teď vážně. 
Výhodou boskovické nemocni-
ce je to, že je kompaktní a není 
roztříštěna v mnoha budovách. 
Pracovní kolektiv je navíc profe-
sionální, kvalitní a příjemný…

Pokračování ze str. 1
Přípravy byly opravdu rychlé. 

V úterý 11. června ve čtyři hodiny 
se všichni sešli v hasičské zbroj-
nici a ve středu ve tři hodiny ráno 
vyjížděli. Brali si jen základní vy-
bavení a vysílačky. Když přijeli 
na místo, byla už voda opadlá, ale 
lidé měli zatopené sklepy a také 
bylo hodně vody na okolních po-
lích. 

„Záběry z televize byly určitě 
horší než jsme viděli po příjezdu. 
Spousta už toho byla uklizeného. 
Přijeli jsme v sedm ráno a uby-
tovali se ve stanovém městě Za-
hořany, části obce Křešice s asi 
patnácti sty obyvateli. Posnídali 
jsme a vyrazili do obce. Nafaso-
vali jsme rukavice a nějaké dez-
infekce a začala práce. Vyklízeli 
jsme poničené věci a čerpali vodu 
ze sklepů. Asistovali jsme také 
u čištění přízemí a dvorů domů, 
které byly vyplaveny. Odpoledne 
byl chvilku oddech a kolem osmé 
jsme vyráželi na pole, kde jsme 
s dalšími jednotkami přečerpávali 
vodu zpět do Labe. Končili jsme 
v pátek ráno a v osm už jsme se 
vraceli do stanu a následně zpět 
domů,“ vysvětlil Maňoušek.

Jak řekl, vody muselo být ve 
Křešicích opravdu hodně, proto-

že k vidění byly domy se stopami 
po vodě sahajícími až do polovi-
ny oken. Místní už velkou vodu 
zažili v roce 2002, takže věděli, 
co dokáže. „Jedna paní popisova-
la, že se o půl čtvrté ráno ozvala 
siréna a výzva k rychlé evakuaci. 
Po návratu domů zbyli některým 
jen oči pro pláč. Lidé se ale dr-
želi a byli vděční za pomoc. Je-
jich situace se dost dobře nedá 
popsat. To by musel člověk zažít, 

aby si uvědomil, jak těžké to je,“ 
přiblížil Maňoušek s tím, že toto 
byla první podobná akce pro něj 
i kolegy. 

I přes rychlost odjezdu byla 
podle Maňouška celá akce vý-
borně zorganizovaná. „Na místě 
jsme byli s jednotkami z Břec-
lavska – měl nás na povel ve-
litel vodní záchranné služby 
z Pavlova – Stanislav Hrdlička. 
Všechno fungovalo na jedničku. 

Měli jsme dvě auta, která kolo-
vala mezi velkými hasičskými 
cisternami a rozvážela potřebný 
materiál. Kolegové na místě měli 
plány obce a obchozené posti-
žené domy ulici po ulici. Když 
jsme odjížděli, tak práce stále 
pokračovaly. Nedovedu odhad-
nou, jak dlouho potrvají. Jen pro 
ilustraci, když jsme přečerpávali 
vodu z polí, tak tam jelo dvacet 
čerpadel naplno pět dní a nocí 
non-stop a stále bylo co čerpat,“ 
dodal.  Radim Hruška

Do Boskovic zavítal Josef Zimovčák

Pro dě  . Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour Na 
kole dětem napříč Českou republikou. Jedná se o akci na podporu onko-
logicky nemocných dě  . Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem 
během dese  denní jízdy zavítal také do Boskovic.  Foto Jaroslav Oldřich

Stanové město. Zleva Richard Maňoušek, Zdeněk Čech, Radek Šebela. 
 Foto Stanislav Čech

Olomučany oslavily 660 let od svého založení

Oslavy. Lidé v Olomučanech si 
připomněli 660 let od založení své 
obce. Program oslav byl bohatý a 
trval celý víkend. Kromě hudebních 
a tanečních vystoupení byl také 
otevřen sportovní areál, mateřská 
škola, hasičská zbrojnice nebo mu-
zeum keramiky. V zasedací míst-
nos   obecního úřadu byla také 
otevřena výstava fotografi í obce 
a okolí z historie i současnos  . 
Sobotní program oslav vyvrcholil 
slavnostní ohňostrojem. V neděli 
následovala slavnostní mše, zá-
bavné odpoledne pro dě   „Dě   
baví Adélka“ a k tanci a poslechu 
zahrála Olšověnka Jedovnice. (hrr)
 Foto archiv obce



  6 ŠKOLY
Studenti z Radebeulu 
v SOŠ a SOU Blansko  

SOŠ a SOU Blansko úspěšně realizuje  projekt: 
 

„Perspektiva technického vzdělávání“ 
 
Registrační číslo GP:    CZ.1.07/1.1.16/01.0086 
Termín realizace:  od 6/2012 do 3/2015 
 
Hlavním cílem projektu je popularizovat techniku a technické vzdělání na základních školách v okrese 
Blansko a motivovat žáky ke studiu technických oborů. Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek 
kvalifikovaných  pracovníků v technických  profesích na trhu práce. Ukazuje možnosti reálného 
pracovního uplatnění  po ukončení vzdělávání v technické oblasti. 
Cílovou skupinou jsou žáci 7. až  9. tříd  ZŠ. 
 
Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím: 
1) vytvoření systému popularizace technických oborů 
2) motivačních soutěží pro žáky ZŠ 
3) motivačního filmu 
4) exkurzí žáků v SOŠ a SOU Blansko a ve výrobních firmách působících v uvedených oborech 
 
Mezi hlavní klíčovou aktivitu projektu patří  motivační soutěže žáků spolupracujících základních 
škol ve strojírenství a elektrotechnice. Žáci soutěží v teoretické a praktické části.  Prvních pět 
soutěžících je odměněno diplomem a věcnou cenou.  

Prvotní zkušenosti z realizace ukazují nejenom na zájem žáků ZŠ o technické soutěže, ale také 
na výraznou absenci povědomí žáků posledních ročníků ZŠ o reálném pracovním prostředí. 
Jeden z nejvýznamnějších poznatků žáků ZŠ při exkursi ve firmě bylo poznání, že se ve firmě 
skutečně musí pracovat. 

Šest studentů vzdělávacího 
střediska fi rmy KBA z Radebe-
ulu u Drážďan bylo od 26. květ-
na do 7. června na návštěvě na 
SOŠ a SOU Blansko. Nebyla to 
společenská návštěva, ale docela 
užitečná odborná stáž, která vhod-
ně doplňuje jejich vlastní výuku 
v SRN. 

Posuďte sami. Seznámení s tech-
nologií 3D skenování a zpracování 
dat v CAD software, měření tvrdos-
ti materiálu třemi způsoby, progra-
mování CNC strojů apod. To vše 
zvládli velmi dobře studenti stroj-
ních oborů ze SRN. Naproti tomu 
studenti oboru mechatronik navr-
hovali desky plošných spojů na PC, 
osazovali vyrobené desky plošných 
spojů elektronickými součástkami 
včetně oživení. Jednalo se kon-
krétně o elektronickou hrací kostku 
osazenou miniaturními součástka-
mi SMD. V laboratoři elektroniky 
se učili poznávat různé elektronic-
ké obvody a měřit jejich parametry 
na různých přístrojích. Všechny 

tyto výukové činnosti realizova-
li společně s našimi žáky, kteří si 
ověřovali svoje znalosti angličtiny 
nejen v odborných učebnách, ale 
i na mimoškolních aktivitách, ve 
sportu apod. Potěšující je, že z ně-
mecké strany je o stáž v naší ško-

le velký zájem. Mezi německými 
i našimi studenty vzniká vždy také 
osobní přátelství, které jim pomůže 
i při reciproční dvoutýdenní stáži 
v SRN v podzimních měsících, na 
kterou se již nyní všichni těší.

 SOŠ a SOU Blansko

 Studen   z Radebeulu –SRN společně se studenty SOŠ a SOU Blansko

„nový rozměr 
léčby“
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rozšířený sortiment léčiv, volně prodejných 
přípravků a zdravotnických potřeb

***
odborné poradenství, týkající se nežádoucích 

účinků léků 
***

vyškolený personál poradí v otázkách odvykání 
kouření, hubnutí, vitaminových doplňků...

***
poradenství i po telefonu 516 491 603 a e-mailu 

lekarna@nembce.cz
***

nabídka levnějších variant generických léčiv
***

zavádění slevových kuponů

Lékárna BH Agapé

Otevírací hodiny: po-pá 7-17 hod. / Pohotovostní 
služby: po-pá 17-22 hod., víkendy a svátky 8-20 hod.

R ehabilitační oddělení 
zajišťuje péči pro ambu-
lantní pacienty spádové 

oblas  , pro pacienty všech lůžko-
vých oddělení nemocnice a pro 
klienty, kteří tuto službu vyhle-
dají. 

Oddělení provádí diagnos  ku 
morfologických a funkčních po-
ruch orgánů, svými terapeu  ckými 
prostředky zvláště léčení indikova-
ných akutních onemocnění, léčení 
následků základních onemocnění 
a chronických stavů, rehabilitační 
péči nemocných po úrazech a ope-
racích, kde stav tuto péči vyžaduje, 
předoperační přípravu. Základní 
poskytované léčebné metody jsou 
elektroléčba, vodoléčba, léčebná 
tělesná výchova, mechanoterapie, 
masáže léčebné, relaxační, spor-
tovní, refl exní, klasické, kosme-
 cké, ergoterapie. Naše oddělení 

rehabilitace nabízí kromě lékařské 
péče hrazené pojišťovnami i péči 
za přímou úhradu, široké spektrum 
procedur a služeb regeneračních 
a rekondičních. V poslední době 
došlo na našem oddělení k dalšímu 
rozšíření spektra péče.

KINEZIOLOGICKÉ 
TEJPOVÁNÍ

Jedná se o aplikaci speciálních 
elas  ckých pásek k ovlivnění akut-
ních a chronických po  ží pohybo-
vého aparátu. Používá se elas  cký 
materiál, který je bez nega  vní 
reakce na kůži a může být nošen 
několik dní. Pásky jsou vyrobeny 
z čisté bavlny, jsou prodyšné, ne-
obsahují dráždivé látky, jsou vodě 
odolné, s výbornou snášenlivos  . 
Tejpování barevnými elas  ckými 
páskami neomezuje pohyb v mís-
tě aplikace, nenahrazuje bandáž. 
Léčebný efekt spočívá ve změně 
napě   kůže a podkoží, vede k re-
gulaci svalového napě  . Má s  mu-
lační účinek na svaly, klouby, lymfu 
a nervový systém.

Aplikované tejpovací pásky zajiš-

ťují stabilitu při zachování volného 
pohybu, snižují boles  , obnovují 
správnou činnost svalů, zlepšují 
výkon – pomáhají předcházet po-
ranění, chrání a napomáhají v prů-
běhu poúrazových poranění. 

Terapeu  cké využi   je u boles-
 vých stavů pohybového aparátu, 

boles   zad akutních i chronických, 
boles   šlach, kloubů, poúrazových 
a pooperačních stavů, ku zmírně-
ní otoků, k podpoře oslabených 
a uvolnění pře  žených svalů. Vyu-
ži   ve sportovní oblas   je zvláště 
ve zlepšení svalové a kloubní funk-
ce, podpoře doléčení poúrazových 
stavů, prevenci pře  žení svalového 
a kloubního aparátu, zlepšení spor-
tovního výkonu, ve snížení rizika 
přetěžované oblas  .

Tejpování umožňuje funkční ak-
 vitu pohybového aparátu, zvyšuje 

pocit jistoty, zkracuje dobu léčeb-
ného zásahu.

PLYNOVÉ INJEKCE
Injekce s medicinálním ply-

nem se aplikuje do boles  vých 
míst podkoží v okolí velkých klou-
bů a páteře. Plyn se velmi rychle 
vstřebává. Injekce uleví od boles  , 
zlepší prokrvení v oblas   aplikace. 
Základními indikacemi jsou boles   

zad a páteře, boles   kloubů, zánět-
livá a degenera  vní onemocnění 
kloubů, artrózy, revma, cévní po  -
že, boles   hlavy, migréna, boles  vé 
zatuhnu   ve svalech, nejčastěji na 
zádech, šířící se do konče  n nebo 
hlavy, působí i při mnoha dalších 
po  žích.

