
Michal Záboj

Brno, Boskovice - Stavba 
takzvané Boskovické spojky se 
opět o něco přiblížila. Představi-
telé kraje, ministerstva dopravy, 
Správy železniční dopravní cesty 
a starostové měst teď podepsali 
memorandum, které vybudování 
nového úseku železnice podpo-
ruje. 

Boskovická spojka má 
v budoucnu urychlit a zjednodu-
šit cestování vlakem mezi Bosko-
vicemi a Brnem a Boskovicemi 
a Blanskem. 

„Jsem rád, že to nezapadlo, 
a že Správa železniční dopravní 
cesty, krajská politická repre-
zentace a ministerstvo dopravy 
to míní opravdu vážně. Memo-
randum nemá být jenom papír 
pro papír, abychom se všichni 
navzájem ujistili, že na Bosko-
vickou spojku myslíme. Doufám, 
že v relativně dohledné době se 
stavba stane skutečností, a že po 

ní budou jezdit elektrifi kované 
vlaky,“ řekl boskovický starosta 
Jaroslav Dohnálek (ODS), který 
dokument podepsal.

V memorandu se konkrétně zmi-
ňuje podpora modernizace, elektri-
zace a výstavby tratě Lhota Rapo-
tina – Boskovice a dále ještě úseků 
Hrušovany u Brna – Židlochovice 
a Šakvice – Hustopeče. V přípa-
dě Boskovické spojky se jedná o 
výstavbu zcela nové elektrifi ko-
vané tratě. Další dva úseky čeká 
modernizace anebo elektrifi kace.

 „Memorandum deklaruje jed-
noznačnou podporu přípravě 
odpovídajících opatření na uve-
dených tratích a jejich realizaci v 
co nejkratším termínu. Cílem je 
zjednodušení využití železniční 
dopravy pro obyvatele v brněnské 
aglomeraci. Podařilo se nám udě-
lat první krok k naplnění našich 
záměrů,“ uvedl jihomoravský 
hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Podepsané memorandum má 
urychlit přípravu a realizaci sta-

veb. Nová spojení usnadní cesto-
vání do krajského města pro více 
než padesát tisíc lidí. „Stavby 
umožní bezpřestupové cesty do 
krajské metropole a obcí s rozší-
řenou působností, zkrátí cestu až 
o patnáct minut a umožní zvýšit 
počet objednávaných vlaků. Sou-
časně dojde k výraznému zefek-
tivnění provozu díky sjednocení 
přestupních uzlů do přirozených 
center a nárůstu počtu cestujících 
na koridorových tratích o více než 
osm tisíc denně,“ podotkl Květo-
slav Havlík ze společnosti Kordis 
s tím, že na stavby by mohly při-
spět evropské fondy.

Boskovická spojka je důleži-
tá také pro Lhotu Rapotinu, kde 
má vzniknout zastávka. Současně 
se stavbou nové železnice by se 
mělo navíc začít i s budováním 
obchvatu, který bude součástí 
nové silnice z Blanska do Bos-
kovic. Železniční val má sloužit 
také jako protipovodňová ochra-
na obce.
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Vísecké pivo Pacholek uspělo v soutěži
Radim Hruška

Vísky - Vesnický pivovar 
v agrocentru Ohrada ve Vískách 
získal se svým pivem Pacholek 
ocenění v celorepublikovém 
měřítku. V rámci soutěže Pivo 
České republiky 2014 obdržel 
třetí místo v kategorii polotma-
vých piv z minipivovarů.

 „Pacholek je polotmavá dva-
náctka, která chutná mužům 
i ženám. Jedná se o spodně kva-
šený polotmavý ležák rubínové 

Přímé spojení vlakem 
z Boskovic do Brna je 

stále aktuální

Dita Baláčová ukazuje ocenění. Foto Radim HruškaDita Baláčová ukazuje ocenění. Foto Radim Hruška
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barvy. Je vyroben ze tří druhů 
sladu. Mezi jeho přednosti pat-
ří bohatá pěna, příjemný říz 
a vyvážená hořkost. Pivo je cel-
kově hutnější a má úplně jinou 
chuť než tzv. europiva, která 
vyrábí velké pivovary,“ přib-
lížila Dita Baláčová z Agrocen-
tra Ohrada.

Protože se jedná o ležák, trvá 
jeho cesta k zákazníkům delší 
dobu. 

„Než dostanou lidé Pacholka 
na stůl, trvá to několik týdnů. 
Samotný var je otázkou zhruba 
deseti hodin. Potom zamíří do 
ležáckých tanků, kde dozrává. 
V tancích leží minimálně měsíc 
a půl, abychom dosáhli optimál-
ní chuti,“ upřesnil postup vaře-

ní sládek vesnického pivovaru 
Martin Kamba.

Za rok uvaří ve Vískách zhru-
ba pětapadesát až pětašedesát 
várek piva o tisíci hektolitrech. 
Kromě spotřeby v agrocentru ho 
stáčí také do sudů a plastových 
lahví. Mezi standardně čepova-
ná piva patří jedenáctka Bejček 
a dvanáctky Pacholek a Pšenka. 
V nejbližší době budou moci 
milovníci pěnivého moku ochut-
nat i připravovaný třináctistup-
ňový letní černý speciál.

Stavební práce na minipivo-
varu začaly v listopadu 2012 
a v dubnu 2013 byly uvařeny 
první várky pěnivého moku. 
Tamní piva jsou nefiltrovaná 
a nepasterizovaná.

Nový návštěvní řád
U přehrady 
Křetínky se už 
nesmí tábořit ani 
rozdělávat ohně.

Více na straně 3

Autobus pro Lhotku
Do Lhoty 
u Letovic 
bude zajíždět 
pravidelně 
autobus.

Více na straně 4

Záchrana památky
Panský dvůr 
v Boskovicích 
čeká postupná 
rekonstrukce.

Více na straně 5

Expozice. Kunštátský zámek otevřel o víkendu novou prohlídkovou trasu. Podrobnos   přinášíme na straně 2. 
Více fotografi í na izrcadlo.eu Foto Radim Hruška

Provozovatelé loterijních terminálů 
v Blansku se brání jejich zrušení

V letním kině 
někdo poničil 
nové oplocení
Boskovice - Oplocení letního 

kina v Boskovicích vyvolává emo-
ce, které vedou až k ničení majet-
ku. Neznámý vandal nedávno na 
stavbě poničil dvacítku sloupků. 
Událost teď vyšetřuje policie. Žele-
zobetonové sloupky pro budoucí 
oplocení někdo před čtrnácti dny 
vyvrátil a polámal. Škoda, která 
stavební fi rmě vznikla, se odhadu-
je až na osmdesát tisíc korun. „Na 
oplocení se proto teď použijí oce-
lové sloupky, které jsou pevnější. 
Výměna nás bude stát přes čtyřicet 
tisíc korun, které jsme původně 
ušetřili ve výběrovém řízení,“ uve-
dl boskovický místostarosta Domi-
nik Božek (TOP 09).  Více na str. 2

Blansko - Videoloterijní termi-
nály v Blansku, které loni plošně 
zakázalo hazard, ještě nějaký čas 
zůstanou. Ministerstvo fi nancí 
sice už rozhodlo o jejich zruše-
ní, provozovatelé ale proti tomu 
podali rozklad.

Rozhodnutí o konci všech téměř 
sto dvaceti terminálů na blanen-
skou radnici dorazilo před nedáv-

nem. Zároveň ale rezort fi nancí 
oznámil, že se majitelé přístrojů 
odvolali k rozkladové komisi. 

„Bohužel, v tomto správním 
řízení neexistují žádné termíny, 
do kdy by mělo být rozhodnutí 
vydáno. Terminály tak ve městě 
zatím zůstanou,“ uvedl blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

Hazard město zcela zakázalo 

už loni. Teprve teď ministerstvo 
fi nancí vydalo rozhodnutí, které 
konec provozu videoloterijních 
terminálů potvrzuje. „Předpoklá-
dám, když už dorazilo rozhodnutí 
z ministerstva fi nancí, že to je ten 
první a základní krok ke zrušení 
videoterminálů. Doufám, že ten 
rozklad už nebude v tak dlouhém 
čase,“ dodal starosta Polák.

Původní vyhláška v Blansku kla-
sické automaty zakazovala hned 
a videoloterijní terminály tolerova-
la do konce roku 2014. Pak ale loni 
v létě přišlo rozhodnutí Ústavního 
soudu, podle kterého města a obce 
mohou tento druh hazardu zakázat 
okamžitě. Blanenští tak učinili loni 
v září. Z hazardu město získává asi 
deset milionů korun ročně.  (moj)

Autobusy postupně pokryje 
wifi připojení k internetu

Blanensko a Boskovicko - Cestující v autobusech krajské integro-
vané dopravy mohou využívat bezdrátové (wifi ) připojení k internetu. 
Bezplatná služba je k dispozici ve všech vozech na Boskovicku, na Bla-
nensku je zatím situace horší.

Pokrytí bezdrátovým signálem nabídli vítězní dopravci v nedávném 
výběrovém řízení na provozování linek v regionu. Jednou z fi rem, jejíž 
autobusy Boskovicko obsluhují, je ČAD Blansko.

„Byli jsme vyzváni, abychom nabídli něco nadstandardního. Nabízela 
se možnost poskytnout klimatizované vozy, dát do vozidel informační 
LCD monitory anebo wifi  připojení,“ uvedl ředitel ČAD Blanska Jiří 
Šebela.  Pokračování na str. 2
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Letovičtí hasiči mají nové 

auto, přepraví víc vody
K K

Muži kradli 
v supermarketu

Blansko - Nákup bez zapla-
cení se podařil dvěma mužům, 
kteří se vydali v pátek 20. červ-
na dopoledne krást do jednoho 
z blanenských supermarketů. 
Do nákupního košíku naloži-
li zboží za téměř dvanáct tisíc 
korun. Objevily se tam chipsy, 
limonády, piva, čokolády, ale 
také téměř osmdesát kusů sleďů 
ve vlastní šťávě, třicet konzerv 
s tresčími játry či sto kusů kon-
zerv tuňáků ve vlastní šťávě. Pak 
muži vyvezli ukradený nákup 
ven z prodejny, aniž by prošli 
pokladní zónou. Zboží se snažili 
vyskládat do zaparkovaného auta 
značky Škoda. Všiml si jich ale 
muž společně s pracovnicí pro-
dejny a začali zloděje pronásle-
dovat. Jeden tedy nasedl do auta 
a ujel, druhý i s plným nákupním 
košíkem utíkal do centra města. 
Ne však dlouho. Byl zadržen 
svědkem za přítomnosti strážníků 
blanenské městské policie. Uká-
zalo se, že muž již byl za podob-
ný trestný čin odsouzen a nyní je 
znovu podezřelý z trestného činu 
krádeže. Po druhém nepoctivém 
nakupujícím policisté ještě pát-
rají. Zboží bylo vráceno nepo-
škozené zpět do obchodu.  (hrr)

Policisté
kontrolovali 

diskotéky
Blansko - Policisté kontrolo-

vali v noci na sobotu 21. června, 
jestli mladí lidé do 18 let nejsou 
opilí na diskotékách a v restau-
racích. Do terénu s nimi vyra-
zili i profesionální hasiči, kteří 
se zaměřili na kontrolu proti-
požárních opatření v budovách 
jednotlivých klubů. Během noci 
policisté prověřili 44 osob mlad-
ších 18 let. Jeden hoch ve věku 
šestnácti let byl pod vlivem alko-
holu, v dechu měl 0,97 promile. 
Kromě něj pak policisté odhalili 
ještě jednoho řidiče pod vlivem 
alkoholu. Ten jim tvrdil, že si 
dal pouze jedno pivo a dechová 
zkouška u něj pak ukázala 0,35 
promile. Hasiči během kontrol 
shledali pouze drobné závady, 
které budou dál řešit ve své kom-
petenci.  (hrr)

Předjíždění
skončilo 
nehodou

Žďárná - Zraněním motor-
káře skončila dopravní nehoda, 
která se stala ve středu 18. červ-
na v odpoledních hodinách na 
silnici mezi Žďárnou a Suchým. 
Čtyřiatřicetiletý motocyklista 
tam předjížděl na stroji značky 
Jawa dva za sebou jedoucí trak-
tory. První z nich ale ve stejnou 
dobu začal odbočovat vlevo, 
motocyklista ve snaze zabránit 
střetu upadl na silnici a narazil 
do traktoru, který jel jako dru-
hý. 

„Muž byl po střetu se zranění-
mi byl transportován vrtulníkem 
do nemocnice. Škoda, která při 
nehodě vznikla, byla vyčíslena 
na asi devět tisíc korun. Míra 
zavinění a další okolnosti neho-
dy policie dál šetří,“ uvedla bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková.  (hrr)

Opilý boural
na kole

a zranil se
Bořitov - O tom, že ani jízda 

na kole pod vlivem alkoholu, 
není bezpečná, se přesvědčil 
v neděli 15. června kolem desáté 
hodiny večer cyklista v Bořitově. 
Jel na jízdním kole značky Eska, 
chtěl přejet z místní komunika-
ce na chodník, ale havaroval. Při 
pádu na zem se lehce zranil. 

Dechová zkouška u něj byla 
pozitivní, v dechu měl 2,04 pro-
mile alkoholu. Na jízdním kole 
vznikla po pádu škoda za asi pět 
set korun.  (hrr)

Cizím autem
jezdil po městě

Kunštát - Zřejmě touha po 
řízení auta se probudila ve čtvr-
tek 12. června v podvečer v muži, 
který byl již posilněn alkoholem. 
Z věšáku v restauraci v Kunštátě 
vzal klíče od cizího auta znač-
ky Daewoo, s nímž odjel. A to 
i přesto, že má soudem zakázáno 
řídit motorové vozidlo. Když jej 
pak zastavili policisté pátrající 
po odcizeném autě, zjistili, že 
muž má v dechu přes dvě promi-
le alkoholu. Přestože vypátrané 
vozidlo bylo bez poškození pře-
dáno policisty zpět jeho majiteli, 
muži, který si je „vypůjčil“, hro-
zí podezření hned ze tří trestných 
činů. Jednak užíval neoprávněně 
cizí věc, ale je taktéž podezřelý 
z ohrožení pod vlivem návykové 
látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí.  (hrr)

Vloupal se 
do domu

Sloup - Zlaté šperky zajíma-
ly ve středu 11. června zloděje, 
který se vydal krást do jednoho 
z rodinných domků ve Sloupě. 
Dovnitř se dostal poté, co po 
žebříku vylezl k otevřenému 
oknu. Z domku pak odnesl zlaté 
prsteny, ale také hodinky. Cel-
kem tak způsobil škodu za více 
než osm tisíc korun.  (hrr)

Auto skončilo 
na střeše

Boskovice - Smyk, náraz do 
kamenné zdi a auto převrácené 
na střeše - přibližně takový byl 
průběh dopravní nehody, kte-
rá se stala ve středu 11. června 
kolem půl deváté večer na silnici 
ve směru od Mladkova do Bos-
kovic. 

Devatenáctiletý řidič tam jel 
příliš rychle s osobním vozidlem 
značky Peugeot 306, dostal smyk 
a najel nejprve do levé poloviny 
vozovky a pak strhl řízení a vyjel 
vpravo mimo komunikaci, kde 
se po nárazu do kamenné zdi 
auto převrátilo na střechu. Řidič 
i jeho tři spolucestující byli zra-
něni a převezeni do nemocnice. 
Na vozidle a na zdi vznikla ško-
da za asi 70 tisíc korun. Policisté 
navíc na místě zjistili, že řidič 
usedl za volant pod vlivem alko-
holu. V dechu měl 0,64 promile. 
 (hrr)

Socha z hrobu 
je pryč

Blansko - Nemilé překvape-
ní čekalo na majitelku jednoho 
z hrobů na hřbitově v Blansku. 
Neznámý zloděj jí totiž z hro-
bu ukradl uměleckou litinovou 
sochu dívky s věnečkem, kte-
rá byla na zakázku vyrobena 
v ČKD v Blansku v letech 1928-
1929. Socha o hmotnosti asi 80 
kg a výšce asi 75 - 78 centimetrů 
byla umístěna na rodinném hro-
bě. Jeho majitelce vznikla škoda 
za nejméně 10 tisíc korun. Poli-
cisté už případ šetří pro podezře-
ní z trestného činu krádeže.

„Při prošetřování tohoto trest-
ného činu nám mohou pomoci 
také jakékoliv poznatky od obča-
nů. Kdyby kdokoliv sochu výše 
uvedeného popisu viděl, popří-
padě si všiml podezřelých osob, 
které se v době krádeže kolem 
hřbitova pohybovaly, může se 
ozvat policii na bezplatnou linku 
158, popřípadě se dostavit pří-
mo na Obvodní oddělení policie 
v Blansku nebo zavolat na číslo 
974 631 396,“ vyzvala veřejnost 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Letovičtí dobrovol-
ní hasiči mají k dispozici nové 
zásahové vozidlo. Repasovaná 
Tatra 815 CAS 32 přišla na více 
než dva miliony korun, devíti sty 
tisíci přispěl formou dotace Jiho-
moravský kraj.

Kompletně vybavené vozi-
dlo bude používané hlavně při 
požárech. „Jednou z výhod je, že 
uveze o dva tisíce litrů vody více 
než staré auto. Jedná se o repa-
sovaný starý podvozek a kom-
pletně novou nástavbu. Naše 
staré vozidlo se už opravit nevy-
platilo, proto jsme se rozhodli 
o nákup nového,“ uvedl velitel 
letovických dobrovolných hasi-
čů Martin Leinveber. Jak dále 
řekl, vozidlo se uplatní hlavně 
při požárech, ale může zasahovat 
například i při povodních, pro-
tože má ve vybavení čerpadlo.

Podle letovického starosty Vla-
dimíra Stejskala (ODS) přispěje 
nový vůz k bezpečí lidí ve městě 
i místních částech. Kromě auta 
se letos hasiči dočkají i vylep-

 Foto SDH Letovice Foto SDH Letovice
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šení zázemí. „V současné době 
se opravují šatny a připravuje se 
i rekonstrukce věže, která slouží 
na sušení hadic,“ přiblížil.

Letovičtí dobrovolní hasiči 
mají v současné době pět výjez-
dových vozidel, to nejstarší se 
chystají v nejbližší době prodat. 

Za loňský rok absolvovali hasiči 
téměř sedmdesát zásahů nejrůz-
nějšího druhu – od hašení požárů 
až po technickou pomoc.

V Boskovicích vybírali knihy pro 
děti, sešly se jich dvě stovky

Pokračování ze str. 1
Dopravce signál nabízí na lin-

kách na Boskovicku a na Vyškov-
sku. Spoje na Blanensku zatím 
pokryté nejsou, pouze ty, které 
do regionu zajíždějí z uvedených 
oblastí.

Internetové připojení autobus 
získává prostřednictvím SIM kar-
ty mobilního operátora. Jeho kva-
lita je tak závislá na síle signálu.

„Připojení je bez hesla. Cestu-
jící je identifi kuje prostřednictvím 
nálepky u dveří, anebo se mu síť 

zobrazí přímo na jeho zařízení,“ 
upřesnil technický náměstek bla-
nenského dopravce Tomáš Vyky-
dal.

Wifi  připojení by v budoucnu 
postupně měly nabízet autobusy 
všech linek v rámci Integrovaného 

dopravního systému Jihomorav-
ského kraje. „Ve vlacích je samo-
zřejmě situace horší. Naší snahou 
však bude v rámci výběrových 
řízení wifi  prosazovat i do vlaků,“ 
dodal Květoslav Havlík z krajské 
společnosti Kordis.  (moj)

V boskovickém letním kině 
někdo poničil nové oplocení
Pokračování ze str. 1
S oplocením letního kina část obyvatel města nesouhlasí. Mají totiž 

pocit, že se pak do areálu nedostanou. Na radnici se už na toto téma sešlo 
několik dotazů a stížností.

„Chci ale všechny ujistit, že letní kino se uzavírat nebude. Bude i nadá-
le přístupné veřejnosti. S omezením se počítá pouze při pořádání kultur-
ních akcí,“ podotkl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), který ale zároveň 
do budoucna nevyloučil zavedení režimu, kdy se bude amfi teátr na noc 
uzavírat.

Oplocením ale úpravy areálu nekončí. Pro příští rok se za plátnem 
plánuje stavba zázemí pro účinkující, v dalších letech pak rekonstrukce 
hlediště a jeho zastřešení. V jednání je také lezecká stěna. Už loni město 
v letním kině upravilo pódium.  (moj)

Autobusy postupně pokryje wifi  připojení...

 Foto KZMB Boskovice Foto KZMB Boskovice

Kunštát - Návštěvníci kunštát-
ského zámku si mohou od soboty 
prohlédnout novou návštěvnickou 
trasu.

Prohlídková trasa je zaměřena 
na starší historické období, tedy 
středověk a rod pánů z Kunštátu, 
který chce prezentovat jako jeden 
z nejvýznamnějších šlechtických 

středověkých rodů na Moravě. 
Novinka je postavena na moderním 
trendu multimediálních prohlídek, 
při kterých budou na návštěvní-
ky čekat různé vizualizace a další 
lákadla. Budou si moci například 
vyrazit vlastní mince.

Prohlídka je částečně situována 
do sklepních prostor a bude zasa-

hovat také do jižního křídla zámku, 
kde bude zpřístupněno goticko-
renesanční přízemí s černou kuchy-
ní. Tam se lidé dozvědí například 
to, jak se ve středověku připravo-
valo jídlo nebo něco o léčitelství a 
dobových chorobách. Okruh bude 
začínat nejstarším obdobím – tedy 
třináctým stoletím, kde bude před-

staveno osidlování krajiny a stavba 
hradu. K vidění budou modely zob-
razující vývojové fáze hradu, ale 
také právní věci, jako listiny mapu-
jící, jak se v té době řešily napří-
klad převody a evidence majetku. 
Chybět nebude ani zmínka o vojen-
ství spojená například s dobýváním 
hradu.  (hrr)

Kunštátský zámek má nový prohlídkový okruh

Radim Hruška

Boskovice - Děti z boskovické-
ho dětského domova dostaly dárek 
– více než dvě stovky knih. Ty se 
podařilo vybrat od obyvatel města 
v rámci kampaně Druhý život dět-
ské knihy. Stačily na to pouhé dva 
měsíce.

„Největší radost nám udělaly 
knížky pro nejmenší děti a před-
školáky. Na své si přijdou také 
děvčata, protože se sešla celá řada 
dívčích románků. Mezi darova-
nými knihami jsou i ilustrované 
knížky, dětská encyklopedie a dal-
ší. Některé dobře znám i ze své-
ho dětství,“ popsala boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

V dětském domově budou 
knížky tvořit jakousi příruční 
knihovnu. Půjčit si je budou moci 
sami mladí čtenáři. Těm nejmen-

ším z nich pak budou číst tamní 
„tety“.

Akci upořádalo město Boskovi-
ce ve spolupráci s tamní knihov-
nou. „Inspiraci jsme získali při 

setkání zdravých měst jižní Mora-
vy, kde se mluvilo o podobném 
projektu, ve kterém šlo o knížky 
pro dospělé. My jsme si řekli, že 
by knížky přivítali v boskovickém 

dětském domově. Kontaktovali 
jsme paní ředitelku, která tomu 
byla nakloněna,“ doplnila Vítková 
s tím, že je ráda, že lidé mají ještě 
stále srdce na svém místě.

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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U Křetínky se už nesmí 

tábořit ani rozdělávat ohně
Radim Hruška

Letovice - Vedení letovické 
radnice vydalo vyhlášku, která 
upravuje chování lidí v okolí pře-
hrady Křetínky. Její součástí je 
i nový návštěvní řád, který mimo 
jiné zakazuje stanování, rozdě-
lávání ohňů nebo parkování aut 
mimo pozemní komunikace.

„Účelem návštěvního řádu je 
zajištění ochrany přírody u turis-
ticky vyhledávané vodní nádrže 
a v jejím okolí. Návštěvní řád je 
platný od 16. června a vztahuje 
se na všechny fyzické i právnic-
ké osoby,“ uvedl starosta Letovic 
Vladimír Stejskal (ODS). 

Případnou výjimku, například 
při pořádání různých akcí, mohou 
udělit letovičtí radní. Je ale nutné 
požádat třicet pracovních dní před 
konáním akce a doložit vyjádření 
Povodí Moravy.

„V poslední době začalo dochá-
zek k devastaci celého okolí pře-
hrady návštěvníky. Spousta lidí a 
zvlášť rybářů přestala respektovat 
dobré mravy. Je proto nutné, aby 
byly jasně stanovené mantinely,“ 
vysvětlil letovický místostarosta 
Jiří Palbucha (ČSSD).

Na přípravě návštěvního řádu 
se kromě obcí sousedících s vod-
ním dílem podílelo také Povodí 
Moravy, Rybářský svaz a ochrán-

ci přírody. Schválily ho také obce 
sousedící s přehradou – Lazinov, 
Vranová a Křetín. Lidé si ho mo-
hou prostudovat na webových 

stránkách zmiňovaných obcí 
a města Letovice, dostupný je 
také na informačních panelech 
u přehrady.

 Foto archiv Foto archiv
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Jsme švédskou společností působící v oblasti strojírenství s pobočkami ve 20 zemích světa. 
Nabízíme silné zázemí, výborné reference od současných zákazníků a mezinárodní zkušenosti. 
Pokud k Vašim přednostem patří snaha učit se novým věcem, iniciativa a profesionální jednání, 
tak právě Vám nabízíme pracovní příležitost. 
 
 
 
 

Junior Key Account Manager 
 
Náplň práce: 
 
Vyhledávání nových obchodních příležitostí – prodej špičkových produktů a služeb 
Realizace obchodních případů, zpracování nabídek 
Komunikace se zákazníky, vytváření dlouhodobých obchodních vztahů 
Vedení obchodních jednání a vyjednávání obchodních podmínek 
Spolupráce s ostatními členy týmu 
Spolupráce s výrobou a ostatními odděleními firmy 
Cestování v rámci ČR i zahraničí 
 
 
Požadované dovednosti: 
 
Praxe na obdobné pozici min. 2 roky 
SŠ/VŠ vzdělání (technické, strojírenské vzdělání výhodou) 
Znalost anglického a německého jazyka 
Samostatnost, loajalita, spolehlivost a časová flexibilita 
Obchodní a vyjednávací schopnosti, analytické myšlení 
Velmi dobré komunikační schopnosti 
Ochota učit se novým věcem 
ŘP sk. B (aktivní řidič) 
 
 
Poznámka k volnému místu: 
 
Nabízíme práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě. 
Zajímavé finanční ohodnocení s možností růstu. 
Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje v rámci ČR, ale i zahraničí. 
Příjemné pracovní prostředí a sympatický kolektiv. 
Příspěvek na životní připojištění, telefon, notebook a další benefity. 
 
Svůj životopis v českém a anglickém jazyce zašlete na kontakt: 
 
ITAB Shop Concept CZ, a.s., Chrudichromská 2364/19, Boskovice 
personální oddělení: Veronika Dobešová, tel.: 516 805 897, 
e-mail:  veronika.dobesova@itab.cz  

Junior Key Account Manager

Vyhledávání nových obchodních příležitostí – prodej špičkových produktů a služeb 
Realizace obchodních případů, zpracování nabídek 
Komunikace se zákazníky, vytváření dlouhodobých obchodních vztahů 
Vedení obchodních jednání a vyjednávání obchodních podmínek 
Spolupráce s výrobou a ostatními odděleními firmy 
Cestování v rámci ČR i zahraničí 
 
 

Boskovice - Ve Wes-
ternovém městečku 
v Boskovicích mohli mít 
návštěvníci pocit, že stej-
ného člověka už jednou 
někde viděli nebo potkali. 
Konalo se tam totiž pra-
videlné Setkání dvojčat 
a vícerčat.

Na akci dorazila osm-
desátka rodin z celé re-
publiky. Třeba z Jeseníku 
přijely sestry Radka a Da-
niela, jedna z nich navíc 
se svými jedenáctiletými 
dvojčaty Luckou a Mo-
nikou.

„Jsme tady letos poprvé. 
Už jsme se sem chystaly 
asi tři roky a přijely jsme, 
abychom si to tady užily v 
takovém tom svém prostředí,“ řekla jedna ze sester.

Setkání ve Westernovém městečku se letos 
uskutečnilo už podesáté. Na sraz přijela dvojčata 
a vícerčata od kojenců až po ta v důchodovém 
věku. Na účastníky čekal pestrý program a v pra-
vé poledne společné fotografování.

„V celé republice je velké množství dvojčat 

a vícerčat a rodiče nemají čas a prostor se setká-
vat. Proto jsme udělali setkání tady v Boskovi-
cích, kam mají šanci přijet jednou za rok všichni, 
kdo chtějí, a potkat se tady společně z různých 
koutů celé republiky,“ dodala Daniela Páterová 
z Centra pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty, 
které setkání pořádá.  (moj)

Do Boskovic se sjela dvojčata 
a vícerčata z celé republiky

 Foto archiv Foto archiv

Jedovnice - Jaroměřice nad 
Rokytnou se začátkem června 
staly místem už šestého setká-
ní parohatých měst a obcí, tedy 
těch, které mají ve znaku jelena 
či paroží. Nechybí mezi nimi ani 
Jedovnice.

„Tato setkání se konají pra-
videlně ve dvouletém interva-
lu. První setkání se uskutečnilo 
v roce 2002 v Semilech. Jedovni-

ce hostily parohatá města v roce 
2006,“ upřesnil Leoš Blažek za 
jedovnické organizátory. 

Letošního setkání se zúčastnilo 
patnáct z asi třiceti členů sdruže-
ní. „V pátek zasedal Parohatý par-
lament, na němž bylo stanoveno, 
že se za dva roky všichni setkáme 
v Železné Rudě. 