Aplikace injekcí se provádí v re-
habilitační ambulanci ve II. poscho-
dí nemocnice a je možná pouze na 
základě vyšetření a indikace reha-
bilitačním lékařem.

SUCHÉ CO2 KOUPELE
Provádějí se z léčebných důvodů 

při cévních onemocněních – ische-
mické chorobě dolních konče  n, 
poruchách prokrvení srdce a moz-
ku, chronických zánětech močové-
ho měchýře a poruchách funkce 
ledvin. Také se uplatní při opakova-
ných gynekologických poruchách, 
revma  ckých onemocněních, 
bolestech kloubů a páteře, osteo-
porose, poruchách hojení ran, dia-
be  cké neuropa  i a mnoha dalších 
ob  žích. Léčbu indikuje rehabili-
tační lékař. Při CO2 koupeli dochází 
v těle pacienta k rozšiřování cév 
a celkovému prokrvení. Účinkem 
je celková regenerace organismu. 
Suché uhličité koupele zlepšují 

funkce oběhového, hormonálního, 
nervového, pohybového i imunit-
ního systému.

STŘÍDAVÉ NOŽNÍ 
KOUPELE

Zakladatelem této léčebné me-
tody je německý farář Sebas  an 
Kneipp, po kterém je pojmeno-
vána. Principem je střídavé pře-
šlapování v teplé a studené vodě. 
Procedura je zakončena ve vaničce 
se studenou vodou a následnou 
frotáží nohou. Tato terapie přináší 
celou řadu pozi  vních účinků. In-
dikacemi k jejímu absolvování jsou 
například migrény, vegeta  vní po-
ruchy, poruchy prokrvení dolních 
konče  n, poúrazové či pooperační 
stavy, začínající křečové žíly a stavy 
po fyzickém vyčerpání a svalové 
únavě dolních konče  n. Střídavá 
nožní koupel není vhodná v pří-
padě zánětlivých onemocnění, při 
mykózách, otevřených ranách, na-
chlazení a zánětu ledvin.

PLANTOSKOPICKÉ 
VYŠETŘENÍ

Plantoskop je přístroj k vyšetření 
nohou. Slouží k posouzení tvaru, 
případných vad a deformací no-
hou, umožňuje změřit rozdíly mezi 

pravou a levou nohou. Vyhotove-
né snímky a dynamické záznamy 
chůze lze archivovat, porovnávat 
změny a sledovat dynamiku vývoje 
v průběhu pohybové léčebné tera-
pie. Na základě tohoto vyšetření 
stanovujeme individuální léčebný 
plán a doporučujeme korekci do 
obuvi. Tato vyšetřovací metoda 
nachází uplatnění u dětských i do-
spělých pacientů. Provádí ji lékařka 
s absolvovanými podologickými 
kursy.

GUNA MD 
KOLAGENOVÉ INJEKCE

Aplikace MD kolagenových in-
jekcí k léčbě pohybového aparátu – 
v tomto roce v naší nemocnici nová 
terapie boles   na principech fyzio-
logické regulační medicíny. Injekce 
obsahují kolagen, který působí pro   
ochablos   pojivové tkáně, zpevňu-
jí zvláště chrupavky, vazy a šlachy, 
látky rostlinného původu, které 
napomáhají transportu kolagenu 
do cílové tkáně pohybového apa-
rátu, látky působící pro  zánětlivě 
a další. Injekce působí komplexně 
na boles   zad, kloubů, svalů a tkání 
celého těla. Injekcí je několik druhů 
pro aplikace k příslušným struktu-
rám. Injekce působí pro   boles  , 
zlepšují pohyblivost svalů, páteře 
a kloubů, pevnost kloubů, zpo-
malují degeneraci tkání a kloubů, 
a to vždy v oblas  , pro kterou jsou 
určeny. Odstraňují i mnohé další 

po  že. Zároveň zmírňují poškození 
způsobená stárnu  m, chronickými 
onemocněními, nesprávným drže-
ním těla, poraněními a úrazy. Pů-
sobí bez lékových interakcí, nebyly 
pozorovány nežádoucí účinky.

Základními indikace jsou boles   
zad a páteře, boles   kloubů, zánět-
livá a degenera  vní onemocnění 
kloubů, artrózy, revma, cévní po  -
že, boles   hlavy, migréna, boles  vé 
zatuhnu   ve svalech, nejčastěji na 
zádech, šířící se do konče  n nebo 
hlavy a další..

Aplikace jsou prováděny na zá-
kladě cer  fi kovaných kurzů, po 
vyšetření a indikaci, lékařem oddě-
lení rehabilitace.

DORNOVA METODA
Jedná se o šetrnou manuál-

ní terapii, kterou se mohou léčit 
onemocnění a ob  že spojené 
s pohybovým aparátem. Dochází 
při ní k uvolnění blokád a boles   
v problema  ckých par  í – převáž-
ně v okolí páteře, kyčelních kloubů, 
kolen, kotníků a ramen. Léčí pro-
blémy se skoliozou, velmi úspěšně 
vyrovnává rozdílnou délku dolních 
konče  n a  m napravuje celko-
vou sta  ku těla. Dornovu metodu 
můžeme v nejlepším zájmu klien-
ta rozdělit na dvě sezení, z nichž 
každé trvá zhruba šedesát minut. 
Metodu provádí zdravotník se spe-
ciální střední školou oboru Masér 
sportovní a rekondiční.

N    

Vyšetření na plantoskopu.  Foto Jaroslav OldřichVyšetření na plantoskopu.  Foto Jaroslav Oldřich
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Krajský přebor vyvrcholil. Boskovice se s ním musí minimálně na rok rozloučit, padají

Fotbalisté Blanska postoupili do divize

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko -
Fotbalová sezóna skončila. 
V Blansku stříkalo šampaňské, 
vytoužený postup do divize vyšel 
i přes špatné prognózy odborníků. 
Odchod několika opor nebyl tak 
dramatický, jak se proklamova-
lo. Tým kolem trenéra Hajského 
a kapitána Bubeníčka ukázal svo-
ji sílu a divize se vrací do města. 

Poslední zápas sezóny skon-
čil drtivou nakládačkou Kyjovu. 
Opačným směrem putují Bosko-
vičtí. Mladý kádr záchranářské 
práce nezvládl a tým míří do 
I.A třídy. Ani v posledním utká-
ní doma nepřesvědčil a podlehl 
svému soupeři z Novosedel. Rá-
ječko se rozloučilo s fotbalovým 
ročníkem doma s Rajhradem. Pro 
příští rok zůstane jediným týmem 
v krajském přeboru z regionu. 

Kyjov – Blansko 0:5 (0:3), 
Nečas, Zouhar M. 2, Zouhar T. 
Blansko: Suchý – Grómský, Maš-
ka, Daněk (46. Vágner), Müller 
– Zouhar T., Bubeníček, Horá-
ček, Buchta – Nečas, Jarůšek (65. 
Zouhar M.). 

Blansko se loučilo se soutěží, 
kterou vyhrálo, symbolickou drti-
vou výhrou, kterou již ani nepo-
třebovalo. A to si trenér Jiří Haj-
ský dovolil zkoušet hned několik 
dorostenců. A nezklamali ho ani 
náhodou. Již ve 4. minutě se indi-
viduálně prosadil Tomáš Zouhar 
a poslal svůj tým do vedení. Pak 
přišly velké momenty Nečase, 
který upravil poločasové skó-
re svými dvěma dalšími zásahy. 
Po změně stran odstartoval svou 
velkou premiéru za áčko Michal 
Zouhar, velký talent ze Šošůvky. 
Hned dvakrát rozvlnil kyjovskou 
sít a pečetil blanenský postup 
symbolickou pětkou. 

Boskovice – Novosedly 0:1 
(0:0). Boskovice: Klimeš - Ada-
mec, Šafařík, Horák Jakub (71. 
Vykoukal), Pijáček (76. Chalup-
ka) - Černý, Přikryl, Horák Jan, 
Horák Michal - Stara (60. Blaha), 
Janíček.

Ani loučení s krajským přebo-
rem boskovickým hráčům nevy-

šlo. Začátek se sice odehrál v je-
jich režii, tlak byl ale neplodný. 
Branku se jim podařilo dát v 65. 
minutě, pro ofsajd ale neplatila. 
Devět minut před koncem přišlo 
rozhodnutí, když se hlavou trefi l 
Křivánek. Ten ještě vystřihnul 
těsně před koncem nůžky, minul 
ale Klimešovu svatyni. 

Ráječko – Rajhrad 6:3 (5:2), 
Sehnal M. 3, Sehnal J., Skhurupii, 
Tenora. Ráječko: Pokorný – Ba-
dura, Tenora, Toman, Neděla (75. 
Koutný) – Skhurupii, Kupský, 
Štrajt (65. Slavíček), Sehnal J. 
– Horák, Sehnal M. (86. Hlavá-
ček). 

Celkem zhruba stopadesátka 
spokojených diváků sledova-
la loučení se sezónou. Navíc se 
mohli příznivci týmu radovat 
z výhry dorostenců v okresním 

přeboru a postupu do krajské I. 
třídy. A samotný zápas? Devět 
branek se jen tak nevidí. A to jich 
hned sedm padlo už v prvním po-
ločase. Hosté šli sice do vedení už 
v 5. minutě, vyrovnání však při-
šlo rychle a krátce nato další gól 
Olympie. Po vyrovnání na 2:2 ale 
už opanovali Ráječkovští pole. 
Do poločasu to bylo již 5:2. V 68. 
minutě sice ještě Rajhrad dal gól, 
na další odpověď Ráječka již za-
reagovat nedokázal.

 

Hrálo se minulý 
víkend

Po pátečním utkání Mutěnic 
bylo již jasné, že Blansko může 
slavit postup. Ze Znojma se tak 
mohlo vrátit i s prohrou. Stalo 

se, přesto na běhu You Dream We 
Run mohli hráči absolvovat tri-
umfální přivítání (viz foto). Nao-
pak Boskovice již měly po víken-
du jistotu pádu o třídu níž.

IE Znojmo – Blansko 2:0 
(2:0). Blansko: Suchý – Grom-
ský, Maška, Daněk, Müller - 
Buchta, Zouhar, Bubeníček, Kři-
vánek (46. Mokrý) - Jarůšek (65. 
Vašák), Nečas. 

Znojmo vedlo již od 5. minuty 
a po druhé brance si již výsledek 
hlídalo. Oslabené Blansko nemě-
lo až tak velkou motivaci při vě-
domí jistého postupu. 

Podivín – Boskovice 4:1 (2:0), 
Janíček. Boskovice: Klimeš – 
Černý, Šafařík, Horák Jakub, Pi-
jáček – Stara, Horák Jan, Vykou-
kal, Přikryl – M.Horák, Janíček.

Rozhodlo se již v první půli. 

Existenčí zápas Boskovice ne-
zvládly. První gól inkasovaly 
z penalty po půlhodině hry, dru-
hou dostaly do šatny, ačkoliv je-
jich hra zase až tak špatná nebyla. 
Sázka na otevření hry ve snaze 
s výsledkem ještě něco udělat ne-
vyšla. Po dalších dvou brankách 
přišel boskovický čestný úspěch 
až v samém závěru.

Novosedly – Ráječko 2:2 
(1:1), Sehnal M., Shkurupii. Rá-
ječko: Pokorný – Badura, Toman, 
Tenora, Kolář - Shkurupii, Kup-
ský, Štrajt, Sehnal J. - Horák, Se-
hnal M.

Olympia prohrávala již od 3. 
minuty. Do půle se jí podařilo 
vyrovnat a krátce po změně stran 
i jít do vedení. Domácí srovnali 
až v samotném závěru, čtyři mi-
nuty před koncem. 

Dohrávka
Blansko mělo již postup ve 

svých rukách při dohrávce v Rou-
sínově minulé úterý. Svoje vede-
ní za jasné převahy ale nedotáhlo 
k bodovému zisku. Kromě něho 
ještě navíc přišlo o tři hráče zá-
kladní sestavy, kteří se již v po-
sledních dvou utkáních na hřišti 
neobjevili. 

Rousínov – Blansko 4:2 (1:2), 
Pokorný, Zouhar. Blansko: Juran 
(37. Suchý) - Gromský, Daněk, 
Maška, Müller - Zouhar, Bu-
beníček, Křivánek (57. Nečas) 
- Trtílek, Pokorný, Hansl (71. 
Buchta). 

Blansko jelo do Rousínova pro 
body. A vypadalo to, že vše tak 
dopadne a bude se moci slavit. 
Už v 5. minutě se prosadil Pokor-
ný přesnou střelou k tyči a dal již 
svůj desátý gól v sezóně. Uběhla 
další čtvrthodina a stav byl již 0:2 
a málokdo věřil, že by se Blansko 
neradovalo, hru zcela kontrolova-
lo. Fotbalového Pánaboha však 
urazilo po břevnu nastřeleném 
Trtílkem po půlhodině hry. Zra-
něný Juran pak inkasoval před 
vystřídáním smolnou branku a do 
půle to bylo 1:2.

Všichni očekávali ve druhé 
půli potvrzení převahy hostí. Vše 
ale bylo jinak V 55. minutě při-
šlo vyrovnání a domácím narostla 
křídla. Po zranění Hansla přišla 
v 71. minutě jejich třetí branka 
a po Pokorného nuceném odcho-
du z hřiště, když již bylo střídání 
ze strany FK vyčerpáno a muselo 
dohrávat v deseti, se ještě jednou 
radovali z gólu.
  1.  Blansko  30  20  4  6  68:25  64 
  2.  Sparta  30  19  3  8  66:36  60 
  3.  Mutěnice  30  17  5  8  72:39  56  
  4.  Rousínov  30  15  7  8  68:45  52
  5.  Novosedly  30  15  4  11  50:50  49
  6.  M. Krumlov  29  14  5  10  46:44  47
  7.  Ráječko  30  14  4  12  51:50  46
  8.  Bzenec  29  12  4  13  65:56  40 
  9.  Kuřim  30  12  3  15  51:59  39 
  10.  Ivančice  30  10  8  12  47:47  38
  11.  Znojmo  30  11  5  14  50:63  38
  12.  Bosonohy  30  10  8  12  41:54  38  
  13.  Kyjov  30  9  7  14  35:49  34
  14.  Rajhrad  30  9  4  17  47:74  31 
  15.  Boskovice  30  7  4  19  40:71  25 
  16.  Podivín  30  4  7  19  31:66  19 

Fotbalisté Blanska oslavují postup.  Foto Bohumil HlaváčekFotbalisté Blanska oslavují postup.  Foto Bohumil Hlaváček

N a republikovém finále 
největší evropské soutě-
že pro děti McDonald´s 

Cup v Jihlavě bojovali Blanenští 
hned na dvou frontách. Zatímco 
kapitán áčka Radim Bubeníček 
se dostal s týmem ZŠ Janouško-
va Brno, kde působí jako učitel, 
až do finále, které jeho svěřenci 
neuvěřitelně smolně prohráli 
v posledních dvou minutách 1:2 
s mladými Slávisty, nezaháleli 
funkcionáři. 

Pavel Horváth, patron 16. 
ročníku soutěže, na nabídku 
angažmá v Blansku kývnul 
hned. „Chci si ještě zahrát v po-
řádném týmu, otázka peněz už 

pro mne není důležitá,“ uvedl. 
Jakmile se o jeho rozhodnutí 
dozvěděl Petr Švancara i on 
okamžitě zrušil čerstvě do-
hodnuté angažmá v Příbrami 
a kývnul. 

„Slyšel jsem, že v Blansku 
jsou šikovní mladí, kteří za nás 
vše odběhají a my budeme jen 
dávat branky, jen ještě potře-
bujeme kanonýra,“ řekl. Třetí 
přemluvenou posilou tak bude 
slavný fotbalista Jakub Kohák, 
který dosud jen chytal v Okres-
ním přeboru a rád by se prosla-
vil jako kanonýr. Dokazoval to 
v utkání hvězd proti týmu Mc-
Donald´s, kde mu Petr Švanca-

ra připravoval jako nosič vody 
jednu šanci za druhou a on je 
zkušeně proměňoval. Theodor 
Gebre Selassie, který se stal po 
Pavlu Horváthovi patronem 
sedmnáctého ročníku soutěže, 
zatím váhá. „Vím, že v blanen-
ské obraně je velká konkurence 
a nevím, jestli bych měl místo 
v základu,“ přiznal se. 

Uzavření přestupů nebrání 
nic v cestě. „Vzhledem k tomu, 
že se všichni zavázali hrát za 
symbolickou korunu a jejich 
kluby uznaly, že jdou za lepším 
a nebudou rovněž považovat 
žádnou kompenzaci, rádi je 
v našich řadách uvidíme,“ líbí 

se manažeru Bohuslavu Jediná-
kovi. Prezident FAČR Miroslav 
Pelta, který byl na akci rovněž 
přítomen a týmu Radima Bu-
beníčka předával medaile, roz-
hodnutí všech tří hráčů chápe. 
„Thea vám ještě přemluvím,“ 
slíbil mu. 

Kapitán FK Bubeníček stvrdil 
dohodu položením svých rukou 
na ramena nových partnerů při 
společném focení úspěšného 
týmu ZŠ Janouškova. „Pásku 
v Blansku Horvimu ale hned 
nepředám, musí si ji napřed za-
sloužit,“ pokrčil rameny. (další 
foto na www.fkblansko.cz)

  Bohumil Hlaváček

Blansko loví posily na příští sezonu

Nové posily - Pavel Horváth... Nové posily - Pavel Horváth... ...a Jakub Kohák.  2x foto Bohumil Hlaváček...a Jakub Kohák.  2x foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Postup do krajského přeboru 
nakonec přes výborný finiš Kun-
štátu nevyšel. Důležitý zápas 
v Dobšicích mu na závěr nesedl, 
jeho hráči nezvládli první polo-
čas, kdy třikrát inkasovali. Hrá-
či Rájce-Jestřebí nakonec jdou 
o další třídu dolů, prohráli ve 
Šlapanicích, oslabený Bořitov 
jim v Miroslavi nepomohl. 

Dobšice – Kunštát 4:3 (3:0), 
Preč, Šmerda, Španěl. ČK: Du-
cháček (Kunštát). Kunštát: Lou-
kota – Hruška (70. Bašný), Du-
cháček, Kuda, Prudil – Adámek 
(52. Španěl), Boček, Preč, Vlasák 
(50. Šmeda) – Crhák, Stehlík. 

Zápas začal pro hosty tristně, 
po dvou rychlých brankách pro-
hrávali 2:0. A do třetice inkaso-
vali do šatny, což je dorazilo. Po 
změně stran se sice otřepali, po 
vstřeleném gólu přidali ještě je-
den, kontr soupeře je ale znovu 
srazil. Dali sice ještě kontaktní 
gól, ve zbývajících deseti minu-
tách ale již sílu na zvrat nenašli.

Miroslav – Bořitov 3:1 (2:0), 
Petrák. Bořitov: Švancara – Má-
lek, Jelínek, Kozumplík, Hrazdí-
ra T. – Kolář, Knies, Fojt L., Ja-
níček L. (72. Petrák) – Jakubec, 
Bezděk. 

Bořitovští ve zdecimované se-
stavě neuspěli. Domácí šli do ve-
dení po vcelku náhodných dvou 

brankách, na 3:0 pak zvyšovali 
po sporné ofsajdové situaci. Sní-
žení přišlo až v 82. minutě, kdy 
bylo na další korekci výsledku 
pozdě. Bořitovští se sice ještě 
dostali do šancí, neproměnili je 
však.

Šlapanice – Rájec-Jestřebí 
1:0 (1:0). Rájec-Jestřebí: Po-
lák – Vágner, Klimeš, Hejč (85. 
Štrof), Kučera – Navrátil (70. 
Žilka), Farník, Šmerda, Sedlák 
(75. Palkaninec) – Klicpera, Ma-
cháček. 

Ráječtí zahráli smutný zápas. 
Ve hře měli daleko více příleži-
tostí, jednou však inkasovali po 
Polákově nešťastném výběhu 
a ve zbytku zápasu nedokázali 
již kontrovat. Po pádu v loňské 
sezóně je tak podobný osud po-
tkal i letos. Pálení šancí se jim 
vymstilo. Přestože měli slibný 
finiš, na záchranu I.A třídy již 
bylo pozdě.  (bh)
  1.  Jevišovice  26  15  6  5  59:27  51
  2.  Vojkovice  26  15  4  7  58:27  49 
  3.  Kunštát  26  14  6  6  70:40  48
  4.  Slovan  26  13  3  10  61:39  42
  5.  Dobšice  26  13  3  10  53:49  42
  6.  Bořitov  26  10  6  10  43:54  36
  7.  Šlapanice  26  9  7  10  34:37  34
  8.  Líšeň B  26  9  4  13  43:56  31
  9.  Hrušovany  26  8  6  12  39:45  30
  10.  Šaratice  26  8  6  12  30:45  30 
  11.  Tasovice B  26  8  6  12  37:53  30
  12.  Zbýšov  26  7  9  10  36:57  30
  13.  Miroslav  26  6  9  11  37:47  27
  14.  Rájec  26  7  5  14  28:52  26 

Kunštát nepostoupil,
Ráječtí padají dolů
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Do druhé třídy nakonec padá jen jeden tým. Černého Petra si vytáhli hráči Letovic

Doubravice je okresním přeborníkem

Turnaj. Po dva dny se utkávali mladší žáci na travnatém stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Tradiční Memoriál Miroslava Krabičky letos absolvovalo deset týmů. Domácí Blansko podlehlo až ve fi nále celku ze 
zpřáteleného rakouského Mürzzuschlagu. Konečné pořadí: 1. SV Phönix Mürzzuschlag, 2. FK Blansko, 3. Tatran Kohoutovice, 4. Miedz Legnica, 5. Konfeks Legnica, 6. FC Pálava Mikulov, 7. FC Zbrojovka Brno, 8. FC Sparta Brno, 
9. FC Medlánky, 10. FC Svratka Brno. Nejrychlejší střelec: Radim Ševčík (FK Blansko). Nejlepší hráč: David Prudil (FK Blansko). Nejlepší brankář: Szymon Janeczko (Konfeks Legnica). Nejlepší střelec: Jan Gruber (SV Phönix 
Mürzzuschlag). Ceny předávali Roman Meluzín, dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji, Jaromír Blažek, reprezentant ČR v kopané, nyní brankář FC Vysočina Jihlava, Luděk Pernica, hráč FC Zbrojovka Brno, Jiří Crha místosta-
rosta města Blanska, Bře  slav Strážnický místopředseda FK Blansko, hlavní pořadatel Karel Ťoupek a Miroslav Krabička. (bh)  3x foto Bohumil Hlaváček

Třicátý ročník Memoriálu Miroslava Krabičky vyhráli mladí Rakušané

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Již 
před posledními koly bylo jas-
né, že letos budou králi okres-
ního přeboru doubravičtí hráči. 
Sestup nakonec potká jen je-
den tým. Smutní v Letovicích. 
K hodnocení sezóny se vrátíme 
v následujícím vydání našeho 
periodika.

Olešnice – Šošůvka 2:2 (1:1), 
nehl. 

Hosté se ujali vedení po chybě 
brankáře, kterému již chycený 
míč vypadl za čáru. Šošůvský 
gólman inkasoval krátce před 
přestávkou. Skóre se otočilo 
v olešnický prospěch krátce po 
změně stran po zmatku ve vápně 
hostí. Ti zápas nezabalili a v sa-
mém závěru ještě srovnali. Bez-
děk sice v 88. minutě penaltu po-
slal jen do tyče, dorážka Sehnala 
ale v síti skončila 

Vysočany – Sloup 1:3 (0:1), 
Zavadil – Petržel 2, Bezděk.