Společný program vyvrcholil 
noční kostýmovanou prohlídku 

zámku Jaroměřice nad Rokyt-
nou,“ řekl Leoš Blažek a dále 
uvedl, že druhý den patřil kultur-
ním vystoupením na dvou pódi-
ích. Jedovničtí měli v programu 
dva vstupy. Ten první patřil ta-
nečnímu a hudebnímu vystoupe-
ní žáků základní umělecké školy 
a ve druhém se divadelní soubor 
Vlastimil představil blokem vě-
novaným české poezii.  (ama)

Setkala se parohatá města

Michal Záboj

Blansko - Galerie města Blanska hostí výsta-
vu soch, objektů a grafik Čestmíra Sušky. Jeden 
z exponátů si mohou návštěvníci prohlédnout 
i v plenéru před budovou.

Instalace se jmenuje Ocelot a Suška ji vytvořil 
recyklací cisterny na zrání meruňkovice. „Au-
tor o objektu mluví jako o zvířeti, neboť velmi 
náročně vytvořený prořezaný motiv připomíná 

tygrované skvrny zvířecí srsti,“ uvedla kurátorka 
blanenské galerie Olga Fryčová Hořavová.

Objekt před galerií zůstane do konce letošního 
srpna, výstava uvnitř do 11. července. Expozice 
v blanenské galerii představuje výběr z autoro-
vých ocelových skulptur a tisků na papíře z let 
2005 - 2014. Nejstarší práce vznikly během Suš-
kových pobytů ve Vermont Studio Center v USA 
v letech 2005 - 2006 a další v jeho studiu v Praze 
- Řeporyjích.

„Bylo to velmi in-
tenzivní období, kdy 
Čestmír Suška vytvářel 
skulptury vyřezáváním 
plazmovým hořákem 
z rozměrných kovových 
cisteren. Některé práce 
byly inspirovány háčko-
vanými dečkami a kraj-
kami našich prababiček, 
jiné vzory záclon nebo 
tapet a další připomínaly 
struktury nanotrubek,“ 
upřesnila kurátorka bla-
nenské galerie.

Čestmír Suška (ročník 
1952) žije a pracuje v Pra-
ze. Na neoficiální scénu 
českého umění vstoupil 
na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let minu-
lého století. 

Na novou výstavu v blanenské 
galerii zve Ocelot z cisterny

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Zastupitelé odmítli návrh na 
odložení referenda o Dukle

Blansko - Blanenští zastupitelé schválili konání referenda o budouc-
nosti hotelu Dukla. Pro vypsání plebiscitu hlasovalo šestnáct z dvaceti 
přítomných zastupitelů. Referendum nepodpořili pouze čtyři zástupci 
KSČM. Padl i návrh, aby se referendum odložilo.

„Můj návrh je nespěchat, neorganizovat referendum, nedělat tu spi-
rálu odkup a ještě náklady na zbourání, protože město nemá jasnou 
koncepci, co tam bude,“ uvedl zastupitel František Ladič (KSČM), kte-
rý jako jediný ze zastupitelů kromě starosty vystoupil v diskuzi.

Referendum se nakonec uskuteční spolu s komunálními volbami na 
začátku letošního října. Lidé v něm rozhodnou, jestli se má hotel Dukla 
zbourat. Tomu odpovídá i schválená formulace otázky.

Na hlasovacím lístku bude uvedeno: „Souhlasíte s tím, aby město 
Blansko provedlo na své náklady odstranění hotelu Dukla v Blansku 
na náměstí Republiky a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci 
takto vzniklého prostranství?“.

Hotel Dukla město získalo v září roku 2011 v dražbě za třicet a půl 
miliónu korun. Argumentem pro nákup tehdy bylo to, že by se jinak 
z budovy stala ubytovna pro problémové nájemníky. Město hotel 
v centru za sto tisíc korun měsíčně pronajímá soukromé společnosti. 
Dukla slouží jako levná ubytovna, je v ní i bar, diskotéka a prodejna 
textilu.  (moj)

 Foto archiv Foto archiv
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Do Lhotky bude jezdit autobus, 

po desítkách let snažení
Radim Hruška

Lhota u Letovic - Lhota 
u Letovic zůstává jedinou obcí 
v blanenském okrese, kam neza-
jíždí autobus. To se ale zanedlou-
ho změní. Od září bude městská 
část Letovic připojena k integro-
vanému dopravnímu systému.

Kordis plánuje nasazení něko-
lika spojů denně. Podle Květosla-
va Havlíka z Kordisu by provoz 
spojů do Lhoty u Letovic mohl 
být zahájen k novému školnímu 
roku od září 2014 po dokončení 
výstavby nové zastávky.

„Pro plánovaný rozsah dva 
až tři páry spojů se předpokládá 
nasazení minibusů, které již nyní 
jezdí v oblasti Letovic. Uvažované 
časy odjezdů ve Lhotě u Letovic 
jsou cca 7:30, 13:45 a 15:45. Přes-
ný počet spojů a časy budou ještě 
projednávány s městem Letovice,“ 
přiblížil Květoslav Havlík.

Lidem ze Lhotky odpadne sta-
rost s tím, jak dopravit děti do 

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

školy. „Od prvního září už nebu-
dou muset místní řešit dopravu 
školáků autem, jako v minulosti. 
V současné době se to týká zhru-

ba sedmi dětí,“ uvedl starosta 
Letovic Vladimír Stejskal (ODS) 
s tím, že se bude sledovat naplně-
nost jednotlivých linek. „Pokud 

budou autobusy vozit takzvaně 
jen vzduch, tak by mohlo dojít 
k jejich omezení nebo zrušení,“ 
dodal starosta.

Marta Antonínová

Region - 
Letos probí-
há už dvacátý 
ročník soutěže 
Vesnice roku. 
Za Jihomo-
ravský kraj se 
do ní přihlá-
silo jednadvacet obcí. Členkou 
hodnotitelské komise v rámci 
Jihomoravského kraje byla letos 
poprvé i Helena Jalová, pracovni-
ce Zemské knihovny Brno, která 
má na starost regionální knihovny 
na Blanensku.

Jak jste se vlastně k účasti 
v hodnotitelské komisi dostala?

Byla jsem do ní nominována 
Svazem knihovnických informač-
ních pracovníků. Přede mnou tuto 
funkci zastávala pět let kolegyně, 
které však časové zaneprázdnění 
nedovolilo pokračovat. Na začát-
ku jsem si ani nedokázala před-
stavit, jak náročná tato funkce je. 

Komise měla celkem deset členů 
a v ní byli zástupci ministerstva 
kultury, ministerstva zemědělství, 
odborníci přes ekologii, ale i his-
torici a další specialisté.

V čem spočívala vaše práce?
Na vlastní hodnocení jsme měli 

vymezeno šest dní, během kterých 
jsme všechny přihlášené obce 
postupně navštívili. Poslední den 
už muselo být rozhodnuto o cel-
kovém vítězi i držitelích ocenění 
v jednotlivých kategoriích. Najeli 
jsme za tu dobu 780 kilometrů po 
všech okresech kraje. Na Blanen-
sku jsme navštívili Křtiny, Rudi-
ce, Cetkovice a Vísky.

Pro mne, jako nováčka v této 
komisi, to byla jakási sonda 
do života jihomoravských obcí 
a jejich knihoven, zejména těch 
nejmenších.

Rozhodování to bylo těžké, 
protože každá ze zúčastněných 
obcí se snažila prezentovat to nej-
lepší, co měla, a bylo toho hodně. 
Vždy večer se komise sešla, zhod-

notili jsme celý den a každý pre-
zentoval svůj názor tak, abychom 
v pátek mohli vyřknout konečný 
verdikt. Musím připomenout, že 
o každém ocenění musela jedno-
myslně rozhodovat celá komise. 
Byla to pro mne zajímavá zku-
šenost a byla bych poctěna tím, 
kdyby mne nominovali i v příš-
tím roce. 

Co vás právě v oblasti, které 
se profesně věnujete, nejvíce 
překvapilo?

Asi to, že i ty nejmenší obce 
mají velmi pěkně upravené 
knihovny. S nadsázkou řečeno, 
žádná z nich nebyla zanedbaná, 
zaprášená, schovaná do pavučin. 
Je zřejmé, že jim věnují obce 
velkou pozornost. Jsou to místa, 
kam čtenáři chodí, kde se pracuje 
s dětmi nebo naopak se seniory. 
To mne potěšilo. Navštívili jsme 
i větší obce, městyse, kde kni-
hovníci už musí pracovat na vyšší 
úrovni. A opravdu tak pracují. To 
pozitivní, co jsem si odnesla bylo, 

že je stále ještě mnoho nadšených 
a zapálených knihovníků, ale také 
starostů, protože bez jejich pomo-
ci by to nešlo.

Našla jsem například inspira-
ci v jedné hodně malé knihovně, 
která používá piktogramy. Jed-
noduché značky, které čtenářům 
usnadňují hledání té „své“ litera-
tury. Jednoduše řečeno, milovníci 
detektivek pátrají po piktogramu 
s lupou, milovníci botaniky hle-
dají symbol květiny a podobně. 

Cetkovičtí získali ocenění za 
svou knihovnu, co to pro ně 
znamená?

Mimo jiné to, že jejich knihov-
na může postoupit do vyššího 
stupně soutěže - Knihovna roku 
2014. Tam už bude knihovny 
z celé republiky navštěvovat 
a posuzovat specializovaná komi-
se odborníků. Výsledek bude 
znám až v Týdnu knihoven, a to 
bude v říjnu. Před třemi lety tento 
titul získala knihovna ve Veselici 
pod vedením Olgy Hájkové.

Helena Jalová: Těší mne, že je tolik 
zapálených knihovníků

Rájec-Jestřebí - Rájec-Jestřebí 
a Bořitov letos spojí nová asfalto-
vá cyklostezka. Chodci a cyklisté 
se tak už nebudou muset přesouvat 
po frekventované silnici.

O spojení cyklostezkou obě 

radnice usilují už několik let. Na 
katastru Rájce-Jestřebí povede za 
říčkou Býkovka po stávající polní 
cestě. Na Bořitovské straně budou 
muset cyklisté a chodci v jednom 
místě překonat silnici.

„Na katastru Bořitova ve smě-
ru od Jestřebí povede po novém 
mostku přes řeku, překročí silnici a 
její trasa se pak vyhoupne na první 
terasu ve stráni a po ní povede až 
do Bořitova, kde naváže na místní 

komunikace,“ popsal rájecký sta-
rosta Pavel Perout (KDU-ČSL). 

Na stavbu přispěl šesti miliony 
Státní fond dopravní infrastruktu-
ry. Celkem bude stát kolem osmi 
milionů korun.  (moj)

Z Rájce-Jestřebí do Bořitova pojedou lidé 
ještě v letošním roce po nové cyklostezce

Boskovice - Stavba sportovní 
haly v Boskovicích se prozatím 
odkládá na neurčito. V únoru ji 
přerušily problémy s podložím. 
Teď pokračování stavby oddálí 
další řízení na stavebním úřadě.

Kvůli spodní vodě na staveništi 
museli architekti změnit projekt. 
Stavební úřad naznal, že zásahy 

jsou natolik zásadní, že je třeba 
získat další povolení. Stavbu haly 
proto teď čeká řízení o změně 
stavby před dokončením.

„Toto řízení teď musí proběh-
nout se všemi lhůtami. Až vše 
nabude právní moci, tak se teprve 
dá pokračovat ve stavbě,“ uve-
dl boskovický starosta Jaroslav 

Dohnálek (ODS), který si netrou-
fá odhadnout, kdy se stavba opět 
rozjede.

Změny v projektu i navýšení 
ceny, které si vyžádaly problé-
my s podložím na staveništi, už 
schválili boskovičtí zastupitelé. 
Hala dostane pevnější podlahu, 
jiný systém drenáže a upraví se 

také vstupní trakt. To vše stavbu 
prodraží o asi šest a půl miliónu 
korun.

Kvůli hale se ve městě uskuteč-
nilo minulý rok referendum. Hala 
se staví na rohu Bílkovy a Slová-
kovy ulice. Náklady se původně 
měly pohybovat kolem čtyřiceti 
miliónů korun bez DPH.  (moj)

Stavba sportovní haly musí dostat další povolení

Nedaleko Blanska vzplál les, 
s hašením pomáhal vrtulník
Blansko - Šestnáct hasičských jednotek a vrtulník likvidovaly požár 

lesa nad Blanskem. Oheň vypukl nedaleko hotelu Panorama mezi Češ-
kovicemi a Obůrkou.

Požár asi půl hektaru lesa ve špatně přístupném terénu dostali hasiči 
pod kontrolu zhruba po hodině a půl. Na místě zasahoval také vrtulník, 
který hořící plochu kropil vodou.

„Vrtulník provedl osm shozů kubíkových bambivaků. Hasiči zřídili 
dálkovou dopravu vody a čerpací stanoviště,“ popsala mluvčí jihomo-
ravských hasičů Pavla Pražáková s tím, že oheň se podařilo zlikvidovat 
krátce po osmnácté hodině.  (moj)  Foto HZS JmK Foto HZS JmK

Na zámku cvičně hořelo, 
hasiči zkoušeli ostrý zásah

Boskovice - Hasiči si vyzkoušeli likvidaci požáru na zámku v Bos-
kovicích. Do cvičení se zapojily čtyři jednotky a několik kusů techniky 
včetně vysokozdvižné plošiny. Fingovaný požár vypukl v zadním trak-
tu empírové památky.

„Prostory na zámku jsou členité a chtěli jsme vyzkoušet pohyb jed-
notek uvnitř objektu. Zkusili jsme také to, že až k zámku je možné 
dojet i s výškovou technikou,“ vysvětlil Antonín Hanák, velitel stanic 
profesionálních hasičů v Boskovicích a v Kunštátě.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky. Kromě boskovických profesio-
nálů ještě jednotky dobrovolných hasičů Boskovice I a Mazurie a dob-
rovolníci ze Svitávky. Z Blanska přijela vysokozdvižná plošina.

Cvičení hasičů sledoval také Dominik Božek, člen rodiny Men-
sdorff-Pouilly, která zámek vlastní. „Nedokázal jsem si představit, 
kdyby se něco stalo, jak by se sem hasiči vůbec dostávali. Příjezdy jsou 
malé a těsné a hasičská auta jsou dnes mnohem větší než v osmnáctém 
století,“ popsal.“

Právě špatná přístupnost zadního traktu zámku by při ostrém zása-
hu byla asi největším problémem. „Příjezdová cesta tam je jen lesem 
a bohužel, pro naši techniku je neprůjezdná. V případě vzniku požá-
ru, bychom museli udělat buď nějaké úpravy na hlavní bráně, nebo 
vést dlouhé vedení hadic, abychom tam dostali vodu,“ dodal Antonín 
Hanák.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Anděly z kostela si mohou 
lidé prohlédnout zblízka

Křtiny - Jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka restaurované 
sochy andělů z poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách mají 
v těchto dnech návštěvníci tamního zámku. Výstava, která je zdarma 
přístupná denně od 10 do 17 hodin, potrvá do konce června. 

Příležitost, kterou nyní lidé dostali, se nebude jen tak opakovat. 
Andělé jsou totiž v chrámu umístěni více než deset metrů vysoko.

Expozice dokumentuje malou část probíhajících restaurátorských 
prací, a to restaurování bočního oltáře Čtrnácti svatých pomocníků 
z osmnáctého století, kde byla v letošním roce zahájena třetí etapa cel-
kové obnovy.

Andělé jsou ztvárněni také na velkoformátovém Votivním obraze 
zábrdovických premonstrátů z vděčnosti za osvobození od Sasů. Vedu-
tu věnovali do Křtin zábrdovičtí premonstráti roku 1744 jako poděko-
vání za ochranu při obležení Brna prusko-saskými vojsky v roce 1742. 
Je největším z kolekce pěti votivních obrazů ve Křtinách.

Památková obnova interiéru poutního chrámu Jména Panny Marie 
ve Křtinách probíhá od roku 2008.  (hrr)

Pamětický kopeček prověřil 
síly dobrovolných hasičů

Pamětice - Velká cena Blanenska v požárním útoku pokračovala 
v neděli 22. června svým čtvrtým kolem, jehož pořadatelství se ujali 
hasiči z Pamětic. Soutěž byla tradičně situována na travnatou kopečko-
vou trať za obcí, kde měli Pamětičtí nachystáno bohaté zázemí jak pro 
pořadatele, tak pro závodníky.

Ke startu se přihlásilo celkově 48 družstev, z toho 33 mužských a 15 
ženských. Nejprve na dráhu vyběhli muži, z nichž někteří s tratí do 
kopce bojovali statečně, leč neúspěšně, jiní měli naopak taktiku pro-
myšlenou a dokázali svoje snažení proměnit v zasloužené body do 
tabulky.

K těm úspěšným tedy v Paměticích patřili kluci z Chrastavce z okre-
su Svitavy, kteří skončili s časem 18,53 s celkově třetí, druhé místo 
obsadilo za konečný čas 18,05 s Hluboké z Třebíčska a svou letošní 
formu první příčkou jednoznačně potvrdili borci ze Sychotína „A“, 
kteří si za čas 17,58 s odváželi kromě věcných cen i plný počet bodů, 
tedy rovných 25.

Po odběhnutí posledního mužského družstva a po úpravě soutěžní 
dráhy se s hadicemi začaly prohánět ženy. Žádné překvapení se ale 
nekonalo, protože všechny tři vítězné týmy patří k letošní špičce. 
Bronzové skončily ženy ze Šošůvky s časem 18,73 s, stříbrné Něm-
čice, jejichž proudařky terče srazily v čase 18,33 s a zlato stejně jako 
u mužů bral Sychotín za čas 18,23 s.

Příští neděli, tedy 29. června, se centrum hasičského sportu na Bla-
nensku přesune do Sychotína, kde každoročně bývá na velmi rychlé 
trati v areálu pod zámkem velká podívaná.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař
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Výstava ukazuje návrhy oprav 

a využi   chátrající památky

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Z  

Michal Záboj

Boskovice - Panský dvůr v Bo-
skovicích čeká postupná rekon-
strukce. V památkově chráněném 
objektu je teď k vidění výstava 
návrhů oprav a využití komplexu, 
které zpracovali studenti brněn-
ské VUT. K budoucnosti dvora se 
ale může vyjádřit i veřejnost.

Panský dvůr na Hradní ulici 
poslední čas chátrá. Jeho majitel 
teď plánuje obnovu budov a je-
jich budoucí využití. Kvůli tomu 
oslovil studenty brněnské archi-
tektury.

„Studenti ve svých řešeních 
přišli i s několika novými námě-
ty. Určitě je chceme do budoucna 
využít. Vzít si z těch prací impul-
sy, náměty a nápady a vtělit je do 
budoucího řešení,“ říká majitel 
Panského dvora Luděk Řehoř.

Na výstavě se návštěvníci mo-
hou seznámit se všemi šestnácti 
studentskými návrhy. Navíc mo-
hou přijít i s vlastními podněty, 
co by v objektu mohlo vzniknout. 
Stačí v expozici vyplnit anketní 
lístek.

„Panský dvůr stojí v centru 
Boskovic. Je to výjimečné mís-
to, kterému se chceme maxi-
málně věnovat a dát je k využití 
veřejnosti. Anketa dává lidem 
možnost ovlivnit svým názorem 
naše budoucí řešení,“ podotýká 
Řehoř s tím, že rozlehlý Panský 
dvůr lze využít rozmanitě - třeba 
jako hotel, ubytování pro seniory, 
jako komunitní centrum či sídlo 

knihovny a podnikatelský inku-
bátor zároveň.

Výstava bude přístupná kaž-
dý den od deseti do dvaadvaceti 
hodin. Ve stejném čase totiž bude 
přímo v areálu dvora v provozu 
letní zahrádka. Kromě přehlídky 
studentských návrhů se v objek-
tu v létě ještě uskuteční výstava 
obrazů malířky Anny Kocma-
nové a jejích žáků a výstava v 
rámci Festivalu Boskovice 2014. 

V objektu se plánuje také několik 
představení a koncertů

Pro letošní rok majitel připra-
vuje také větší opravy. Obnovy 
fasády, oken a interiéru se dočká 
severní křídlo. Práce, na které z 
části přispělo dotací ministerstvo 
kultury, přijdou na skoro půl dru-
hého miliónu korun. V oprave-
ném severním křídle pak vznikne 
restaurace, kavárna a multifunkč-
ní sál.

Panský dvůr pochází ze 17. sto-
letí a od počátku sloužil k ustáje-
ní dobytka. Po znárodnění objekt 
převzalo místní JZD. V sedmde-
sátých letech minulého století 
komplex prošel rozsáhlou moder-
nizací. Sídlila v něm pak městská 
knihovna, Památník Otakara Ku-
bína nebo cukrárna. Po roce 1989 
v něm našla zázemí restaurace, 
několik fi rem a na čas také kino-
kavárna.

Benešov - Nová parkovací mís-
ta, odpočinková zóna a zpevněná 
plocha pro kontejnery na tříděný 
odpad. To bude výsledek úpra-
vy okolí benešovské sokolovny, 
která se v současné době chýlí ke 
konci. Ke zlepšení vzhledu obce 
přispěje i dokončení rekonstrukce 
obecního úřadu.

 „Na úpravu prostranství kolem 

sokolovny jsme získali bezmála 
půlmilionovou dotaci z MAS Bo-
skovicko Plus. Celá akce přijde na 
devět set tisíc korun. Do prázdnin 
na místě vznikne deset nových par-
kovacích míst a kolem sokolovny 
bude kompletně nová zeleň s kli-
dovou zónou a lavičkami v přední 
části,“ popsal starosta Benešova 
Antonín Rus (SNK Sokol).

V letošním roce skončí také 
rekonstrukce obecního úřadu. 
V současné době začali Benešo-
vští pracovat na zvelebení pro-
stranství před budovou. Vznikne 
tam odstavná plocha pro osobní 
auta, bude vysazená nová zeleň 
a přibydou také nové vývěsky. 
Akci pak na podzim završí opra-
va kanceláří a interiéru úřadu.

„Už přes zimu jsme vybavili 
novou knihovnu, která je nyní 
v přízemí úřadu. V současné 
době nás čeká vybudování nové 
kanceláře, která vznikne z malé 
zasedací místnosti, a vytvoření 
jakési kuchyňky spojené s čekár-
nou pro lidi, kteří si přijdou něco 
vyřídit,“ upřesnil benešovský 
starosta.  (hrr)

Benešovští dokončí úpravu okolí sokolovny

Michal Záboj

Blansko - Na místě zahrad-
nictví u řeky Svitavy v Blansku 
vznikne nová obchodní zóna. 
Městu se podařilo najít investora, 
který v lokalitě postupně plánuje 
vybudovat několik prodejen. 

Jediným zájemcem, který se 
přihlásil do výběrového řízení na 
pronájem a následný odkup po-
zemků, je fi rma M.S. Blanenská. 
V lokalitě chce vystavět čtrnáct 
obchodů.

„Měly by tam být například 
obchody s elektrozbožím, náby-
tek a bytové doplňky, móda pro 
mladé, textil, obuv či lékárna, 
ten sortiment je docela široký,“ 
upřesnil blanenský starosta Ivo 

Místo skleníků v Blansku fi rma 
postaví čtrnáct obchodů a parkoviště

Polák (ČSSD) s tím, že na místě 
nebude žádný další supermarket.

Obchody chce fi rma podle sta-

rosty stavět po etapách. „Na místě 
vzniknou také tři stovky parkova-
cích stání, a co je velice důležité, 

i stovka nových pracovních míst,“ 
podotkl starosta s tím, že další po-
drobnosti město oznámí později.

Blansko u řeky Svitavy na ulici 
Poříčí nabízelo asi 36 tisíc met-
rů čtverečních pozemků. Firma 
si nejprve pozemky pronajme za 
cenu čtyřicet korun za metr a ná-
sledně odkoupí za cenu tisíc ko-
run za metr čtvereční. Město by 
tak na prodeji mohlo získat až 36 
milionů korun.

Investor ale bude muset splnit 
řadu dalších podmínek. Jednou 
z nich je to, aby se vypořádal se 
současným nájemcem. Majitel 
zahradnictví, společnost Zera Rá-
jec-Jestřebí, vlastní v lokalitě ně-
kolik staveb. Lokalita navíc leží 
v záplavové zóně.

 Foto mapy.cz Foto mapy.cz

Na koupališti budou půjčovat 
knihy i časopisy

Blansko - Lidé navštěvující 
blanenské koupaliště si budou 
moci o prázdninách přímo u 
vody půjčit knížky nebo časo-
pisy. Blanenská knihovna totiž 
během letní sezóny opět otevře 
tzv. Letní půjčovnu.

„Rekreantům nabídneme řadu 
titulů novin a časopisů, včetně 
aktuálního vydání nejméně čtyř 
deníků. Lidé budou mít k dis-
pozici také knižní tituly z okruhu oddychové literatury,“ uvedl ředitel 
Městské knihovny Blansko Pavel Přikryl.

Po vyhodnocení zkušeností z předchozích let bude půjčovna fungo-
vat během všech prodloužených prázdninových víkendů, tedy od pátku 
do neděle od 10 do 18 hodin. V případě déletrvajícího příznivého, či 
naopak špatného počasí, může být provoz půjčovny aktuálně upra-
ven. Využíván tedy bude, stejně jako loni, princip „plovoucí otevírací 
doby“.

„Ostatní pravidla výpůjček zůstávají stejně jednoduchá jako v minu-
losti. Jedna osoba si bude moci půjčit pět titulů a vratná kauce na jednu 
knihu nebo noviny bude činit třicet korun. Provoz zahájíme v pátek 
4. července,“ dodal Pavel Přikryl.  (hrr)

Adamov - Padesátka je kulatá 
číslice a když se váže k výročí po-
výšení Adamova na město, musí se 
to pořádně oslavit. A tak není divu, 
že řada adamovských akcí je letos 
věnována právě této události. 

Nejinak tomu bylo minulý týden. 
Ve čtvrtek 19. června se konalo 
slavnostní shromáždění, na němž 
byli uvedeni do síně slávy, převzali 
čestné občanství a pamětní listy ti 
obyvatelé města, kteří mají největší 
podíl na jeho společenském, kultur-
ním nebo sportovním dění. Křtu se 
dočkala i kniha s názvem Adamov. 

Hned druhý den byla ve Spole-
čenském centru města zahájena vý-
stava Střípky z historie Adamova. 
Jsou na ní zajímavé historické do-

kumenty, fotografi e, ale i exponá-
ty, které řada občanů města nikdy 
nemohla vidět. Výstava je otevřena 
do středy 25. června.

Sobota 21. června patřila dětem. 
Adamovem projížděly historické 
vlaky, prostranství před A-centrem 
oživil skákací hrad a skluzavka, 
děti tancovaly a soutěžily, sledo-
valy orientální tanečnici i tančícího 
psa, představila se skupina Piknik, 
Veselí klanu, přijel zazpívat i Stan-
da Hložek. Dětské tváře zdobil 
nejen úsměv, ale i malování – ko-
čičky, motýlci, klauni, květinové 
ornamenty.

Akce věnované historickému 
předělu v životě Adamova budou 
pokračovat i po zbytek roku.  (ama)

Adamov slavil půlstoletí povýšení na město, vyšla i nová kniha

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová  Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Červen - měsíc myslivosti 
a ochrany přírody

Letos je tomu 65 roků, kdy byl měsíc červen vyhlášen jako měsíc 
myslivosti a ochrany přírody. Nevím, koho to v minulosti napadlo, ani 
kdo tento návrh prosadil, ale byla to dobrá myšlenka. Červen je totiž 
měsícem, kdy se v přírodě rodí nejvíce mláďat. 

Na procházce přírodou tak v tomto čase můžeme spatřit srnčata, sela-
ta, kolouchy, mladé zajíčky bažantí kuřata, ale i mláďata našich pěvců. 
Proto bychom se v tomto období měli v přírodě chovat co nejopatrněji. 
Zvláště pak pejskaři by neměli nechávat své miláčky volně pobíhat! 

Myslivci se v tomto období již pomalu připravují na nadcházející 
zimu. Je potřeba nasušit seno do krmelců, popřípadě nadělat letninu 
z mladých kopřiv nebo maliníku. Také je potřeba zvěři zajistit v těchto 
parných dnech přístup k vodě. Mnoho vodních zdrojů, tůní, studánek 
i rybníčků, bylo v minulosti zrušeno. Mnohdy se je podařilo obnovit. 
Tam kde to však není možné, umísťují myslivci do přírody napajedla 
pro zvěř, která se pravidelně doplňují čerstvou vodou. 

Samozřejmě se i v tomto měsíci myslivci věnují lovu zvěře, tak jak 
jim to ukládá plán lovu. Jedná se převážně o lov srnců, ale hlavně pak 
o černou zvěř. Tato zvěř se přesunula z lesů do obrovských lánů řepek 
a obilí a páchá na těchto plodinách škody. Z tak velkých lánů těchto 
plodin je potom problém tuto zvěř vyhnat, popřípadě nějakou ulovit! 

 Jednatel Okresního mysliveckého spolu v Blansku Jaroslav Zelený

Den s policií bavil v Blansku 
dospělé i děti

Blansko - Nahlédnout pod pokličku policejní práce mohli návštěvní-
ci Dne s Policií ČR v Blansku. Lidem se představili například policejní 
psi a koně nebo speciální pořádková jednotka. 

„V programu byla připravena řada dynamických ukázek včetně si-
mulace zásahu hasičů a zdravotnických záchranářů. Na děti čekaly 
různé soutěžní disciplíny, výuka první pomoci při základních typech 
poranění, ukázka rádiem řízených modelů či simulátor převrácení se 
ve vozidle,“ přiblížila blanenská policejní mluvčí Iva Šebková. (hrr) 
 Foto Bohumil Hlaváček



  6 ŠKOLY
Osmáci z Benešova zabodovali

V letošním školním roce jsme 
si s žáky osmé třídy v rámci výu-
ky fyziky a semináře z přírodo-
vědných předmětů zasoutěžili. 
Zapojili jsme se totiž do akce 
„Malá energetická akademie“, 
kterou pořádá energetická společ-
nost E.ON. 

Posláním této soutěže je roz-
šíření vědomostí o energetice 
i ekologii a osvojení si zásad zod-
povědného chování k životnímu 
prostředí. V rámci kategorie tříd-
ní kolektiv jsme se tak umístili na 
1. místě. 