Prvních dvacet minut bylo vy-
rovnaných, pak se hosté začali 
prosazovat. V 33. minutě se ujali 
vedení Bezděkem, který pak ještě 
zazdil další šanci. Ve druhé půli 
se dvakrát prosadil sloupský Pe-
tržel v 65. a 76. minutě. Čestný 
úspěch zaznamenali Vysočanští 
v samém závěru po Škvarenino-
vě chybě.

Vilémovice – Rudice 3:3 
(1:1), Eliáš, Vašíček, Gross – Se-
hnal 2, Matuška.

Skóre otevřel ve 20. minutě 

Sehnal po zaváhání brankáře. 
O deset minut později domá-
cí Eliáš vymetl pravou šibenici 

a srovnal. V 52. minutě se misky 
vah naklonily na vilémovickou 
stranu po trefě Vašíčka srovnával 

po schvíli opět Sehnal. V 78. mi-
nutě si pohrál s domácí obranou 
nestárnoucí Matuška a bylo to 

2:3. V 89. minutě pečetil odpo-
vídající remízu Gross.

Olomučany – Lipůvka 3:0 

(1:0), Klíma Pavel, Klíma Petr, 
Štěpánek J.

V rudickém azylu se hrál po-
hledný fotbal. První půle byla 
vyrovnaná, domácí se ale doká-
zali dostat do vedení. Po změně 
stran přebrali iniciativu Olomu-
čanští, kteří měli evidentně větší 
vůli po výhře. Oslabená Lipůvka 
s několika dorostenci v sestavě 
na jejich nasazení už nestačila a 
ještě dvakrát inkasovala.

Letovice – Kotvrdovice 4:4 
(1:2), Bednář, Kaderka, Stria, 
Vondál - Sehnal Petr 2, Keprt 
Radek, Stehlík.

V Letovicích se loučili s okres-
ním přeborem v zápase nevalné 
úrovně plném zbytečných chyb 
obránců i brankářů, díky nimž 
skóre narůstalo. Skóre se přeléva-
lo jako na houpačce až dospělo do 
nefotbalové podoby 4:4. Domácí 
srovnávali až na závěr z penalty.

Jedovnice – Doubravice 2:2 
(2:1), Borek, Pernica - Vach, Vla-
dík. 

Kořenec – Drnovice 3:2 (2:2), 
Meluzín 3 - Dvořáček, Fojt. 
  1.  Doubravice  26  16  8  2  60:30  56 
  2.  Kořenec  26  13  7  6  55:35  46
  3.  Sloup  26  14  3  9  65:45  45
  4.  Rudice  26  13  6  7  60:55  45 
  5.  Lipůvka  26  12  7  7  62:41  43 
  6.  Olešnice  26  10  6  10  51:47  36 
  7.  Jedovnice  26  8  11  7  60:45  35 
  8.  Vilémovice  26  8  9  9  50:49  33 
  9.  Šošůvka  26  9  4  13  55:67  31
  10.  Olomučany  26  9  3  14  46:70  30 
  11.  Kotvrdovice  26  8  4  14  44:57  28 
  12.  Drnovice  26  8  4  14  46:74  28
  13.  Vysočany  26  8  3  15  46:62  27 
  14.  Letovice  26  5  7  14  39:62  22

Vysočany – Sloup 1:3.  Foto Pavel NovákVysočany – Sloup 1:3.  Foto Pavel Novák

Blanensko a Boskovicko - Až 
poslední kolo rozhodlo. V I.B 
třídě ubude Černá Hora. Jak řekl 
manažer klubu Květoslav Kopec-
ký, tým si to prohrál sám. „Pro-
hospodařili jsme body z podzimu 
a teď už jsme to neustáli,“ mrzí 
ho. Přes porážku v posledním 
kole se zachránilo blanenské béč-
ko, soutěž udrželi i Lipovečtí.

Blansko B – Kohoutovice 1:2 
(1:1), Majer. Blansko B: Suchý 
– Zavoral, Hanskut, Kopecký, 
Juránek – Antal, Nečas, Vašák A., 
Sedláček – Majer (46. Beneš), Ja-
růšek (61. Matuška). 

Netradičně na „Kolbence ode-
hrálo blanenské béčko poslední 
zápas sezóny. Hosté šli do vedení 
po nedorozumění Zavorala a Su-
chého. Do poločasu bylo vyrov-
náno. Po nahrávce Antala se trefi l 
Majer. Po změně stran se již pro-
sadila větší herní kvalita Kohou-
tovic, které v 72. minutě dali za-
slouženě vítěznou branku.
Černá Hora – Rousínov B 4:1 

(0:0), Trávníček 2, Širůček, Ma-
zal. Černá Hora: Stejskal Pavel 
– Stejskal Petr, Čepa, Menoušek, 
Peša – Koupý (78. Mazal), Širů-
ček, Tatíček, Jelínek (52. Kapoun) 
– Honsnejman, Trávníček. 

V první půli se hrál vyrovnaný 
fotbal. Po chybě v obraně domácí 
ve 48. minutě inkasovali. To bylo 
ale ze strany hostí vše. V 63. mi-

Černá Hora se vrací do okresního přeboru

nutě Širůček hlavou srovnal, pak 
se dvakrát prosadil Trávníček. 
V 88. minutě se trefi l ještě stří-
dající hrající trenér Mazal, který 
dal symbolickou tečku za letoš-
ním působením Černé Hory v I.B 
třídě.

Bohdalice – Lipovec 0:1 (0:1), 
Horáček. Lipovec: Sedlák O. – 
Matuška, Zouhar V., Sedlák J., 
Musil L. – Vágner (55. Musil F.), 
Školař, Lahodný, Horáček – Zou-
har M., Pernica. Již v 5. minutě 

padl první a jak se později ukáza-
lo poslední gól utkání. Po krásné 
přihrávce Školaře se o něj posta-
ral Horáček. Lipovečtí dále tvr-
dili muziku, neproměňovali však 
šance, do nichž se dostávali. Pět 
minut před půlí Michal Zouhar 
přestřelil zcela prázdnou branku. 
Hra ve druhém poločase měla po-
dobný průběh, radost z gólu ale 
diváci nezažili ani v něm. V dre-
su Lipovce se skvělým výkonem 
blýskl dorostenec Lahodný.

 1. Soběšice 26 16 4 6 57:29 52 
 2. Podolí 26 14 5 7 44:38 47
 3. Bohdalice 26 13 5 8 66:31 44
 4. Kohoutovice 26 12 4 10 40:36 40 
 5. Rousínov B 26 11 5 10 49:41 38 
 6. Svratka 26 11 5 10 38:37 38
 7. Švábenice 26 12 2 12 52:47 38
 8. Tišnov 26 12 1 13 39:40 37 
 9. Medlánky 26 10 7 9 47:54 37
 10. Lipovec 26 10 5 11 42:47 35
 11. Čebín 26 9 5 12 41:43 32
 12. Blansko B 26 9 3 14 42:60 30
 13. Černá Hora 26 8 5 13 44:60 29
 14. Ivanovice 26 4 6 16 23:61 18

Blansko B – Kohoutovice 1:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Kohoutovice 1:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Svitávka - 
Poprvé v celé 
historii v kolové 
se hrálo MČR 
v kategorii U23 
mužů do 23 let.
Je až neuvěřitel-
ní že se do fi nále 
7 týmů z ČR se 
hned probojo-
valy čtyři týmy 
Svitávky. Navíc 
se jim povedl 
vskutku husar-
ský kousek a to, 
že všechny tyto 
historicky první medaile získali jen jejich hráči. Cesta za tímto úspě-
chem ovšem nebyla vůbec snadná.a letos se opravdu hrálo o vše, až do 
posledního kola.

Vítězem a zároveň mužstvem, které si vybojovalo  zlatou medaili 
a duhový trikot mistrů ČR se stalo mužstvo SC Svitávka 1 ve složení 
David Richtr a Pavel Richter.Tato dvojice až na jedno zaváhání v se-
mifi nále celkem s přehledem vévodila celé  soutěži. Druhé celkové 
místo získala MO Svitávka 1 Jiří Hrdlička, Roman Staněk, které ačko-
liv pokořila MO Svitávka 2 v součtu všech bonifi kačních bodů získala 
stříbrnou medaili. O celkový bronz se zasloužila prakticky trojice, jako 
kmenový hráč Filip Zahálka a s ním Tomáš Dyčka, který si ovšem pár 
dnů před fi nálem zlomil ruku a nahradil ho do fi nále Patrik Kamenický. 
Ten nehrál téměř půl roku, ale bylo vidět, že s Filipem spolu hráli řadu 
let a jejich dlouholetá  souhra byla znát i na hřišti. Nakonec ve fi nále 
skončili na druhém místě ovšem celkově o bonusový bod si pověsili 
na krk bronz. 

Je to poprvé v celé historii co se povedlo v kategorii můžů získat 
všechny tři medailové stupínky. Dík patří  hlavně nejen hráčům, ale 
i trenérům a celémů zázemí. „Ukázali jsme, že naše kolová je na dobré 
úrovni. O budoucnost se nemusíme bát, ale nesmíme usnout na vavří-
nech, a jít dál a pokořovat i mety na mezinárodní úrovni,“ řekl předse-
da oddílu a spolutrenér vítězů Pavel Richter.  (vz, bh)

Historický úspěch Svitávky

 Foto archiv Foto archiv



ATC Olšovec Jedovnice
zahajuje provoz

Půjčovny šlapadel a lodiček na Olšovci

PROVOZNÍ DOBA 
ČERVEN (sobota, neděle) od 10 do 19 hodin 

ČERVENEC, SRPEN (denně) od 10 do 19 hodin 

Info na www.olsovec.cz, tel.: 724 783 881, e-mail: kemp@olsovec.cz
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800 303 330Volejte ZDARMA

Kontakt:
e-mail: personal-1@otto-junker.de

www.junker-ie.cz
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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

Slavnosti
Porčova mlýna

/ mlýnské kolo v provozu - mletí mouky! / klaun /

/ program pro děti / občerstvení / rybaření /

/ projíždky na koni / koupání / kouzelník /

/ živá kapela s českými hity SB BAND! /

4.

6.7.Býkovice

VSTUP ZDARMA

Více informací na webu:
www.porcuvmlyn.cz

TIP pro učitele:  získejte slevu na prohlídku mlýna pro Vaši školu ve školním roce!

sobota od 16h

TIP NA VÝLET:

Letovice
Boskovice

Tišnov Blansko

Býkovice

Brno

čtvrtek 27. 6. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

pondělí 15. 7. Blansko KSMB -
Dělnický dům 10 - 17 hod.

MODELY JARO - LÉTO 2013

PRODEJ
Prodám dalekohled 25 x 60 

mm, Russia, klasický binokulár, 
černý, s brašnou, výborný stav, 
úplně nový, jen 450 Kč. Zašlu i na 
dobírku. Tel.: 731 342 476.

Prodám 25 ks knih a 25 ks se-
šitů žánru western. Cena 500 Kč. 
Tel.: 608 132 837.

Prodám oboustranně zateplené 
dveře z laťovky, rozměry 90x230 
cm, rám je ze železa 50 mm, cena 
dle dohody, tel.: 721 152 994.

Prodám oboustranně zatep-
lená vrata z laťovky, rozměry 
160x235 cm, rám je ze železa 

50 mm, cena dle dohody, tel.: 
721 152 994.

Prodám mobilní telefon Nokia 
3310, málo používaný, s nabíječ-
kou, ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 731 342 476.

Prodám dvě nepromok. plach-
ty 3x4 m, odolné proti slunci i mra-

zu, ze silnější plast. hmoty, univerz. 
použití na stavbě, zahradě apod., 
úplně nové v orig. balení, 290 Kč/
ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.

Prodám novou dvoudvéř. chlad. 
GORENJE. PC 7 000 Kč nyní za 
2 500 Kč. Tel.: 721 949 678.

Prodám do chovu čtyřměsíční 
samici kakarikiho červenočelého 
ve žluté mutaci, kroužkovanou - bo-
hužel nevhodný domácí mazlíček. 
Cena 200 Kč. Tel.: 732 887 961.