A co naší výhře předcházelo? 
Energetická akademie má pět 
stupňů, v každém z nich jsme 
tedy plnili zadaný úkol. Jednot-
livá témata jsme zpracovávali po 
stránce teoretické, ale stěžejní 
část tvořilo ověřování získaných 
poznatků v praxi. Úkoly byly pro-
vázeny i vyráběním např. větrní-
ku, parního čerpadla a vodního 
kola. Žáci také měřili napětí na 
solárním článku, zjišťovali, jak 
funguje baterka, a na pavlovském 
rybníku ověřovali funkčnost 
vyrobeného vodního kola. 

Nadšení do plnění úkolů bylo 
korunováno úspěchem v podobě 
věcné ceny dle našeho výběru 
v celkové hodnotě 13 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že jsme pra-

covali jako tým, tak i výhru jsme 
si užili společně. První červnový 
pátek jsme si tak parádně zařádi-
li ve Sport Parku Hrubá Voda u 

Olomouce. Tento den byl skvělou 
tečkou za „Malou energetickou 
akademií“, která nám rozšířila 
vědomosti, ale také zajistila plno 

zážitků, na které budeme jistě 
dlouho vzpomínat. 

Mgr. Lenka Grénarová 
a Mgr. Petra Ondroušková 

 Memento holocaustu aneb 
Jak žáci navštívili Osvětim

„Paní učitelko, mohli bychom se tam jet podívat?“ „Zařídíte nám 
exkurzi do Osvětimi?“ „Mohli bychom i do Terezína. Brácha tam s Vámi 
taky byl.“ Takové a podobné dotazy se množily v řadách žáků nejen 9. 
ročníku už od zimy, kdy v rámci připomenutí Dne památky obětí holo-
caustu o této problematice více mluvíme nejen v dějepisu, ale vlastně 
napříč všemi předměty.

Od šesté třídy se žáci seznamují s osudem lidí, kteří se „nehodili“ do 
plánů nacistického Německa ve 30. letech 20. století. Školní učebnice na 
to však nestačí, proto žákům dané téma přibližujeme přes příběh Hany 
Bradyové, známý jako Hanin kufřík, krutý osud osmiletých kluků Bruna 
a Šmuela z Chlapce v pruhovaném pyžamu, odvahu Emilky z Kukačky 
v temném lese, zavlečené do rodiny esesáka. Dále přes spletité osudy 
žen, které svědčí o své statečnosti v dokumentu O. Sommerové Sedm 
světel, životní příběhy Eriky Bezdíčkové a Marty Kottové, s nimiž jsme 
v minulých letech ve škole besedovali. Využíváme i dokumenty studen-
tů boskovického a libereckého gymnázia, pořady slovenského režiséra 
Mináče o dětech zachráněných N. Wintonem až po řadu fi lmů zachycují-
cích hrůzy holocaustu, besedy a výstavy v Muzeu Boskovicka.

V pátek 13. června 2014 se nám díky CK Slunce a sníh, vedené paní 
Janou Vítkovou, a skvělé průvodkyni paní Ludmile Polanské podařilo 
uskutečnit dlouho plánovanou exkurzi do koncentračního tábora Osvě-
tim a Březinka.

Autobus, plný převážně nejstarších žáků v doprovodu vyučujících 
Gabriely Staňkové a Jany Svobodové, rychle ukrajoval kilometry smě-
rem do Polska a všem účastníkům exkurze se hlavou honily různé myš-
lenky a scény ze zhlédnutých fi lmů. Ale fi lm je jen fi lm, osobní zkuše-
nost nenahradí! 

O tom nás záhy přesvědčili dva zkušení polští průvodci, kteří nám 
nejprve rozdali sluchátka a pak velmi slušnou češtinou komentovali vše 
viděné. Hned u známé brány s nápisem „Arbeit macht frei“ jsme si skrze 
sluchátka vyzkoušeli napojení na slova průvodců a odpoutání se od okol-
ního dění. Chvíli to trvalo, než si každý našel optimální hladinu zvuku, 
ale pak už všichni mlčky kráčeli mezi jednotlivými bloky a baráky tábo-
ra, přes místo popraviště, vstupovali do podzemních vězeňských prostor 
a nakonec zůstali bez dechu stát u plynových komor a pecí krematoria.

Nebylo co říct! Jen tiše postát a zapálit svíčku u památníku v Březince, 
který celému světu výmluvně připomíná odpornost nacistického režimu 
a utrpení milionů lidí z celé Evropy.

Rakouský historik a bývalý vězeň z Osvětimi Hermann Langbein na-
psal: „Jako mnoho jiných, i já jsem v Osvětimi snil o tom, že lidstvo 
bude schopno vzít si ponaučení z toho, co se v Osvětimi stalo a co všich-
ni dosud považovali za nepředstavitelné a nemožné. Dokáže to?“

Snažíme se toho u našich žáků dosáhnout. Aby v životě dokázali své 
postoje předávat dál podle myšlenky Lacroixe: „Chovejme v sobě dějiny 
lidstva, jinak budeme jen střelkami kompasu, kterými zběsile mává oka-
mžik.“  Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Děti zápolily na olympiádě mateřských škol
Sportovní areál ZŠ Letovice 

hostil již II. olympiádu letovic-
kých mateřských škol. Orga-
nizace se opět ujala Mateřská 
škola Komenského, která ke 
sportovním kláním pozvala MŠ 
Čapkova a MŠ Třebětínská. Děti 
soutěžily v 9 disciplínách na 18 
stanovištích. Na každém z nich 
je očekávali žáci 8. tříd letovické 
ZŠ, kteří dětem dávali instrukce 
a soutěž řídili.

Olympiádu slavnostně zahá-
jil letovický starosta Vladimír 
Stejskal, vše zorganizovala, řídi-
la a moderovala Romana Korbá-
řová z pořádající MŠ Komenské-
ho. Děti z koťátkové třídy této 
MŠ se staly díky svým skvělým 
zástupcům ve čtyřech závěreč-

ných disciplínách /běh na 50 
metrů, jízda na koloběžkách, hod 
na cíl a skákání v pytli/ vítězi 
a převzali z rukou pana staros-
ty putovní pohár plný sladkých 
bonbónů.

Celkem se olympiády zúčast-
nilo 162 dětí ze tří mateřských 
škol, které navzdory velmi hor-
kému počasí závodily s velkým 
nasazením a zaujetím. Zajíma-
vou a přitažlivou disciplínou 
byla vodní disciplína – přená-
šení vody v kelímcích z jedné 
nádoby do druhé, což bylo nejen 
zábavné, ale i osvěžující. Děti se 
rozcházely do svých školek plny 
zážitků z velmi vydařené akce.

Eva Pařilová, ředitelka MŠ 
Komenského Letovice

Studenti se vydali na skok „do Švýcarska“
Studenti z Obchodní akademie 

Blansko - výherci celoroční sou-
těže „Die Schweiz stellt sich vor“ 
- se rozjeli do Prahy, aby společně 
prožili „Švýcarský den v Praze“.

Časopis Freundschaft, který je 
určen všem, kdo se učí nebo vyu-
čují německý jazyk, tradičně pořá-
dá celoroční vědomostní soutěž 
zaměřenou na německy mluvící 
země. Ve školním roce 2013/2014 
bylo hlavním tématem Švýcarsko. 
Záštitu nad soutěží převzal švýcar-
ský velvyslanec v Praze, pan Mar-
kus-Alexander Antonietti. Partne-
rem ročníku byla také Švýcarská 
turistická centrála v Praze.

Soutěže se na OA a SZdŠ Blan-
sko zúčastnily dva kolektivy stu-
dentů ze tříd E3 a O3 pod vede-
ním Mgr. Soni Vojáčkové a Mgr. 
Květoslavy Klementové. Celá 
soutěž se skládala z 8 části zamě-
řených na různá témata: Základní 
informace o Švýcarsku, Kantony 
a velko-regiony, Dějiny a sou-
časnost, Politika a hospodářství, 
Švýcarská kultura, Švýcarsko 

v zimě (zimní olympiáda a sport), 
Švýcarsko v létě (Unesco a turis-
mus), Švýcarsko prakticky.

Soutěž byla ukončena na konci 
letošního dubna a výherci obdrželi 
pozvání do Prahy na „Švýcarský 
den“. Ten se uskutečnil dne 28. 
května 2014. Zástupci redakce 
časopisu Freundschaft, včetně 
šéfredaktorky a vydavatelky paní 
Mgr. Dagmar Toufarové, zajistili 
pro účastníky dopolední kulturní 
program. Vyvrcholením celého 
dne však bylo slavnostní přijetí 
na Švýcarském velvyslanectví. 
Výherce soutěže přijal osobně 
pan velvyslanec Markus-Alexan-
der Antonietti, jeho 1. zástupce 
a další spolupracovníci. Po úvod-
ním proslovu pana velvyslance 
hovořili účastníci německy krátce 
o sobě, své škole, městě či regi-
onu. Pan velvyslanec také zod-
pověděl všechny zvídavé otázky 
přítomných a následně pozval 
všechny na ochutnávku švýcar-
ských sýrů. Ve velmi příjemné 
atmosféře proběhlo předání cen 

výhercům a závěrečné společné 
fotografování. Fotky je možné 
vidět na www.oabk.cz

Studenti naší školy se již dnes 
těší na další práci v hodinách 
německého jazyka. Pro nadcháze-
jící 64. ročník, který bude zamě-

řen na Lichtenštejnsko a Lucem-
bursko, již nyní redakce připra-
vuje soutěž novou a srdečně zve 
k účasti i Vás a těší se na viděnou 
s dalšími výherci v květnu 2015.
 Mgr. Soňa Vojáčková, 

OA a SZdŠ Blansko

Charitativní běh v Blansku 
se vydařil

Tak je to za námi! Opět jsme běhali na stadionu ASK v Blansku celých 
24 hodin, abychom pomohli splnit sen Markovi, chlapci, který je men-
tálně i fyzicky postižen. Jeho postižení mu ale dovolilo běhu se také 
zúčastnit a odběhnout pár koleček. Jeho snem je vybavit si svůj pokoj 
novými věcmi a tak se mu to snad podaří. Naše třída 7.A se až na jednoho 
nemocného žáka zúčastnila celá a moc jsme si to užili. Pomohlo nám ve 
štafetě ještě 9 žáků z 6. ročníku. I jim za jejich výkony patří velký dík.

Běhali jsme od pátku od 16:00 hodin do soboty do 16:00 hodin. Poda-
řilo se nám překonat loňský výkon asi o 7 km. Běhali jsme po dvojicích 
nebo trojicích, vždy půl hodiny. Průměr odběhaných koleček za půlhodi-
nu byl asi 15. Měli jsme různé taktiky, někdo se střídal po jednom kole, 
někdo po půl kole a někdo si rozdělil úseky a předával si štafetový kolík, 
jako při štafetovém závodě. Celou noc nás doprovázela hudba, aby se 
lépe běželo. Ukázala se také výborná spolupráce mezi námi navzájem. 
Když si někdo potřeboval odpočinout, ochotně někdo i z jiné skupiny 
zastoupil. Přišlo také mnoho jiných kamarádů, či příbuzných, kteří pro 
náš tým zaběhli třeba jedno či dvě kola. 

Všem dětem za odběhané výkony patří veliká pochvala!
 Mgr. Hana Doleželová

Zmrzlinová narozeninová 
párty v Boskovicích

Ve čtvrtek 29. května měly děti ze školní družiny Slovákova hned 
několik důvodů ke společným oslavám. V tento den jsme uspořádali 
již devátou narozeninovou párty pro naše kamarády narozené v měsíci 
květnu, kterým jsme po narozeninové písničce předali dortíky i dárečky, 
tentokrát volné vstupenky do státního zámku v Rájci nad Svitavou. 

A pak už huráááá! Opět po roce k nám přijeli zmrzlináři! V bílých 
zástěrkách, se sladkými kornouty a pořádným nákladem zmrzliny, na 
kterou nám k nedělnímu svátku dětí přispěla Jednota COOP Boskovice. 
Moc děkujeme! Šikovné zmrzlinářky se nestačily otáčet a představte si, 
zbylo i na přídavek! A tak jsme si slavnostní sváteční odpoledne užili 
úplně všichni, pojďte se podívat...

 Děti a vychovatelky ŠD Slovákova Boskovice
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Blansko se v krásném zápase rozloučilo s divizí výhrou nad Líšní

Páté místo pro nováčka
Bohumil Hlaváček

Blansko - Parádní tečka za 
vydařenou sezónou. Blansko se 
jako nováček v divizi rozhodně 
neztratilo. Cíl, záchranu v sou-
těži, splnilo a vysoce překročilo 
konečným výborným pátým mís-
tem v tabulce. V poslední utkání 
se navíc s domácím publikem 
ve vydařeném utkání rozlouči-
lo výhrou 5:3 nad silnou Líšní. 
K zhodnocení sezóny 2013/14 
a budoucích plánech klubu se 
vrátíme příště.

FK Blansko – SK Líšeň 5:3 
(1:0). Branky: 57. a 73. Trtílek, 
30. Müller, 66. Nečas, 88. Kou-
delka - 47. Drábek, 60. Milotín-
ský, 76. Omelchenko. Blansko: 
Juran - Gromský, Müller, Čou-
pek, Vágner - Buchta (65. M. 
Skoupý), Horáček (68. T. Zou-
har), Šplíchal, Nečas (79. Hansl) 
- Trtílek (83. Hepp), Koudelka. 
Trenér: Jiří Hajský. Líšeň: Zigo 
- Milotínský (73. Bohuslav), 
Široký (90. Dvořák), Kubík (56. 
Ovčačík), Matoušek - Lisický 
(84. Walla), Čampa, Pecha (90. 
Vejmeělka), Drábek - Nosko – 
Omelchenko. Trenér: Martin 
Máša. ŽK: 15. Šplíchal, 75. Kou-
delka - 14. Široký, 52. Matoušek, 
77. Čampa. Diváků: 252. Roz-
hodčí: Fridrichovský - Pfeifer, 
Nejedlý. Delegát: Brtníček.