Prodám přízemní DB byt 2+1 
V. Opatovice zn. spěchá inf. na tel.: 
736 267 961.

Prodám pračku FAGOR FE-
6010 – úplně nová, originál zaba-
lená se záručním listem. Pračka 
předem plněná, 6 kg prádla, ABS, 
elektronický displej, energetická 
třída A++. Běžná cena 8 000 Kč, 
prodám za 6 500 Kč. Tel.: 737 506 
541 – Svitávka.

Prodám velmi pěkný manažer-
ský notebook, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 
604 961 269. 

Prodám NOKIA 6070, barevný 
displej, MMS, fotoaparát/kamera, 
FM rádio, infraport, organizér, java, 
hry, s novou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I 
na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám velkou dětskou ohrád-
ku, vhodnou i pro dvojčata, síťova-
né stěny, bez vady, cena 1 000 Kč. 
Tel.: 723 351 750.

Prodám oblečení pro chlapeč-
ka, od narození do 3 let, narozen v 
srpnu, levně, tel.: 723 351 750.

Prodám luxusní byt 3+1 s gará-
ží v Blansku. Tel.: 739 938 804.

KOUPĚ
Koupím pšenici, ječmen, triti-

cale. Tel.: 723 830 686.
Koupím Škodu Felicii, Škodu 

Favorit, nebo Škodu Forman. Tel.: 
604 470 816.

Hledám ke koupi rodinný 
dům v Boskovicích nebo okolí 
Boskovic, nejlépe směr Svitávka, 
Mladkov, Skalice nebo Knínice, 
Šebetov. Dům musí mít zahradu 

min 300 m2, a měl by být 
ihned k nastěhování, bez 
nutnosti větších oprav. 
Tel.: 731 981 508.

Koupím zemědělskou 
usedlost s velkými po-
zemky. Tel.: 604 522 898.

Koupím velmi zacho-
valé auto, garážované, s 
malým počtem ujetých ki-
lometrů. Děkuji za nabíd-
ku. Tel.: 737 726 636.

PRONÁJEM
Pronajmu chatu v Je-

dovnicích u Olšovce. tel. 
723 830 686

Pronajmu dlouhodo-
bě byt 1+kk s balkónem v 
Blansku, část. vybavený, 
ihned k nastěhování, centrum měs-
ta, tel.: 603 710 305.

Pronajmu byt 3+1 s balkonem 
v Kunštátě. Tel.: 774691984.

Pronajmu byt 3+1 k dlouhodo-
bému pronájmu v dostupné lokalitě 
u nemocnice na ulici Ot. Kubína. 
Volný od měsíce července. Výše 
pronájmu 9 500 Kč vč. inkasa. 
Možnost i pronájmu garáže. Tel.: 
608 132 837.

Pronajmu garáž u nemocnice 
na ulici Ot. Kubína. Volná od mě-
síce července. Výše pronájmu 900 
Kč. Tel.: 608 132 837.

Pronajmu zařízený byt 1+1 
v Blansku ulice 9. 
května – internet v 
bytě. Cena 6 900 
Kč /včetně inkasa/. 
Tel.: 724 404 453.

Pronajmu neza-
řízenou garsonku 
v centru Boskovic. 
Nájemné včetně in-
kasa 5 000 Kč. Tel.: 
602 519 868.

Pronajmu pod-
krovní plně za-
řízený byt (vč. 
internetu) 1+1 na 
Wanklově náměstí 
v Blansku. Cena 
8 000 Kč vč. in-
kasa, internetu a 
poplatků. Kontakt: 
721 375 773.

P r o n a j m e m e 
třípokojový zatep-
lený byt v Boskovi-
cích. Obytná plocha 
100 m2, nájemné 

5 600 Kč + inkaso, k nastěhování 
od 1. 9. 2013. Tel.:  516 802 291.

Hledám pronájem 1+1 v Blan-
sku, tel.: 773 453 628.

Nabízím dlouhodobý proná-
jem nového, nadstandardního bytu 
2+kk (42m2) v Blansku – Sever. Ve 
3 p., je prosluněný a je vybaven 
kuchyňskou linkou s vestavnými 
spotřebiči. S možností připojení na 
internet. Cena včetně inkasa 8 500 
kč /měsíc. Bez RK. Nastěhování je 
možné od 1. 8. 2013. Bližší info na 
tel.: 777 977 064.

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



fotbal
III. třída: V. Opatovice – Adamov 2:3 

(1:1), Niessner, Žižka - Pernica 2, Nečas. 
Svitávka – Lažany 4:0 (2:0), Chloupek 3, 
Zoubek. Voděrady – Ostrov 3:5 (0:1), Bo-
ček 2, Opluštil - Dáňa 3, Randula, Štreit. 
Skalice – Knínice 12:3 (6:1), Fiala 4, Ko-
nečný 3, Bílek, Pokorný 2, Ševčík - Do-
koupil, Mynařík, Šejnost. Vavřinec – Be-
nešov 5:2 (3:2), Přikryl Radim 3, Klimeš, 
Sigl - Abrahám 2. Kunštát B – Lysice 3:3 
(2:2), Boček 2, Mareček - Janeček, Máslo, 
Měcháček. Vísky – Vranová 2:0 (2:0), Při-
kryl, Schőn. 
  1.  Vavřinec  26  21  2  3  94:31  65 
  2.  Kunštát B  26  15  4  7  76:68  49 
  3.  Skalice  26  14  2  10  70:51  44 
  4.  Knínice  26  13  3  10  63:57  42 
  5.  Svitávka  26  12  2  12  79:55  38 
  6.  Adamov  26  12  2  12  64:61  38 
  7.  Lysice  26  12  2  12  45:56  38
  8.  Benešov  26  11  4  11  76:63  37 
  9.  Vísky  26  11  4  11  58:67  37
  10.  Lažany  26  11  2  13  45:59  35 
  11.  Ostrov  26  9  4  13  56:63  31
  12.  V.Opatovice  26  9  4  13  46:63  31 
  13.  Vranová  26  9  0  17  65:89  27
  14.  Voděrady  26  4  3  19  43:97  15 

IV. třída: Jedovnice B – Svitávka B 3:1 
(0:1), Gromský 2, Vintr – Hanák. Doubra-
vice B – Ráječko B 0:3 (0:1) - Štafa 2, Sla-
víček. Bořitov B – Boskovice B 6:2 (3:1), 
nehl. Vilémovice B – Lažánky 2:4 (1:3), 
Kvasnovský, Skalický - Dittrich, Musil, 
Ševčík, Švéda. Bukovina – Cetkovice 2:3 
(0:1), Mudrla, Slouka - Letfus 2, Hublík. 
Kořenec B – Rozstání 2:0 (1:0), Schulze, 
Slabej. 
  1.  Ráječko B  22  16  4  2  108:36  52
  2.  Jedovnice B  22  15  2  5  70:36  47 
  3.  Boskovice B  22  13  2  7  59:47  41 
  4.  Doubravice B  22  12  4  6  64:36  40 
  5.  Cetkovice  22  11  2  9  64:65  35
  6.  Bořitov B  22  9  4  9  55:53  31 
  7.  Kořenec B  22  8  2  12  36:56  26 
  8.  Rozstání  22  6  7  9  27:40  25
  9.  Svitávka B  22  6  4  12  39:52  22 
  10.  Vilémovice B  22  7  1  14  38:73  22 
  11.  Bukovina  22  6  3  13  38:73  21

I. třída dorost: Slavkov – Lipovec 4:0 
(2:0).   
  1.  Šlapanice  26  18  5  3  97:28  59
  2.  Rousínov  26  18  2  6  91:47  56
  3.  Medlánky  26  17  4  5  70:29  55
  4.  Tišnov  26  16  3  7  81:31  51
  5.  Otnice  26  14  5  7  77:45  47
  6.  Letonice  26  12  4  10  72:58  40
  7.  Lipovec  26  13  1  12  62:57  40
  8.  Slavkov  26  8  7  11  51:77  31
  9.  MCV Brno  26  9  3  14  43:78  30 
  10.  Čebín  26  8  2  16  48:96  26
  11.  Bučovice  26  8  1  17  50:86  25
  12.  Chrlice  26  7  3  16  38:76  24

  13.  V. Bítýška  25  4  6  15  43:67  18
  14.  Soběšice  25  5  2  18  48:96  17 

OP dorost, skupina B: Voděrady-Vísky 
1:0 (1:0), Štencl Marek
  1.  Letovice  16  12  3  1  54:16  39 
  2.  Cetkovice  16  11  3  2  49:29  36
  3.  V.Opatovice  16  10  4  2  58:19  34 
  4.  Kunštát  16  8  2  6  51:40  26 
  5.  Voděrady  16  5  6  5  24:24  21
  6.  Drnovice  16  6  2  8  46:52  20
  7.  Vísky  16  5  0  11  34:59  15
 8.  Svitávka  16  3  2  11  32:41  11
  9.  Skalice  16  1  0  15  9:77  3 

OP mladší žáci: Boskovice B – Blansko 
B 2:5 (0:3), Odehnal, Svoboda - Ševčík 3, 
Doležel, Klosowicz. Olešnice – V. Opato-
vice 5:4 (1:2), nehl. Cetkovice – Jedovni-
ce 1:9 (0:3), Letfus - Mlčoušek 5, Buchta 
2, Doležel, Pernica. Benešov – Drnovice 
0:10 (0:6), Beránek, Opluštil 3, Sedláček 
2, Dvořák, Toman. Kunštát – Rudice 2:2 
(1:0), Janků 2 - Kučera 2. Knínice – Olo-
mučany 2:2 (2:0), Mucha, Oliva – Fedra 
V., Čípek. 
  1.  Knínice  22  18  3  1  127:39  57
  2.  Blansko B  22  17  2  3  163:51  53 
  3.  Drnovice  22  16  3  3  114:29  51 
  4.  Olomučany  21  13  2  6  76:41  41 
  5.  Rudice  22  12  3  7  126:58  39
  6.  Boskovice B  21  11  1  9  95:54  34 
  7.  Kunštát  22  10  2  10  71:61  32
  8.  Jedovnice  22  10  0  12  89:75  30 
  9.  V.Opatovice  22  7  0  15  54:76  21 
  10.  Olešnice  22  5  0  17  56:97  15
  11.  Cetkovice  22  4  0  18  20:147  12 
  12.  Benešov  22  0  0  22  7:270  0

OP ženy: Kohoutovice – Boskovice 
0:2 (0:0), Hlaváčková Pavla 2. Laža-
ny – Kohoutovice 3:2 (1:2), Kocmanová 
Michaela, Strouhalová, Šimková – ne-
hlášeno. Ráječko – Kostelec B 2:1 (0:1), 
Musilová, Novotná – Haluzová. Kunštát 
– Boskovice nehráno, Boskovice se ne-
dostavily.
  1.  Kunštát  22  21  1  0  122:12  64 
  2.  Lažany  24  12  3  9  57:56  39 
  3.  Boskovice  23  12  2  9  61:36  38 
  4.  Ráječko  24  8  6  10  29:49  30
  5.  Kostelec  24  9  3  12  34:63  30 
  6.  Drnovice  24  3  8  13  21:58  17
  7.  Kohoutovice  24  4  3  16  19:68  15 

Starší přípravka - skupina A
  1.  Rudice  18  15  1  2  184:93  46 
  2.  Boskovice  18  14  2  2  214:69  44 
  3.  Blansko  18  13  1  4  147:76  40
  4.  Lipovec  18  11  0  7  139:106  33 
  5.  Lipůvka  18  10  1  7  103:73  31 
  6.  Rájec-Jestřebí  18  6  4  8  90:104  22 
  7.  Jedovnice  18  5  2  11  72:155  17
  8.  Adamov  18  3  5  10  82:126  14
  9.  Č.Hora/Bořitov  18  3  0  15  84:179  9 
  10.  Ráječko  18  1  2  15  61:195  5

Starší přípravka - skupina B
  1.  Boskovice B  12  12  0  0  217:11  36
  2.  Kunštát  12  10  0  2  167:35  30
  3.  Drnovice  12  6  1  5  71:91  19
  4.  Knínice  12  4  2  6  72:117  14 
  5.  Letovice  12  4  1  7  39:101  13 
  6.  Svitávka  12  2  1  9  28:137  7
  7.  V.Opatovice  12  1  1  10  38:140  4 

Mladší přípravka
  1.  Blansko  18  18  0  0  279:16  54 
  2.  Boskovice  18  13  1  4  189:111  40 
  3.  Voděrady  18  12  1  5  124:101  37 
  4.  Jedovnice  18  11  1  6  134:107  34 
  5.  Adamov  18  10  1  7  166:114  31
  6.  Kunštát  18  7  1  10  113:136  22 
  7.  Blansko B  18  5  1  12  116:203  16 
  8.  Lipovec  18  4  2  12  79:133  14
  9.  Boskovice B  18  4  1  13  107:183  13 
  10.  Knínice  18  1  1  16  54:257  4

Odvetné fi nálové utkání dorostu o pře-
borníka okresu

Letovice – Ráječko 1:2 (1:1), Zemánek – 
Divácký, Žůrek.