Skóre otevřel po rohu Koudel-
ky hlavičkou David Müller -1:0. 
Vyrovnání přišlo z kopačky Mar-
tina Drábka, který přízemní stře-
lou obelstil Jurana - 1:1 Přehlíd-
ka krásných gólů se defi nitivně 
rozjela po parádním úniku Trtíl-
ka v 57. minutě – 2:1. Po třech 

minutách vyrovnal přesnou stře-
lou Milotínský - 2:2. Za pět minut 
Koudelka rozezvučel líšeňské břev-
no. V 66. minutě se po krásné kom-
binační akci Koudelky a Skoupého 
zblízka nezmýlil Nečas – 3:2. Po 
pár minutách jen těsně minul Kou-
delka, Zouhar poté nastřelil z dálky 
opět břevno. Po Nečasově uvolnění 
dal v 73. minutě gól Trtílek – 4:2. A 

brankový účet ještě nebyl uzavřen. 
Nejprve po třech minutách snížil 
Omelchenko – 4:3. Tři minuty před 
koncem pečetil výborný Jan Kou-
delka – 5:3.
Konečná tabulka divize

  1.  Vyškov  30  20  6  4  70:31  66
  2.  Rosice  30  21  2  7  65:34  65
  3.  Vrchovina  30  16  5  9  40:37  53
  4.  Líšeň  30  14  7  9  59:32  49

  5.  Blansko  30  11  9  10  53:50  42
  6.  V. Meziříčí  30  12  5  13  43:48  41
  7.  Bystřice  30  11  6  13  40:48  39
  8.  Polná  30  10  8  12  51:57  38
  9.  Pelhřimov  30  11  5  14  60:57  38
  10.  Stará Říše  30  9  9  12  43:58  36
  11.  Hodonín  30  7  14  9  37:41  35
  12.  Uh. Brod  30  9  8  13  28:48  35
  13.  Napajedla  30  10  4  16  36:47  34
  14.  Tasovice  30  9  6  15  46:53  33
  15.  Bystrc  30  7  10  13  48:60  31
  16.  Bohunice  30  7  8  15  37:55  29

Bohumil Hlaváček

Kunštát, Doubravice nad 
Svitavou - V sobotu Kunštát, 
v neděli Doubravice. Milovníci 
fotbalu, kteří mají momentálně 
hody v souvislosti s probíhajícím 
mistrovstvím světa v Brazílii, si 
přijdou na své i v našem okres-
ním měřítku. 

Oslavit osmdesáté výročí 
založení svého klubu se rozhodli 
o nastávajícím víkendu hned na 
dvou místech. Co se bude dít dle 
časového programu si můžete 

přečíst na přiložených plakát-
cích.

Na svátku fotbalu 29. července 
v Doubravici se představí v utká-
ní v 15 hodin náš Zrcadlo Team, 
který si zatím dělal jméno pře-
devším na tradičním Memoriálu 
Dana Němce v sálové kopané, kde 
ani jednou nezůstal bez medailo-
vého umístění. Tentokrát byl oslo-
ven organizátory jako soupeř do 
hlavního zápasu proti domácímu 
A-mužstvu. V jeho barvách se ten-
tokrát představí jako brankář Aleš 
Slanina a do pole přijali pozvání 

Tomáš Kleveta, Ondra Španěl, Jir-
ka Vorlický, Radim Farník, Martin 
Klimeš, Petr Crhák, David Bed-
nář, Ondra Paděra, Martin Sehnal, 
Kuba Šplíchal, Honza Koudelka, 
Honza Havlíček, Lukáš Martínek 
a Honza Trtílek. 

Věříme, že si nenecháte ujít jak 
bývalé hvězdy české kopané, kte-
ré budou k zhlédnutí v Kunštátě, 
tak ty naše okresní, které budou 
k vidění v jednom dresu v Doub-
ravici a přijedete si tam i pro 
autogram legendárního Antonína 
Panenky.  

Víkend bude ve znamení 
oslav osmdesátin fotbalu

FK Blansko, jaro 2014: Horní řada zleva Jan Horáček, Michal Skoupý, Tomáš Zouhar, David Müller, Aleš 
Vágner, Jakub Šplíchal, Milan Brichta, Robin Buchta, prostřední řada Jan Koudelka, Petr Gromský, Ladislav 
Hansl, trenér brankářů a masér Alexandr Malits, Jan Tr  lek, Jiří Hepp, Petr Čoupek, dolní řada Karel Macháč, 
Radim Bubeníček, vedoucí mužstva Fran  šek Fiala, místopředseda klubu Bře  slav Strážnický, trenér Jiří 
Hajský, Jan Nečas, David Juran, chybí Jan Pospíšil, Mar  n Pokorný.  Foto Bohumil Hlaváček

Tomášková zvítězila v Chorvatsku
Svatá Kateřina - Po pro nás smolném závodě na maďarské Pannonii, 

kde si motocyklová závodnice Romana Tomášková zlomila kost v zápěstí 
pravé ruky, ze které ji sádru sundali teprve den před naším odjezdem, jsme si 
nedělali žádné velké iluze úspěchu. Jenže, každý bod do závěrečné tabulky 
šampionátu se počítá. Po náročné jedenáctihodinové cestě nás čekal chorvat-
ský Grobnik, nedaleko Rijeky. 

Od prvních treninkových jízd to bylo nad naše očekávání. Potvrdila to 
i svým výkonem v kvalifi kaci, kde pokořila svůj loňský rekord o více než 
dvě desetiny sekundy, což znamenalo pro sobotní závod start ze druhé pozi-
ce v první řadě. Rychlejší byl jen nestor závodů AA a bývalý účastník MS, 
Ital Gabriele Gnani. Ten se po startu ujal vedení, sledován Tomáškovou. Na 
čele však vydržel jen úvodní kolo. V nájezdu do druhého přišel jeho velice 
ošklivý pád. V tom okamžiku se Romana ocitla na prvním místě a svým 
strojovým tempem neustále zvyšovala náskok před pronásledovateli. Ten 
nakonec v cíli činil 49 s na druhého Slovince Likara a 55 s na třetího Itala 
Tiverona. Romča zajela celý závod průměrem 143,774 km/h a dosáhla i nej-
rychlejšího kola průměrem 145,709 km/h.

„Mám radost. Po dvou sezónách je to moje první vítězství na velké motor-
ce. Chci poděkovat všem svým sponzorům, je to i jejich vítězství. Je mi 
jasné, že mi k němu dnes pomohl pád Gnaniho, kterého je mi líto,“ uvedla 
Tomášková. Závod ohodnotil i její otec a manažer v jedné osobě. „Trochu 
jsme se startem zde váhali, ale nakonec to dopadlo nad naše očekávání. Prá-
ce na drobných technických zlepšeních našeho stroje nebyla zbytečná a uká-
zala se jako cesta správným směrem. Romčina ruka taky vydržela a tak mě 
jen trochu mrzí, že byl kvůli velmi silnému větru zrušen druhý závod, který 
se měl jet v neděli. Náš úspěch mohl být ještě výraznější,“ řekl.  (vj)

Šampiónky. Červnové víkendy patří již tradičně závěru kuželkářské 
sezony. Blanenské kuželkářky se probojovaly do fi nálových bojů Poháru 
České kuželkářské asociace, kde získaly bronzové medaile. Další víkend 
patřil mistrovství ČR dvojic. Zde se pořádala premiéra – Mistrovství ČR 
v tandemech. A mistrovský  tul této premiérové disciplíny putuje do 
Blanska zásluhou Lenky Kalové a Zdeňky Ševčíkové (na fotografi i upro-
střed). Neztra  la se ani blanenská Soňa Lahodová, která zářila po boku 
své bývalé oddílové kolegyně Ivany Majerové z Židenic – skončily na 
druhém místě (dvojice na fotografi i vlevo). Foto archiv
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Mezinárodní Memoriál Miroslava Krabičky mladších žáků má za sebou již jednatřicátý ročník

Trofej si letos odvezl tým z polské Legnice
Bohumil Hlaváček

Blansko - Již 31. ročník mezi-
národního turnaje mladších žáků 
v kopané s názvem Memoriál 
Miroslava Krabičky se uskutečnil 
v pátek a sobotu v Blansku na sta-
dionu na Mlýnské ulici. 

K tradičním účastníkům z Leg-
nice se letos přidali i chlapci 
z dalšího spřáteleného města 
Komárna. A právě Slováci se 

s Poláky se utkali ve fi nále za 
vypjaté atmosféry mezi hráči ale 
především vedením zahraničních 
výprav. Úspěšnější byli fotbalisté 
z Legnice, kteří vyhráli 4:0. Na 
třetí příčce skončili domácí z FK 
Blansko. Dalším malým stínem 
turnaje byly problémy s rozhod-
čími. Delegovaní z komise roz-
hodčích OFS Blansko se nedo-
stavili a pořadatelé byli nucení 
improvizovat. Ceny předali sta-

rosta Ivo Polák, místostarosta Jiří 
Crha, poslanec Lubomír Toufar 
a místopředseda klubu Břetislav 
Strážnický.

Výsledky, skupina A: FK 
Blansko – AFK Tišnov 2:0, AFK 
Tišnov – TJ Malá Haná Knínice 
0:1, Miedz Legnica – FK Blansko 
4:0, Miedz Legnica – TJ Malá 
Haná Knínice 6:0, FK Blansko 
– FK Blansko 2003 4:0, AFK 
Tišnov – FK Blansko 2003 1:0, 

Miedz Legnica - AFK Tišnov 3:0, 
FK Blansko – TJ Malá Haná Kní-
nice 0:0, TJ Malá Haná Knínice 
– FK Blansko 2003 0:0, Miedz 
Legnica – FK Blansko 2003 6:0. 
Pořadí: 1. Miedz Legnica, 2. FK 
Blansko, 3. AFK Tišnov, 4. TJ 
Malá Haná Knínice, 5. FK Blan-
sko 2003. 

Skupina B: Konfeks Legnica 
– KFC Komárno 0:3, FK Kunš-
tát – FC Svratka Brno 0:1, Výběr 
OFS Blansko – KFC Komárno 
0:2, Konfeks Legnica – FK Kunš-
tát 2:0, FC Svratka Brno – Výběr 
OFS Blansko 1:2, FK Kunštát – 
KFC Komárno 0:2, Konfeks Leg-
nica – FC Svratka Brno 1:1, FK 
Kunštát – Výběr OFS Blansko 
0:3, KFC Komárno – FC Svrat-
ka Brno 1:2, Konfeks Legnica – 

Výběr OFS Blansko 0:2. Pořadí: 
1. KFC Komárno, 2. Výběr OFS 

Blansko, 3. FC Svratka Brno, 4. 
Konfeks Legnica, 5. FK Kunštát.

Play off: AFK Tišnov – FC 
Svratka Brno 0:2, TJ Malá Haná 
Knínice – Konfeks Legnica 0:1, 

KFC Komárno – FK Blansko 
3:0, Miedz Legnica – Výběr OFS 
Blansko 2:0. O 9. a 10. místo: FK 
Blansko 2003 – FK Kunštát 0:2. 
O 7. a 8. místo: TJ Malá Haná 
Knínice – AFK Tišnov 3:0. O 5. a 
6. místo: FC Svratka Brno – Kon-
feks Legnica 3:0. O 3. a 4. místo: 
FK Blansko – Výběr OFS Blan-
sko 2:1. Finále: Miedz Legnica 
– KFC Komárno 4:0. 

Nejlepší hráč: Alexandr Rek 
(FK Blansko). Nejlepší brankář: 
Šimon Prus (Miedz Legnica). 
Nejlepší střelec: Patrik Korovaj-
ny (Miedz Legnica).

Ze hry.  Foto Bohumil HlaváčekZe hry.  Foto Bohumil Hlaváček

Nejlepší jednotlivec.  Foto Bohumil HlaváčekNejlepší jednotlivec.  Foto Bohumil Hlaváček

Tře   FK Blansko.  Foto Bohumil HlaváčekTře   FK Blansko.  Foto Bohumil Hlaváček

Kutná Hora, Benešov - Těž-
ba stříbra ve středočeském krá-
lovském městě Kutná Hora už 
sice skončila, ale jednou do roka 
si lze cenné kovy vybojovat pod 
chrámem sv. Barbory na tratích 
pro horská kola.

Sobotní program patřil okruhu 
o délce 700 metrů, na kterém se 
zde premiérově uskutečnil závod 
ve sprintu. Po bedřichovském 
prvním mokrém a bahnitém dílu 
se na suchu a při přijatelných 
20° Celsia závodilo o poznání 
lépe. I proto se na start posta-
vilo celkem osm jezdců Mora-
vec teamu. A i když se přes síto 
kvalifikace dostali jen dva z 
nich, konečný výsledek přine-
sl naši první medaili závodního 
víkendu. Nejlépe si vedla troji-
ce Anna Zemánková hodnocená 
jako devátá, které postup uni-
kl o sedm setin sekundy. Mezi 
kadety jako poslední proklouzl 
do semifinále Dominik Prudek, 
aby v eliminační rozjížďce s dal-
šími třemi soupeři zlepšil svůj 
výsledek na 6. příčku. Nejdéle 
ze všech musela bojovat Tereza 
Obořilová v žákyních, z kvali-
fikace postupovala čtvrtým nej-
lepším časem, ze semifinálových 
rozjížděk postupovaly pouze dvě 
nejrychlejší, a to se Terce podaři-

lo. Závěrečné finále pak přineslo 
odměnu v podobě bronzu a tedy 
historicky druhé medaili pro tým 
v této disciplíně. Tu první zlatou 
získala Adéla Šafářová v Bedři-
chově, v Kutné Hoře však sprint 
vynechala.

Nedělní program olympijské-
ho cross country byl nabourán 
velkým počtem startujícího žac-
tva. Proto se na zkrácený okruh 
vydalo nejdříve 35 žákyň a mezi 
nimi Anna Zemánková, která 
zopakovala 15. místo z Teplic a 
čerstvá sobotní medailistka Tere-
za Obořilová, bojující i v neděli 
o stupně vítězů, ke kterým ji v 
cíli chybělo 18 sekund a obsadila 
5. místo, což je její letošní nej-
lepší výsledek. Tomáš Tlamka, 
Matěj Mazánek a Michal Šmí-
da se museli poprat s ještě větší 
přesilou. Celkem 65 žáků odstar-
tovalo na čtyři kola a dostat se 
do popředí znamenalo na trati se 
spoustou zatáček, výjezdů a sjez-
dů předjíždět a předjíždět. To se 
podařilo především Tomovi, kte-
rý startoval v hloubi pole, aby po 
náročných 24 minutách závodu 
dokončil jako 25. Nováček Matěj 
byl 41. a Michal pak na následu-
jící 42. příčce a bohužel si oba 
nepřipsali ani jeden bod do cel-
kového hodnocení.

Následující start patřil katego-
rii Expert a Master. Mezi muži 
máme dva zástupce, kteří se 
po dvou pohárových závodech 
pohybují v nejvyšších patrech 
hodnocení. Opět vyrovnané sou-
boje ve špičce, kdy v prvním ze 

tří kol jeli spolu na druhé příč-
ce, zbyla v cíli pro Petra Bořila 
bramborová medaile a pro Tomá-
še Tlamku páté místo. Posbírané 
body však v průběžném pořadí 
pasují Tomáše na druhou příčku 
a Petra na pátou.

Stejnou porci tří kol, tedy dva-
náct terénních kilometrů objeli i 
kadeti ve věku 15 a 16 let. Bez 
bodu, ale s nejlepším umístě-
ní se do rodného Protivanova 
vrací 42. Jan Šmída. Vyrovnané 
výsledky letos zajíždí Dominik 

Prudek – Teplice 11., Bedřichov 
12., Kutná Hora 11. – a věříme, 
že první desítka bude letos pro-
lomena. Další velký výkonnostní 
skok předvedl v Kutné Hoře mezi 
juniory Jirka Štěpaník, po výsled-
cích ve čtvrté desítce se blýskl 17. 
místem a zlepšil se i Patrik Kolář, 
po pěti kolech a 90 minutách jíz-
dy dokončil jako 25.