Okresním přeborníkem se stávají doros-
tenci Ráječka a postupují do krajské I.třídy.

Finále starších přípravek o přeborní-
ka okresu

Boskovice – Rudice 23:1. Rudice – Bo-
skovice 3:13 (1:6) Stupinský Vojtěch, Mar-
tinásek Ondřej, Štěpánek Filip – Alexa Ště-
pán, Horváth Dominik 3, Černý, Nesvadba 
R. 2, Učeň Radek 2, Boček Vladimír.

malá kopaná
1. ITALCARS liga: Světlá – Lažánky 

odl., Holešín – MICROTEX 3:1, Bedřichov 
– Karolín 1:5, Okrouhlá – SADROS 0:2, 
Rozhraní – Kvasar 3:1, Orel Boskovice – 
Suchý 4:9.
 1. SADROS 11 10 1 0 77:6 31
 2. Orel 11 8 2 1 78:29 26
 3. Kvasar 11 7 0 4 58:30 21
 4. Okrouhlá 11 7 0 4 38:29 21
 5. Suchý 11 6 1 4 50:61 19
 6. Karolín 11 5 2 4 39:46 17
 7. Rozhraní 11 4 2 5 42:26 14
 8. Holešín 11 4 2 5 25:37 14
 9. Bedřichov 11 3 1 7 23:44 10
 10. MICROTEX 11 2 3 6 19:42 9
 11. Světlá 10 1 1 8 15:43 4
 12. Lažánky 10 0 1 9 29:100 1

2. liga: Šerkovice – Brumov 2:0, Vážany 
– Poříčí nehl., LPP Lhota u Lysic – Hasiči 
5:0, Žďárná – Kozárov nehl., Sudice – Ko-
peček odl., Arsenal – Býkovice 1:1.
 1. Lhota u L. 11 11 0 0 63:14 33
 2. Kozárov 10 8 1 1 49:16 25
 3. Hasiči 11 7 0 4 48:37 21
 4. Kopeček 10 6 0 4 26:20 18
 5. Poříčí 10 5 0 5 38:41 15
 6. Žďárná 10 5 0 5 15:22 15
 7. Arsenal 11 4 2 5 22:24 14
 8. Brumov 11 4 1 6 17:20 13
 9. Sudice 10 4 1 5 28:37 13
 10. Býkovice 11 3 1 7 25:40 10
 11. Vážany 10 2 0 8 15:31 6
 12. Šerkovice 11 1 0 10 15:59 3

3. liga: Rudná –Šebetov 2:1, Adamov – 
StB Jabloňany 2:2, FK Jabloňany – Spešov 
2:5, Červánky – Lhota Rapotina 2:1, Křetín 
– Čížovky 1:4, Dolní Lhota – Štěchov 2:0.
 1. StB Jabloňany 11 8 3 0 58:23 27
 2. Červánky 11 8 0 3 39:16 24
 3. Adamov 11 7 2 2 29:27 23
 4. Spešov 11 7 1 3 35:21 22
 5. Rudná 11 6 2 3 23:15 20
 6. Lhota Rapotina 11 4 3 4 35:28 15
 7. Dolní Lhota 11 3 4 4 27:29 13
 8. Šebetov 11 2 6 3 28:27 12
 9. Křetín 11 3 2 6 30:44 11
 10. Čížovky 11 3 1 7 26:40 10
 11. Štěchov 11 2 0 9 20:44 6
 12. Jabloňany 11 1 0 10 17:53 3

4. liga: Petrovice – Deštná 7:2, Drnovice 
– Šebrov 1:5, Dlouhá Lhota – Rozsíčka 2:5, 
Vanovice – Újezd u K. 4:2, V. Opatovice – 
Kuničky 2:3, Rudka – FPO odl. 
 1. Rozsíčka 11 9 1 1 44:25 28
 2. Kuničky 11 7 2 2 42:21 23
 3. FPO Blansko 10 6 3 1 33:19 21
 4. V. Opatovice 11 6 0 5 35:23 18
 5. Újezd u K. 11 5 2 4 27:28 17
 6. Deštná 11 5 1 5 33:35 16
 7. Dlouhá Lhota 11 4 3 4 29:32 15
 8. Šebrov 11 4 2 5 35:34 14
 9. Petrovice 11 3 3 5 26:31 12
 10. Vanovice 11 2 2 7 20:39 8
 11. Rudka 10 1 3 6 30:43 6
 12. Drnovice 11 1 2 8 25:49 5

5. liga: Valchov A – Tuzemák 6:0, Svitáv-
ka Olešná 3:2, Pozdní sběr – Sokol Letovice 
4:5, Obora – Vysočany 3:1, Stars Letovice – 
Brťov 5:0, Horní Poříčí – Piccolo 2:3.
 1. Valchov A 11 8 0 3 43:28 24
 2. Pozdní sběr 11 5 4 2 46:32 19
 3. Svitávka 9 6 1 2 27:25 19
 4. Obora 11 5 3 3 31:22 18
 5. Vysočany 10 6 0 4 29:30 18
 6. Stars 11 5 2 4 39:31 17
 7. Letovice 10 5 1 4 57:34 16
 8. Piccolo 11 5 1 5 37:36 16
 9. Olešná 11 3 2 6 33:46 11
 10. Brťov 11 2 2 7 24:40 8
 11. Horní Poříčí 11 2 2 7 29:50 8
 12. Tuzemák 11 2 2 7 28:49 8

Základní soutěž: PentaCo – Horní Lho-
ta 6:0, Jestřebí – FC Lhota u L. 1:1, Ludíkov 
– Úsobrno 2:7, Vítějeves – Orel Rock 2:6, 
Políři – Valchov B nehl., Sebranice – Šo-
šůvka 4:2, Študlov – Kněževes 0:2.
 1. Kněževes 12 9 1 2 35:19 28
 2. PentaCo 12 8 2 2 63:24 26
 3. Študlov 12 8 2 2 37:21 26
 4. Lhota u L. 12 7 3 2 53:23 24
 5. Šošůvka 12 7 3 2 53:26 24
 6. Orel Rock 12 6 0 6 52:67 18
 7. Jestřebí 12 5 2 5 41:31 17
 8. Sebranice 12 5 1 6 22:40 16
 9. Horní Lhota 12 4 1 7 26:37 13
 10. Úsobrno 12 4 1 7 31:49 13
 11. Vítějeves 12 4 0 8 32:50 12
 12. Valchov B 11 3 2 6 38:43 11
 13. Políři 11 2 0 9 22:45 6
 14. Ludíkov 12 2 0 10 38:68 6
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Věra Vencelová
Bohumil Hlaváček

Blansko - Uplynulý víkend byl 
pro blanenské plavání ve zname-
ní velmi úspěšných mistrovských 
soutěží Moravy nejmladšího žac-
tva. Blanenské plavce v kategorii 
desetiletých zastupovali v Karvi-
né Nikola Prudká, Klára Koňa-
říková, Milan Kučera a Štěpán 
Pokorný. V Prostějově se zase 
představili jedenáctiletí Barbora 
Sedláková, Kateřina Demová, 
Radim Švarc, Milan Musil a Mi-
chal Špaček. 

Nejmladší blanenské naděje 
pod vedením trenérky Dagmar 
Kuncové si v Karviné vedly vý-
borně a přivezly šest medailí. Po-
tvrdily se tak papírové předpokla-
dy z krajských kvalifi kací u dvou 
největších blanenských talentů 
Milana Kučery a Štěpána Po-
korného. První z nich se radoval 
ze třech stříbrných medailí (50 
znak, 100 polohově, 200 kraul) 
a jedné bronzové medaile (50 
kraul). V disciplínách 100 znak 
a 100 kraul mu cenné kovy unikly 
o vlásek, když doplaval na obou 
tratích na čtvrtém místě. Tu nej-
cennější medaili však vybojoval 
Štěpán Pokorný, který za sebou 
nechal v cíli dvoustovky polohov-
ky všechny plavce ze šestatřiceti 
oddílů Moravy. Ke zlatu pak při-
dal bronz na padesátce motýlek. 
Na nejdelší trati čtyřstovce kraul 
skončil těsně pod stupni vítězů. 
Do první desítky se také vešla Ni-
kola Prudká svým sedmým mís-
tem na padesátce motýlek.

V Prostějově přivedl své jede-
náctileté svěřence na start jed-
notlivých disciplín trenér Radek 
Sedlák. Ani oni se v konkurenci 
devětatřiceti moravských oddílů 
neztratili. Medaile sice nepřivezli, 
ale nebyli od nich daleko. Bram-
borové posty vybojovali Barbora 
Sedláková (200 znak, 800 kraul) 
a Milan Musil (200 prsa). Velmi 
vyrovnané výkony předvedl Ra-
dim Švarc, který se ve všech šesti 

Z Poháru Moravy přivezli šest medailí kovových a šest bramborových

Blanenš   plavci sbírají úspěchy

startech vešel ve výsledkové lis-
tině do první desítky nejlepších 
plavců Moravy. V ní se ještě obje-
vil i Michal Špaček, který dohmá-
tl na dvoustovce znak devátý.

Minulý víkend se konalo mis-
trovství České republiky juniorů 
na dlouhém bazénu v Plzni na 
Slovanech. Plavci ze šestašede-
sáti klubů bojovali nejen o mi-
strovské medaile, ale i o limity 
na letní juniorské mistrovství 
Evropy a světa. Silný blanenský 
tým ve složení Veronika Zama-
zalová, Petra Pokorná, Hana 
Kopřivová a Michal Vencel měl 
před odjezdem velké ambice na 
několik fi nálových startů, kde by 
se mohlo rozhodovat i o medai-
lích. Z dopoledních rozplaveb se 
do slavnostního fi nálového bloku 
nakonec podařilo kvalifi kovat Ve-
ronice Zamazalové na padesátku 

prsa a Michalovi Vencelovi na 
padesátimetrový kraulový sprint. 
Mezi fi nálovou osmičkou, kde 
většinu startovních bloků obsadili 
juniorští reprezentanti, doplavali 
Zamazalová šestá a Vencel osmý. 
Další fi nálové předpoklady se 
nakonec nenaplnily, protože Ve-
ronice Zamazalové se vůbec ne-
povedly stovka a dvoustovka prsa 
a Petra Pokorná v důsledku ne-
moci před šampionátem zaostala 
za svými osobáky a zůstala za 
branami fi nále na devátém místě. 
Jinak na tom ovšem byl bývalý 
plavec blanenského oddílu nyní 
zástupce Komety Brno Dominik 
Špaček, který se v Plzni předsta-
vil ve vynikající formě a přivezl 
si tři stříbrné medaile. Ve fi nále 
na sto a dvě stě metrů prsa měl 
pouze jediného přemožitele o rok 
staršího juniorského reprezentan-

Milan Kučera.  Foto Věra VencelováMilan Kučera.  Foto Věra Vencelová

I.A třída: Bořitov – Šaratice 3:1 (1:0), Bezděk 2, Knies. Kunštát – 
Vojkovice 3:1 (0:1), Prudil, Crhák, Kuda. Rájec-Jestřebí – Dobšice 2:1 
(1:1), Farník, Hejč – Křemenský. Dohrávky: Šaratice – Rájec-Jestřebí 
2:3 (0:1), Macháček 2, Klicpera. Tasovice B – Kunštát 3:5 (2:3), Španěl, 
Stehlík 2, Crhák. 