Po poledni startují ženské kate-
gorie. Nejdříve elitní ženy s vyni-
kajícími Polkami na čele závodu, 
mezi nimiž startovala i naše Eva 
Zemánková. Dvacáté místo i přes 
ztrátu dvou kol nese získávání 
zkušeností a také body do hod-
nocení kategorie týmů, ve kterém 
držíme pátou pozici s jedenáctkou 
bodujících závodníků. Tu největ-
ší porci bodů a především svoji 
zlatou sbírku rozšířila kadetka 
Adéla Šafářová. Po prvním kole 
sice projela se ztrátou 12 sekund 
na vedoucí Denisu Lukešovou ze 
Stupna, ve druhém ale už startov-
ní pole ovládla a zvítězila potřetí 
v řadě. Kamenitá a kořenová trať 
přinesla pro spoustu účastníku 
stopku v podobě defektu, který se 
nevyhnul ani další kadetce Věře 
Nezvedové. Naštěstí si tuto smů-
lu vybrala blízko cíle a tak, sice 
během vedle kola, dokončila jako 
21.  Moravec Team

Moravec Team úspěšný: Kutné Hory vydaly svůj poklad

 Foto Moravec Team Foto Moravec Team

Věra Vencelová

Ústí nad Labem, Blansko - 
Jejím velkým snem bylo získat 
zlato z republikového šampio-
nátu. Tento sen se stal o víkendu 
skutečností. 

Řeč je o blanenské plavky-
ni Veronice Zamazalové, která 
se na třídenním mistrovství ČR 
dorostu v Ústí nad Labem před-
stavila ve výborné formě a stala 
se juniorskou mistryní republiky 
na trati padesát metrů prsa. Po 
loňském úspěchu, kdy přivezla 
z Plzně stříbrnou medaili, se letos 
na šampionátu v Ústí nad Labem 
dočkala zlata, a zajistila tak bla-
nenskému oddílu další nejlepší 
výsledek v celé jeho sedmdesá-
tileté historii. Vynikající výkon 
předvedla již v dopoledních 
rozplavbách a do odpoledního 
finále postoupila s nejrychlejším 
časem. Ve finále čas z rozplaveb 

ještě o něco vylepšila a v cíli za 
sebou nechala obě české junior-
ské reprezentantky, což vyvola-
lo velký údiv všech přítomných 
v bazénové hale. Svůj osobní 
čas srazila téměř o sekundu, a to 
je na tak krátké distanci velmi 
výrazné zlepšení. 

To však nebylo všechno. Daři-
lo se jí i na dvojnásobné trati, 
kde si po velkém boji s junior-
skými reprezentantkami a s tří-
vteřinovým osobním rekordem 
doplavala pro bronzovou medai-
li. Na dvoustovce prsa skončila 
těsně pod stupni vítězů. Suma 
sumárum famózní výsledky pro 
blanenskou juniorku. Veronika 
se v současné době připravuje 
pod vedením trenéra Miroslava 
Špačka stejně jako Petra Pokor-
ná, Hana Kopřivová a Michal 
Vencel, kteří se na šampionátu 
také představili. Desáté mís-
to v republice si zajistila Petra 

Pokorná na padesátce prsa, tři-
nácté Michal Vencel v kraulo-
vém padesátimetrovém sprintu 
a Hana Kopřivová doplavala na 

dvoustovce motýlek patnáctá. 
Stejnou sestavu ještě čeká za 
tři týdny mistrovství ČR Open 
v Praze Podolí.

Zamazalová je mistryní republiky

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Velký turnaj. Pod názvem „Boskovice dětem a rodinám“ se ve městě 
na začátku léta každoročně koná mezinárodní fotbalový turnaj dětí a 
mládeže. Letos se za velké účasti špičkových žákovských celků nejen 
z naší republiky uskutečnil již potřetí. Domácí skončili v kategoriích 
U12 i U10 shodně na osmém místě. V elitní kategorii U12 vyhráli žáč-
ci Zbrojovky Brno s boskovickým odchovancem Lukášem Vorlickým 
v sestavě. Foto adam.s
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Blahopřání

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PRODEJ
Prodám dětskou sedačku na 

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

Prodám krm-
né brambory, 
cena 1q/300,--. Po 
dohodě dovezu - 
Kunštátsko, tel. 
606 920 940.

Prodám elek-
trickou kytaru i 
s kombem a oba-
lem. Značka Epi-
phone Les Paul, 
modelová řada 
Epiphone Special 
II. Nová, nepouží-
vaná. Cena doho-
dou. Tel.: 602 819 
828.

Prodám okno 
zdvojené š.150, 
v.120 cm, jedno 
křídlo, kování OS 

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

Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly, za finanční podpory MK ČR, 
Mezinárodního Visegrádského fondu a Česko-německého fondu budoucnosti pořádá 

10.—13. 
ČERVENCE

hudba
divadla

autorská čtení

výstavy
filmy

palouk Potrvá

UNITED FLAVOUR (E/USA/CZ), DVA, KORAI ÖRÖM (HU), NYLON JAIL, 
WWW NEUROBEAT + FAJT, BRATŘI ORFFOVÉ, NAPSZYKLAT (PL), 
PETR NIKL, ROLLING STONES BLUES CIRKUS 50 (SK), AKURAT (PL), 

ATOMIC GIGOLO, GOOD BISCUITS (GB), NORI SAWA 
A MNOHO DALŠÍCH

www.boskovice-festival.cz
permanentka na 4 dny: 490/650 Kč, studenti (ISIC): 390/550 Kč

22. ročník 
festivalu 

pro židovskou 
čtvrť

80

Dne 1. července oslaví 80 let pan

Josef BURGR z Blanska.
Vše nejlepší, stálou svěžest, hodně elánu a zdraví 
do dalších let z celého srdce přejí manželka, dcery 
Anička a Dáša, vnuk Kája, vnučka Jana. K přání 
se připojují také přítel Aničky Staňa Jeřábek 
s tatínkem.

(otevírací a sklápěcí),nově natře-
no-jako nové. Dveře venkovní 
ztrojené š.85,v.200cm, 2/3 sklo, 
nově natřeno-jako nové. Velká 
úspora tepla. Levně-za cenu skla. 
Velké dekorativní kaktusy Agave, 
2 ks, stáří 17 roků, výška 90 a 80 
cm, cena dle dohody. Minizahrád-
ka na balkon, terasu atd. na pěsto-
vání zeleniny, květin , zakrslých 
ovocných stromků a pod. vel. 42 x 
42 výška 30 cm. Dobře přenosné, 
oddolné dešti. cena 220 Kč. Kon-
takt: franta.gabr@seznam.cz.

Prodám Fiat Punto 1.1, taž-
né zař., eko zaplaceno... 168 000 
km... 5-dver.. za 15tis.kč. Krbovou 
vložku za 5tis. Kč, sbíječku za 3 
tis. Kč, sprchový kout za 4 tis. Kč. 
Tel.: 605 529 478.

Prodám domácí švestková po-
vidla. Tel.: 702 431 018.

Prodáme starší rozlehlejší 
dům se zahradou a dvorkem - 
nedaleko Boskovic, směrem na 
Blansko. Více informací na www.
prodejpozemku.wz.cz nebo na tel. 
602 607 043.

Prodám elektrickou kytaru 
včetně komba, obalu a ladičky. 
Značka Epiphone Les Paul, mo-
delová řada Epiphone Special II. 
Nová, nepoužívaná. Cena 6 000 
Kč. Kontakt: evazacek@seznam.
cz. Více na str. 11
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Václav Kolář má za sebou první část letošní závodní sezóny

Rád bych dosáhl na  tul, říká
Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenská sportov-
ní hvězda Václav Kolář, pětiná-
sobný mistr světa v biketrialu 
v mládežnických kategoriích, 
má za sebou první část sezóny. 
O tom, jak proběhla a co ho čeká 
v nejbližších týdnech jsme si 
popovídali.

Co máš už letos za sebou?
Tak zhruba čtvrtina sezóny je 

za mnou. Začalo to tím, že jsem 
jako loni trénoval ve Španělsku 
a Francii. Tam jsem se docela 
rozjezdil. Pak jsme se Slováky 
a Poláky vyrazili na přípravu 
do Chorvatska. V mezičasech 
jsem se připravoval klasicky 
doma v Blansku. I dvakrát den-
ně. Bohužel výsledky v závo-
dech bych si připravoval lepší. 
Zúčastňuju se totiž i akcí pořá-
daných cyklistickou federací 
a tam se mi nedaří tak, jak bych 
si představoval. 

Výsledky?
Pod biketrialovou jsem vyhrál 

první závod MČR v Brně. 
V Děčíně jsem pak vyhrál, v Kar-

lově také. Pak jsem jel Světový 
pohár v Krakově v Polsku. Sekce 
byly náročné na skoky, z kvalifi-
kace jsem postoupil, ze semifiná-

le už ale ne. Přiznám se, že na to 
nejsem zvyklý. Bylo to ale pod 
tou cyklistickou federací, kde 
jsou jiné typy závodů. Loni jsem 
přitom jezdil tak do pátého místa, 
toho jsem si vážil. Nevím, proč 
mi to letos tak neskáče. Z našeho 
lesa jsem spíš technický typ, je 
těžké ty skokany porážet.

Je více jezdců, co zkouší oba 
typy?

Můj největší soupeř z poslední 
doby Daniel Comas, který loni 
skončil aktivní kariéru, to zkou-
šel, a teď i kamarád David Her-
ka. Asi jen já ale stabilně. Těch 
závodů je ale moc, je to únavné.

Proč se vlastně závodí 
v biketrialu pod dvěma fede-
racemi?

Dříve byli všichni jen pod tou 
biketrialovou, teď postupně pře-
chází do cyklistické. Je v ní totiž 
více peněz, to je logické. Nejezdí 
se to ale v přírodě, jen ve měs-
tech na umělých překážkách. 
Kdyby ti kluci z těchto akcí při-
jeli k nám do lesa, měli by asi 
problémy.

Co tě čeká?
Letím do Číny na pozvání do 

místa, kde bude příští rok mis-
trovství světa. Všechno mám 
placené, to je super. Bude tam 
i speedtrial, což mne strašně 
baví. Budeme tam skákat i na 
400 metrů vysokou rozhlednu. 
Pak závody. Budeme asi dost 
unavení. I Comas by tam měl být 
na exhibici, závody již nejezdí. 

Už netrénuje, říkal mi, že asi ve 
druhém patře té rozhledny umře. 
Letím s jedním Slovákem, pak 
se v Amsterodamu připojí další 
kamarádi, moc se těším.

A samotné letošní mistrovství 
světa?

Letos budou dva závody ve 
Španělsku a pak u nás závěrečný 
v Tanvaldu. Tam pojedu na kemp. 
Strašně moc bych si přál ten titul 
konečně v elitě vyhrát. Je to můj 
hlavní sen odmalička. Úplně nej-
větší. Škoda, že to loni nevyšlo 
v Blansku. Když nejede Comas, 
budu favorit, nebudu to mít leh-
ké. Velkým soupeřem bude Raul 
Guttierez, který chce také poma-
lu končit, maká jak blázen, rád 
by uspěl. Když jsem u něj byl ve 
Španělsku, měl formu.

Jaké budou tratě?
Ani na jednom místě jsem tam 

nebyl, netuším co bude. Záleží, 
jak mi to sedne. Těším se. V Čes-
ku to znám. Já sám bych rád 
uspořádal nějaký závod třeba 
v Blansku. Třeba při Půlmaratonu 
Moravským krasem, ale časově 
mi to nevychází. Moc ale o tom 
přemýšlím.

Děláš svůj sport už tedy 
naprosto profesionálně?

V podstatě ano. Mám nějaké 
sponzory, občas se povede něco 
vydělat. Na uživení to stačí. Exhi-
bicí bych mohl mít víc, ale větši-
nou se kryjí se závody. To můžu 
dělat, až budu starší. Teď chci ješ-
tě závodit, moc mne to baví. 

 Foto archiv Foto archiv

 Foto archiv Foto archiv

Z  
Poslední kolo a konečné tabulky fot-

balových soutěží
K hodnocení sezóny v jednotlivých sou-

těžích se podrobněji vrátíme příště.
KP: Vojkovice – Ráječko 0:3 (0:1), Kul-

dan 2, Shkurupii.
  1.  Mutěnice  30  20  7  3  65:21  67
  2.  Sparta  30  17  5  8  85:49  56
  3.  M. Krumlov  30  15  7  8  46:40  52
  4.  Ráječko  30  15  6  9  74:38  51
  5.  Jevišovice  30  14  7  9  53:38  49
  6.  Rousínov  30  15  2  13  68:60  47
  7.  Vojkovice  30  13  5  12  54:56  44
  8.  Novosedly  30  13  4  13  47:48  43
  9.  Bosonohy  30  12  6  12  54:50  42
  10.  Bzenec  30  12  5  13  52:53  41
  11.  Ivančice  30  11  7  12  39:45  40
  12.  Znojmo  30  11  5  14  49:64  38
  13.  Kuřim  30  10  7  13  50:53  37
  14.  Ratíškovice  30  10  6  14  38:51  36
  15.  Rajhrad  30  4  7  19  32:83  19
  16.  Kyjov  30  3  4  23  31:88  13

I.A třída: Zbýšov – Bořitov 2:2 (0:1), 
Polák, Richtr. Kunštát – Miroslav 3:0 (2:0), 
Blaha 2, Adamec.
  1.  MS Brno  26  21  3  2  99:28  66
  2.  Kunštát  26  16  5  5  69:39  53
  3.  Boskovice  26  16  4  6  80:55  52
  4.  Slovan  26  13  5  8  42:37  44
  5.  Dobšice  26  12  3  11  72:52  39
  6.  Slatina  26  9  7  10  52:49  34
  7.  Bořitov  26  9  6  11  42:52  33
  8.  Tasovice B  26  9  5  12  56:59  32
  9.  Líšeň B  26  9  5  12  44:43  32
  10.  Miroslav  26  9  5  12  50:62  32
  11.  Šlapanice  26  8  6  12  41:49  30
  12.  Hrušovany  26  7  6  13  54:63  27
  13.  Soběšice  26  6  3  17  39:77  21
  14.  Zbýšov  26  3  7  16  35:110  16

I.B třída: Lipovec – Svratka 4:1 (1:1), 
Musil, Sedlák 2. Rájec-Jestřebí – Podolí 2:0 
(0:0), Macháček, Palkaninec. Doubravice 
– Blansko B 3:1 (1:1), Vladík 2, Hájek – 
Skoupý.
  1.  Lipovec  26  19  4  3  68:25  61
  2.  Rájec-Jestřebí  26  16  5  5  62:25  53
  3.  Bohdalice  26  13  8  5  46:30  47
  4.  Řečkovice  26  14  3  9  60:47  45
  5.  Letonice  26  11  5  10  43:52  38
  6.  Čebín  26  10  8  8  36:30  38
  7.  Svratka  26  11  5  10  49:54  38
  8.  Tišnov  26  11  3  12  41:43  36
  9.  Rousínov B  26  10  2  14  52:60  32
  10.  Podolí  26  9  4  13  41:50  31
  11.  Medlánky  26  9  2  15  30:47  29
  12.  Doubravice  26  7  6  13  36:45  27
  13.  Blansko B  26  6  3  17  38:54  21
  14.  Švábenice  26  5  4  17  32:72  19

OP: Jedovnice – Vilémovice 4:4 (1:1), 
Pernica 3, Gromský - Pernica 2, Maroši, 
Mikšovský. Vavřinec – Rudice 4:5 (2:1), 
Přikryl 3, Sigl - Zouhar 5, ČK: Lachman 
(R). Kořenec – Černá Hora 1:4 (1:0), Jelí-
nek - Mazal 2, Stejskal, Širůček. Šošůvka 
– Sloup 3:4 (1:2), Sehnal 2, Doležel - Andr-
lík, Bezděk, Mikulášek, Novák. Lipůvka 
– Drnovice 5:1 (2:0), Macko 4, Sedláček 
– Dvořáček. Kotvrdovice – Vysočany 3:7 
(1:6), Hloušek 2, Keprt - Nečas 3, Hejč 2, 
Beneš, Grmela, ČK: Hloušek (K). Olešnice 
– Olomučany 1:2 (0:1), Svoboda - Navrkal, 
Rychnovský. 
  1.  Černá Hora  26  20  4  2  77:27  64
  2.  Šošůvka  26  19  1  6  75:39  58
  3.  Vilémovice  26  15  5  6  87:51  50 
  4.  Lipůvka  26  14  2  10  76:46  44
  5.  Vysočany  26  11  6  9  77:55  39 
  6.  Jedovnice  26  11  6  9  55:42  39 
  7.  Kořenec  26  11  5  10  53:57  38 
  8.  Sloup  26  9  7  10  51:70  34
  9.  Olomučany  26  9  5  12  49:66  32 
  10.  Rudice  26  8  6  12  55:78  30
  11.  Vavřinec  26  9  2  15  55:63  29 
  12.  Olešnice  26  7  4  15  31:42  25 
  13.  Kotvrdovice  26  6  2  18  39:98  20 
  14.  Drnovice  26  4  3  19  39:85  15

Kanonýři: 34 - Pernica Marek (Vilémo-
vice), 31 - Macko Michal (Lipůvka), 24 - 
Beneš Michal (Vysočany). 