I.B třída: Švábenice – Černá Hora 7:0 (1:0). Blansko B – Ivanovice 
na Hané 9:0 (4:0), Nečas 4, Matuška 2, Beneš, Jarůšek, Vašák. Lipovec 
– Soběšice 1:4 (0:1), Vágner. 

OP: Drnovice – Jedovnice 2:2 (2:0), Mihola, Navrátil - Milko, Per-
nica. Šošůvka – Kořenec 1:0 (0:0), Krátký. Sloup – Olešnice 4:1 (0:1), 
Bezděk, Bouda, Mikulášek, Petržel – Kubíček. Rudice – Vysočany 2:1 
(0:1), Nejezchleb, Vymazal – Torda. Kotvrdovice – Vilémovice 1:1 (1:0), 
Sehnal – Vašíček. Lipůvka – Letovice 5:2 (3:1), Raichl 3, Kovář, Pospí-
šil Ondřej - Chmelíček, Kaderka. Doubravice – Olomučany 4:3 (2:2), 
Daněk Jan, Hubený, Kuběna, Trubák - Dvořák, Klíma, Štěpánek. 

III. třída: Benešov – Vranová 14:1 (7:0), Abrahám Martin 6, Osuch 5, 
Mucha 2, Zbořil – Cípek. Vranová – V. Opatovice 4:2 (3:0), Krčil 2, Štar-
ha 2 - Ille, Ostřížek. Lysice – Vísky 0:1 (0:0), Přikryl. Benešov – Kunštát 
B 5:3 (2:2), Abrahám Martin 3, Mucha, Osuch - Král, Mareček, Šmer-
da. Knínice – Vavřinec 3:3 (0:3), Horák, Palán, Tesař Libor - Klimeš 3. 
Ostrov – Skalice 4:0 (2:0), Nezval 2, Dáňa, Štreit. Lažany – Voděrady 
3:1 (2:0), Ill, Motyčka, Podrazil – Bednář. Adamov – Svitávka 3:2 (2:1), 
Hrazdíra, Nečas, Smolík - Kamenický, Novák. 

IV. třída: Kořenec B – Doubravice B 0:0. Rozstání – Jedovnice B 1:2 
(1:0), Voráč - Formánek, Gryc. Cetkovice – Kořenec B 3:0 (1:0), Janek 
2, Lepka. Lažánky – Bukovina 2:2 (1:0), Musil Vojtěch 2 - Doležel, Mu-
drla. Boskovice B – Vilémovice B  8:1 (5:1), Bayer Patrik 2, An-
drlík, Grenar, Měkota, Odehnal, Rauš, Valenta – Hloušek. Ráječko B 
– Bořitov B 7:1 (2:1), Prokop, Štafa 2, Hebký, Pokorný, Slavíček – Sýs. 
Svitávka B – Doubravice B 2:0 (0:0), Hanák, Rozkošný. 

OP dorost, skupina A: Olomučany – Sloup/Ostrov 0:10 (0:7), Šindel-
ka Stanislav 4, Burgr, Fíbek, Furch, Svoboda, Tejkal, Trtílek ČK: Fíbek 
(S). Jedovnice – Kotvrdovice 2:1 (0:1), Klimeš, Korčák – nehl..

OP st. žáci, skupina B: Vísky – Letovice 1:10 (1:4), nehl.
OP ml. žáci: Rudice – Knínice 6:6 (2:3), Štěpánek 3, Kučera 2, Ma-

tuška - Mucha Vojtěch 2, Oliva 2, Lajšner, Mucha Ondřej. Drnovice – 
Kunštát 5:0 (1:0), Beneš 2, Dvořáček, Sedláček, Žáček. Jedovnice – Be-
nešov 14:1 (5:0), Mlčoušek Michal 10, Mlčoušek Marek 2, Kotoučková, 
Pernica – Dokoupil. V. Opatovice – Cetkovice 9:1 (5:1), Kouřil 3, Hladil 
2, Foret, Halász, Pospíšil, Schnich – Lexman. Blansko B – Olešnice 4:1 
(1:1), Doležel 2, Moravec, Souček - Petrželka. 

OP ženy: Kohoutovice-Ráječko 0:0. Drnovice – Ráječko 3:0 (2:0), 
Čumová, Chloupková, Nováková. Kostelec B – Boskovice 2:1 (1:1), 
Křupková 2 – Ferugová. Kunštát – Lažany 3:3 (2:1), Sokolová, Řehořo-
vá, Zoubková – Strouhalová 2, Sladká.

První fi nálové utkání dorostu o přeborníka okresu: Ráječko-Leto-
vice 4:3 (3:2).

První fi nálové utkání starších žáků o přeborníka okresu: Sloup/
Vysočany-Letovice 0:5 (0:5), Stehlík, Bezděk, Pokorný, Ducháček, Lou-
kota.  (bh)

H    

Bohumil Feruga zazářil v Polsku
Boskovice - Velmi dobrých výsledků dosáhla výprava zástupců klubu 

BHK Orel Boskovice ve šprtci, která vyjela do polského města Wie-
liczka, nedaleko Krakova. Mezi 104 účastníky z 5 států se všem pěti 
turnaj vydařil. Starší žák Jan Feruga obsadil v konečném pořadí solidní 
60. příčku. Dalším boskovickým hráčům se již podařilo proniknout do 
dvacítky. Velice pěkné 18. místo obsadil Josef Procházka ml., elitní de-
sítku uzavíral jeho bratr Ondřej. Nejlepší boskovický hráč - Jakub David 
tentokráte na medaile nedosáhl, osmé místo však není zklamáním. Co 
se nepodařilo Davidovi, povedlo se nejzkušenějšímu boskovickému hrá-
či Bohumilu Ferugovi, který prošel celým turnajem bez porážky, a po 
6 výhrách a jedné remíze obsadil stříbrnou příčku. Titul mezinárodního 
mistra Polska si do Ostravy odváží úřadující mistr ČR Aleš Tichavský. 
Opět se tak potvrdila nadvláda českých borců za šprtcovými stoly, i když 
zdatná konkurence jim roste především právě v Polsku. Dalším mezi-
národním turnajem sezony, který si právem dělá nárok na nejpočetněji 
obsazený turnaj roku, bude Czech Open, které 13. července hostí Bosko-
vice - http://czechopen.sprtec-boskovice.cz/. (bf, bh)

Další závod. Oblíbený seriál závodů horských kol zavítal o minulém ví-
kendu do Žďárné. Výsledky na www.PoharDrahanskeVrchoviny.cz. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Kompletní výsledky jarní  povačky přineseme 
v dalším čísle Zrcadla.

Mistrovství. Šampionát České republiky neregistrovaných kuželkářů 
proběhl v Blansku. Domácí tým Kuželkáři VB Leasing vyhrál sobotní kva-
lifi kaci v novém rekordu mistrovství. V neděli ale roli favorita neustál 
a skončil nakonec na „nešťastné“ čtvrté příčce. Foto Bohumil Hlaváček

ta Antonína Svěceného ze Žatce, 
ke kterému se díky velmi výraz-
ným osobním rekordům přiblížil 
na dohmat. Na dvoustovce unikl 
Špačkovi o devět desetin vteřiny 
limit na Evropský olympijský 
festival mládeže, který se bude 
konat v červenci v nizozemském 
Utrechtu. Třetí stříbro získal se 
svými oddílovými kolegy ve šta-
fetě na 4x100 polohový závod. 
Čas v posledním individuálním 
startu dvoustovce polohově zna-
menal po prsařských tratích další 
splněný limit do juniorské repre-
zentace, ale zde v Plzni stačil jen 
na bramborovou medaili. Třikrát 
se ve fi nále objevila další „Kome-
ťačka“ a bývalá reprezentantka 
blanenského oddílu Anna For-
mánková. Ve všech třech disci-
plínách obsadila shodně sedmé 
místo.
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úterý 25. červnaúterý 25. června
AKCEAKCE

Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Rozloučení před prázdninami v ka-
várně Sladké mámení.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Kvalitní strava jako cesta ke zdraví a vyš-
ší kvalitě života, přednáška Jaroslava Škvařila.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Capella Anna, MHF Concen-
tus Moraviae, koncert hejtmana JMK.
Olešnice – Kulturní dům v 15 hod.: Koncert hudebního oddělení ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Trans.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Po zániku Země.

středa 26. červnastředa 26. června
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 8 hod.: Přírodní barviva a jejich výroba.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 10 hod.: Zavádění příkrmů.
Blansko – Galerie města Blanska v 16 hod.: Seminář tvůrčího psaní.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní ukončení 3. ročníku projek-
tu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Cap-
pella Polyphonica Salesiana (sbor).
Lysice – Zámek v 19.30 hod.: Céline Frisch – cembalo, MHF Concentus 
Moraviae.
Olešnice – Kulturní dům v 15 hod.: Koncert hudebního oddělení ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 6.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Po zániku Země.

čtvrtek 27. června čtvrtek 27. června 
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vztahy mezi sourozenci, odborná 
přednáška.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19.30 hod.: Sezione Aurea, MHF Concentus 
Moraviae.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 9.30 hod.: Rozloučení s de-
váťáky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 6.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Někdo to rád horké.

pátek 28. červnapátek 28. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Pav-
lou Horáčkovou.
Boskovice – Letní kino v 18 hod.: Fucking Holidays, oslava začátku prázd-
nin v letním kině. Basssheriff  sound, Jahly soul + hosté.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Lysice – Zámek ve 21 hod.: Tradiční zámecká veselice, hraje Kredit.
Velké Opatovice – Náměs   Míru v 16 hod.: Oslava zahájení prázdnin.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muž z oceli. (3D)
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Světová válka.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva.
Šebetov v 19.30 hod. Terapie láskou.

sobota 29. červnasobota 29. června
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit ve 14 hod.: Léčebný kód – pomoz sám sobě i 
druhým.
Boro  n – Koupaliště ve 14 hod.: Zahájení prázdnin + Myslivecký dětský 
den, soutěže pro dě  , myslivecká kuchyně, opékané makrely.
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava – Pytlácká noc, 
hraje Medium.

Ostrov u Macochy – Jeskyně Balcarka ve 13 hod.: Oživené prohlídky jes-
kyně Balcarky III.
Sloup – Sloupsko-šošůvské jeskyně v 17 hod.: Cave spirit – koncert.
Valchov – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krounex.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Muž z oceli. (3D)
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Světová válka. (3D)
Lysice – letní ve 21.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva.

neděle 30. červnaneděle 30. června
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Žehnání zvonů.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechový 
soubor ZUŠ Jedovnice.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert – Boskovická kapela.
Letovice – Kostel sv. Václava v 16 hod.: Koncert duchovní hudby.
Velké Opatovice – Letní kino v 18 hod.: Koncert skupiny Katapult.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Muž z oceli. (3D)
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Světová válka. (3D)

pondělí 1. červencepondělí 1. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17.30 hod.: Muzikoterapie, v 18.30 
hod.: Co mě baví, workshop.

úterý 2. červenceúterý 2. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výtvarný workshop.
Blansko – Hřiště obchodní akademie v 19 hod.: Léto v pohybu.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Bling Ring: Jako VIPky.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Dvojí život Veroniky.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Sinister.

středa 3. červencestředa 3. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 1, přednáška.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Žam-
boši (folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby.
Boskovice v 19.30 hod. Bling Ring: Jako VIPky.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Doba ledová 4 – země v pohybu.

čtvrtek 4. červencečtvrtek 4. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Holóbkova Mozeka Pro  vanov, večer 
s lidovou písničkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Světová válka Z. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Muž z oceli. (3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Avatar.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Svatá čtveřice.

pátek 5. červencepátek 5. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Kurz stolního tenisu.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: DS Zlín - Rákosníček a jeho rybník, Pohád-
kový hřebínek.
Olešnice – Zahrada kulturního domu v 15 hod.: XIV. Městské pivní slav-
nos  .
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Noční prohlídky -Hrbáč, 
děj známého příběhu se odehrává v prostorách zámku.
Velké Opatovice – Hasičské slavnos   piva: v 15 hod. Promile párty, hraje 
DJ Seven, odpoledne s diskotékou a soutěžemi pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Blansko ve 20 hod. Světová válka Z. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Pěna dní.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Avatar.
Šebetov v 19.30 hod. Nazareth.

sobota 6. červencesobota 6. července
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Husova slavnost v dřevěném 
kostelíku.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.
Pamě  ce – Výle  ště ve Skale ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Anna-
Rock.
Velké Opatovice – Hasičské slavnos   piva: v 15 hod. Pěnová párty, hraje 
Defekt a Mop rock, bohaté občerstvení zajištěno.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Blansko ve 20 hod. Světová válka Z. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Pěna dní.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Černá labuť.

neděle 7. červenceneděle 7. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Blansko.
Blansko – Černohorská pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, 
hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Prostranství před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Prome-
nádní koncert – Karlovy hračky.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Blansko ve 20 hod. Světová válka Z. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Osamělý jezdec.

pondělí 8. červencepondělí 8. července
KINAKINA

Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. Osamělý jezdec.

Z  
VIII. ročník ŠKODA srazu 

Moravský kras děkuje
 
Velmi si vážíme podpory partnerů a sponzorů, kteří nám každoročně umož-

ňují realizovat tuto akci kvalitně a na úrovni, proto jim tímto děkujeme a pře-
jeme jim mnoho úspěchů jejich činnosti. ŠKODA sraz Moravský kras v roce 
2013 podpořili: generální partner: TOP Autosalon Blansko, mediální partne-
ři: ZRCADLO Blanenska a Boskovicka, rádio Čas, sponzoři: Kulturní středis-
ko města Blanska, BESIP, FotoDesign a Zahradnictví u Kopřivů Šebrov.

Valchov pomáhal ve 
Strunkovicích nad Blanicí

Vzhledem k opakovaným povodním v naší republice se Valchov rozhod-
nul, že zajistí pomoc některé konkrétní postižené obci. Po dohodě s Krizo-
vým štábem Jihočeského kraje by rozhodnuto, že valchovská zásahová jed-
notka pojede pomoci s úklidem po povodních do Strunkovic nad Blanicí. Po 
projednání s vedoucím oddělení IZS a služeb HZS JMK a povolení výjezdu 
se mohlo začít s přípravami na odjezd. Bylo doplněno nářadí a nakoupeny 
dezinfekční prostředky a do čtvrtečního odpoledne se vše vzorně přichystalo, 
zkontrolovala se veškerá technika. 

Ve čtvrtek 13. června v 15 hodin se kluci z jednotky, doplněni o další dob-
rovolníky, v celkovém počtu sedmi mužů vydali na cestu do Jižních Čech. 
Celou cestu, téměř 300 kilometrů, panovala v autě dobrá nálada podbar-
vená snahou pomoci těm, kteří byli postiženi velkou vodou. Po příjezdu na 
místo byli hoši ubytováni v místní sokolovně, domluvili se starostou Strun-
kovic práce na další den a prohlédli si terén. V pátek ráno už pracovali 
na úklidu sportovního areálu, káceli staré a podemleté stromy, na které si 
místní netroufl i a ušetřili jim tak náklady za odbornou fi rmu nebo pronájem 
vysokozdvižné plošiny. 

V sobotu naši hasiči pokračovali. Zároveň byla ve Strunkovicích vyhláše-
na brigáda pro občany a přijeli pomoci ještě další jednotky SDH z blízkého 
okolí, například z Nové Pece nebo Zdíkova. Uklízelo se, hrabalo, zameta-
lo, čerpalo, čistilo, umývalo, nakládalo a odváželo vše, co přinesla voda 
nebo svojí ohromnou silou poničila. Naši kluci tak trochu vyčnívali, neboť 
disponovali nejlepší technikou, prováděli odčerpání zbytkové vody ze za-
plavených míst, čistili umělý povrch sportovního hřiště vysokotlakou vodou, 
stejným způsobem umyli herní prvky na dětském hřišti apod. Využila se pila, 
plovoucí i kalové čerpadlo, vysokotlaká voda z hasičské stříkačky, dá se říci, 
že všechna technika co měli s sebou. Pracovali ale všichni, bez ohledu na to 
odkud byli, starostové i členové místních spolků. Dá se říci, že hrubší úklid 
se zvládlo dokončit v sobotu. Nyní již bude muset nastoupit odborná fi rma 
na opravu poničených chodníků a cest. Naše jednotka odjela v sobotu 15. 6. 
2013 ve večerních hodinách, domů dorazila asi o půlnoci. Sluší se napsat, že 
o všechny brigádníky bylo perfektně postaráno, ubytováni byli v sokolovně, 
na jídlo se chodilo do školní kuchyně, kde mimochodem velmi dobře vaří, 
často bylo z legrace řečeno, že pokud budou pomocníky takhle vykrmovat, 
moc práce už nezvládnou :-). Vstřícný přístup nejenom starosty a místosta-
rosty městyse Strunkovice nad Blanicí ale všech, kdo se podíleli na pracích 
ve sportovním areálu, byl samozřejmostí po celou dobu. Děkujeme. 

Jsem ráda, že mohu napsat, že naši kluci, ve svém volnu, dobrovolně, 
ochotně, bez nároku na odměnu jsou schopni pomoci těm, kteří to potřebují. 
Jistě, ve Strunkovicích už nebyl nikdo v ohrožení života, i evakuovaní obyva-
telé se vrátili do svých domů, ale jak už to tak bývá, tak pod vrstvou dalších 
a novějších událostí, zároveň s vodou opadne i první největší vlna snahy 
pomoci. A v době, kdy místní jsou již hodně unaveni a pomoc by uvítali nej-
více, se jí většinou už nedostává. Mám radost také z toho, že byla prověřena 
veškerá technika, naši hasiči si vyzkoušeli práci jinde než doma či nejbližším 
okolí, byli skvělí a jsem na ně hrdá. Ve Strunkovicích pomáhali: Miroslav 
Šrom, Petr Chlup, Milan Korec, Jaroslav Barák, Vít Hartl, Radim Pavlíček 
a Pavel Zemánek.  Jindra Brožová, starostka Valchova

Senioři komunikují
Senioři z Pamětic absolvovali začátkem června bezplatný vzdělávací kurz 

ovládání a užívání osobních počítačů, internetu a základy bankovních slu-
žeb pro začátečníky. Tento kurz pod pracovním názvem Senioři komunikují, 
zřídil a fi nancuje Nadační fond Livie a Václava Klausových a Česká spoři-
telna. Jeho praktické provádění organizuje fi rma Chráněná iCT pracoviště 
DEP majitelky ing. A. Kolouchové z Boskovic. 

Mladí lidé dnes už od útlého věku počítače i další vymoženosti moderní 
doby dokonale ovládají. Senioři jsou na tom trochu hůře - paměť jim tolik 
neslouží jako za mlada, horší se také zrak i sluch. A právě Nadace jim v tom 
chce pomoci. Když jsme kurz začínali, měli jsme obavy, jak a zda to vůbec 
zvládnem a pochopíme, všichni jsme byli naprostí nováčci. Naše obavy se 
ale postupně rozptylovali, díky trpělivosti a opakovaným vysvětlováním celé 
problematiky obětavými lektory – pány Borisem Dvořáčkem, Petrem Bohat-
cem a šéfovou fi rmy paní Adélou Kolouchovou. Nemyslíme si, že už všech-
no známe, ale jak nám několikrát zdůrazňovali lektoři „chce to svůj čas“. 
Všem seniorům vzkazujeme: počítače se nebojte, a když budete mít možnost 
se podobného kurzu účastnit, neváhejte. Jménem všech zúčastněných dě-
kuji Nadačnímu fondu manželů Klausových a České spořitelně za zdarma 
poskytnuté učební pomůcky i občerstvení, všem lektorům a vedení obce za 
zajištění příjemného prostředí pro tuto akci.  František Staněk

Do Lysic dorazí fotbalové hvězdy 
i účastnice soutěže Česko 

Slovenská SuperStar
Fotbalisté Ladislav Vízek, Vladimír Šmicer, Jiří Novotný, Libor Sionko, 

Ivo Ulich, Michal Horňák, herci Jakub Kohák, Leoš Noha a další se představí 
v sobotu 29. června na fotbalovém hřišti v Lysicích, kde se od 15 hodin v exhi-
bičním utkání střetnou se „starými“ pány Lysic. Součástí akce, která začíná ve 
13 hodin, bude i fotbalové utkání týmu žen Boskovice – Kunštát, vystoupení 
fi nalistky Dívky aerobiku 2012 Veroniky Kalové, divákům zazpívá semifi na-
listka letošního ročníku soutěže Česko Slovenská SuperStar Kristýna Šebíko-
vá. Připraveny jsou soutěže pro děti, výtvarná dílna, skákací hrad, malování na 
obličej a další. Bližší informace získáte a vstupenky si můžete rezervovat na 
e-mailu: smerda30@seznam.cz nebo na telefonním čísle 737 177 367.  (zpr)



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 
rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svita-• 
vy, Žďár nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

Obec Lipovec 
nabízí k prodeji

stavební pozemky
o výměře cca 800 m2, cena za 1 m2 450,- Kč. 

Jedná se o lokalitu s dokončujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – 
rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní 
školy, zdravotního střediska. Z uvedených stavebních pozemků je nádherný 
pohled do okolí, obec patří k oblastem  s nejčistším vzduchem v ČR.

KONTAKT:  Obec Lipovec, 679 15  Lipovec 200, tel.: 516 445 123
   e-mail: obeclipovec@  scali.cz

PRODEJ SKI-AREÁLU 
V BLANSKU - HOŘICÍCH

Nabídková cena pro osobní projednání – 4.480.000,- Kč bez DPH.

Prodej ski-areálu Hořice u Blanska - lyžařský areál se nachází 20 km od krajského 
města Brna  v městské části Blansko - Hořice. K dispozici jsou 2 vleky s talířovými 
unášeči a s regulací rychlosti délky 320 „B“  a 190 m „A“ a dětský lanový vlek. 
Ski-areál je vybaven technickým zasněžováním, 4 obslužnými objekty a rolbou 
Kässbohrer PB 260, k dispozici 
je umělé osvětlení pro večerní 
provoz. Parkoviště je nedaleko 
lyžařských vleků.

Adresa a kontakt na prodejce: 
Tělocvičná jednota Sokol Blansko
Ing. Jiří Škaroupka, starosta
Hořice 34, 678 01 Blansko
Mobil: 777 656 633
E-mail: jskaroupka@iol.cz

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
(bude věnováno obci RUDNÍK na pomoc při likvidaci škod po povodních 2013)

PROGRAM: 
13.30 Otevření Sladovny pro všechny

 školáky a hosty 
14.00–15.00 Zábavné a dovednostní hry, 
 doprovodný program, 
 soutěžní stanoviště 

15.00–16.00 VÁCLAV UPÍR KREJČÍ 
 – zábavná show známého komika 

17.00–17.20 Parkour – ukázky nové pohybové disciplíny 
17.30–18.00 zpěvačka BARBORKA CINOVÁ – znáte z ČSMT 
18.00–18.15 Tanec se psem – Mistryně republiky
 Ema Pospíšilová 

18.15–18.45 zpěvák JAN FANTA 
 – koncert pro všechny věkové kategorie  
18.45–19.00 Vyhodnocení soutěží,
 slosování vstupenek,
 předání cen a překvapení pro děti 
19.00–20.00 Jak se vaří pohádka
 – dětské divadelní představení, 
 kdy nakoukneme pohádkám pod pokličku
20.00–21.00 Dětská mini diskotéka 
21.00 Ohňostroj na přivítání prázdnin 

16.00–16.30 Buďme v rytmu – dětská zumba, aerobik,
 pohybové soutěže a aktivity 
16.30–17.00 zpěvačka IVETA FRANCOVÁ – zpívání pro děti 
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