III. třída: Vranová – Velké Opatovice 
4:1 (1:0), Šamšula 2, Halva, Král – Svobo-
da. Knínice - Vísky 1:4 (1:3), Tesař - Ziman 
2, Lokaj, Šmeral. Benešov – Svitávka 3:1 
(1:1), Abrahám 3 – Dvořák. Adamov – 
Lažany 1:1 (1:1), Matuška – Pilch. Lysice 
– Ráječko B 1:4 (0:1), Janeček - Štafa 2, 
Blažek, Slavíček. Kunštát B – Ostrov 8:0 
(4:0), Stehlík 4, Nedoma 2, Adámek, Záboj. 
Letovice – Skalice 4:1 (0:0), Řezník 2, Bed-
nář, Stehlík - Vlach. 
  1.  Kunštát B  26  17  3  6  88:41  54 
  2.  Letovice  26  16  3  7  80:52  51 
  3.  Svitávka  26  15  3  8  65:36  48 
  4.  Skalice  26  14  4  8  64:39  46 
  5.  Vísky  26  14  3  9  68:60  45 
  6.  Knínice  26  14  2  10  68:52  44 
  7.  Adamov  26  12  5  9  71:57  41 
  8.  Ráječko B  26  11  4  11  66:71  37 
  9.  Vranová  26  10  4  12  61:65  34
  10.  Ostrov  26  9  6  11  52:53  33
  11.  V. Opatovice  26  10  2  14  44:68  32 
  12.  Lažany  26  7  7  12  41:53  28
  13.  Benešov  26  6  4  16  53:83  22 
  14.  Lysice  26  1  2  23  19:110  5

Kanonýři: 24 - Krčil Roman (Vranová), 
Štafa Tomáš (Ráječko B), 23 - Bílek Tomáš 
(Skalice), 20 - Přikryl Tomáš (Vísky). 

IV. třída: Jedovnice B – Vilémovice B 
8:3 (4:0), Borek 4, Galita, Lebiš, Slouka, 
Starý - Ševčík 2, Zouhar. Vavřinec B – Boři-
tov B 5:2 (1:2), Hudec, Kovařík, Novák, 
Přikryl, Vybíhal - Mazal, Svoboda. Kořenec 
B – Svitávka B 1:2 (0:2), Vondál - David, 
Ježek, ČK: Novotný (K). Boskovice B – 
Voděrady 4:4 (2:1), Odehnal, Přibyl, Valen-
ta, Vybíhal - Boček 4. Lipůvka B – Lažánky 
3:3 (3:2), Bohatec 3 - Tomek 2, Švéda, ČK: 
Světlík (Li). Doubravice B – Cetkovice 1:3 
(0:3), Vomela - Sychra 3. Lomnice – Skali-
ce B 3:1 (1:0), Peša, Svoboda, Žilka - Rych-
novský. 
  1.  Boskovice B  26  18  6  2  99:37  60 
  2.  Bořitov B  26  15  6  5  80:56  51
  3.  Vavřinec B  26  14  4  8  69:46  46 
  4.  Svitávka B  26  13  5  8  70:56  44 
  5.  Doubravice B  26  13  4  9  76:53  43 
  6.  Cetkovice  26  13  4  9  83:63  43
  7.  Lipůvka B  26  12  4  10  68:66  40 
  8.  Jedovnice B  26  12  3  11  94:66  39 
  9.  Lažánky  26  11  5  10  74:67  38
  10.  Voděrady  26  12  2  12  70:77  38 
  11.  Skalice B  26  8  1  17  46:86  25
  12.  Lomnice  26  5  6  15  40:76  21 

  13.  Kořenec B  26  4  4  18  35:99  16 
  14.  Vilémovice B  26  4  2  20  34:90  14 

Kanonýři: 27 - Pešička Jakub (Jedovnice 
B), 24 - Hudec Marek (Vavřinec B), 23 - 
Sáňka Josef st. (Doubravice B).

Divize starší dorost: Blansko – Líšeň 
B 2:1 (1:0), Beránek, Souček. Bohunice – 
Boskovice 7:0 (2:0).
  1.  Bohunice  26  18  4  4  93:38  58
  2.  Bystrc  26  16  5  5  90:44  53
  3.  Žďár  26  14  4  8  94:55  46
  4.  Otrokovice  26  13  5  8  56:40  44
  5.  Přerov  26  11  6  9  54:48  39
  6.  Pelhřimov  26  11  5  10  60:52  38
  7.  Vrchovina  26  10  6  10  60:63  36
  8.  Třebíč  26  10  4  12  47:46  34
  9.  Havl. Brod B  26  10  3  13  61:64  33
  10.  Sparta B  26  9  6  11  48:56  33
  11.  Blansko  26  9  6  11  53:62  33
  12.  Líšeň B  26  9  4  13  47:70  31
  13.  Boskovice  26  5  6  15  40:84  21
  14.  V. Meziříčí  26  4  2  20  36:117  14

Divize mladší dorost: Blansko – Líšeň 
B 3:2 (2:0), Gansukh, Keprt, Zeman. Bohu-
nice – Boskovice 2:0 (1:0).
  1.  Třebíč  26  20  2  4  88:21  62
  2.  Vrchovina  26  20  1  5  84:28  61
  3.  Přerov  26  17  5  4  62:25  56
  4.  Blansko  26  17  3  6  70:33  54
  5.  Havl. Brod B  26  14  3  9  58:39  45
  6.  Žďár  26  13  4  9  55:42  43
  7.  Bohunice  26  13  3  10  55:50  42
  8.  Otrokovice  26  12  5  9  64:52  41
  9.  Bystrc  26  8  3  15  36:72  27
  10.  V. Meziříčí  26  8  2  16  31:61  26
  11.  Sparta B  26  8  1  17  35:61  25
  12.  Pelhřimov  26  7  3  16  34:74  24
  13.  Líšeň B  26  5  1  20  34:86  16
  14.  Boskovice  26  1  2  23  19:81  5 

I. třída dorost: Šlapanice – Ráječko 
13:1 (6:0), Cihlář. Lipovec – Brankovice 
3:2 (0:1), Musil 2, Šíbl. 
  1.  Kuřim  26  18  4  4  121:51  58
  2.  Otnice  26  18  2  6  104:50  56
  3.  Vojkovice  26  15  5  6  87:42  50
  4.  Rousínov  26  14  6  6  85:56  48
  5.  Tišnov  26  15  2  9  94:64  47
  6.  Letonice  26  13  6  7  96:55  45
  7.  Slavkov  26  11  5  10  65:70  38
  8.  Šlapanice  26  11  4  11  72:63  37
  9.  Ráječko  26  12  1  13  61:67  37
  10.  Brankovice  26  9  3  14  50:81  30
  11.  Bučovice  26  8  3  15  35:77  27
  12.  Lipovec  26  7  2  17  44:78  23
  13.  MCV Brno  26  3  4  19  50:97  13
  14.  Čebín  26  4  1  21  57:170  13

OP dorost, o 1.-8. místo: Rájec-Jestřebí 
– Cetkovice 0:2 (0:1), Sychra, Šmíd. Drno-
vice – Letovice 4:4 (3:4), Dostál, Dvořáček, 
Havránek, vlastní - Kougl 2, Slechan, vlast-
ní. Lipůvka –Voděrady 2:1 (0:1), Bohatec 2 
– Páral. Černá Hora/Bořitov – V. Opatovice 
2:1 (1:1), Bawi, Páral - Neimeistr. 
  1.  Cetkovice  14  13  1  0  67:13  40 
  2.  Rájec-Jestřebí  14  8  3  3  45:18  27 
  3.  Letovice  14  4  6  4  28:30  18
  4.  Voděrady  14  5  3  6  24:34  18 
  5.  Č. Hora/Bořitov  14  5  0  9  25:45  15 
  6.  Velké Opatovice  14  4  2  8  22:32  14 
  7.  Lipůvka  14  4  2  8  25:39  14
  8.  Drnovice  14  3  3  8  23:48  12 

Kanonýři: 11 - Sychra Tomáš (Cetkovi-
ce), 7 - Horák Jan (Cetkovice), Páral David 
(Voděrady), 5 - Kougl Tomáš (Letovice). 

OP dorost, o 9.-16. místo: Sloup/Šo-
šůvka – Kunštát/Lysice 0:5 (0:1), Tenora 2, 
Bednář, Horák, Krása. Kotvrdovice – Vís-
ky 3:1 (1:1), Kocman 2, Sedlák – Marek. 
Svitávka – Knínice 3:2 (1:1), Prudký 2, 
Dřevo - Korčák 2. Olomučany – Olešnice 
4:4 (3:2), Staněk 2, Kohút, Ondas - Řihák 2, 
Danzinger, Peterka. 
  1.  Kunštát/Lysice  14  10  1  3  60:26  31 
  2.  Sloup/Šošůvka  14  9  0  5  77:57  27 
  3.  Kotvrdovice  14  8  3  3  45:28  27
  4.  Vísky  14  8  2  4  42:37  26
  5.  Svitávka  14  8  0  6  56:34  24 
  6.  Knínice  14  3  3  8  38:60  12 
  7.  Olešnice  14  2  3  9  37:62  9 
  8.  Olomučany  14  1  2  11  25:76  5 

Kanonýři: 15 - Novák Jan (Sloup/Šošův-
ka), 11 - Tenora Radek (Kunštát/Lysice), 
9 - Hanák Vít (Svitávka), Staněk David 
(Olomučany). 

KP starší žáci: Blansko – Medlánky 
13:0 (5:0), Gansukh 6, Gregor 2, Kouřil, 
Mlčoušek, Souček, Ševčík, Šmerda.
  1.  Veselí  22  18  0  4  99:27  54
  2.  Svratka  22  17  1  4  81:21  52
  3.  Blansko  22  15  4  3  79:29  49
  4.  ČAFC  22  13  2  7  54:38  41
  5.  Kyjov  22  12  3  7  68:41  39
  6.  Bohunice  22  10  1  11  56:60  31
  7.  Kohoutovice  22  9  2  11  47:44  29
  8.  M. Krumlov  22  8  4  10  45:37  28
  9.  Slovan  22  8  3  11  30:53  27
  10.  St. Lískovec  22  8  1  13  38:54  25
  11.  Vojkovice  22  1  2  19  19:112  5
  12.  Medlánky  22  1  1  20  16:116  4

KP mladší žáci: Blansko – Medlánky 
1:2 (0:0), Rek. 
  1.  Svratka  22  15  5  2  102:36  50
  2.  Kohoutovice  22  15  4  3  81:32  49
  3.  M. Krumlov  22  15  3  4  86:32  48
  4.  ČAFC  22  14  2  6  96:65  44
  5.  Kyjov  22  14  1  7  84:44  43
  6.  Veselí  22  10  2  10  58:88  32
  7.  Blansko  22  9  1  12  60:70  28
  8.  Medlánky  22  7  4  11  46:57  25
  9.  Slovan  22  6  3  13  47:70  21
  10.  St. Lískovec  22  6  0  16  56:81  18
  11.  Vojkovice  22  4  2  16  24:71  14
  12.  Bohunice  22  3  1  18  47:141  10

I. třída starší žáci: Rájec-Jestřebí – 
Soběšice 3:0 kont.
  1.  Kuřim  22  17  2  3  66:21  53
  2.  Bystrc  22  17  1  4  106:46  52
  3.  Svratka B  22  17  1  4  91:37  52
  4.  Boskovice  22  11  2  9  67:58  35
  5.  Soběšice  22  11  1  10  51:42  34
  6.  Bučovice  22  9  2  11  57:56  29
  7.  Bohdalice  22  8  1  13  52:87  25
  8.  Rájec-Jestřebí  22  7  3  12  30:58  24
  9.  Řečkovice  22  7  1  14  37:59  22
  10.  Tišnov  22  7  1  14  37:76  22
  11.  Šlapanice  22  6  2  14  33:43  20
  12.  Slavkov  22  6  1  15  40:84  19

I. třída mladší žáci. Rájec-Jestřebí – 
Soběšice 3:0 kont.
  1.  Boskovice  22  20  1  1  125:20  61
  2.  Řečkovice  22  17  3  2  119:25  54
  3.  Bučovice  21  17  1  3  143:34  52
  4.  Kuřim  22  17  0  5  171:40  51

  5.  Svratka B  22  13  1  8  87:47  40
  6.  Rájec  22  10  3  9  90:86  33
  7.  Šlapanice  22  7  1  14  75:21  22
  8.  Bystrc  22  6  3  13  40:95  21
  9.  Soběšice  21  6  2  13  42:111  20
  10.  Tišnov  22  5  2  15  38:92  17
  11.  Slavkov  22  4  0  18  33:117  12
  12.  Bohdalice  22  0  1  21  11:186  1

OP starší žáci 7+1: Vísky – Olomučany 
4:6 (2:4), Kristlík 4 – nehlášeno. Kotvrdo-
vice – Ráječko 3:0 kont. Černá Hora/Boři-
tov – Drnovice/Voděrady 2:3 (2:0), Fanta, 
Vladík - Beneš, Dočekal, Fiala. 
  1.  Kotvrdovice  20  17  2  1  121:23  53 
  2.  Č. Hora/Bořitov  20  12  2  6  97:44  38 

  3.  Olomučany  20  10  3  7  81:54  33
  4.  Drnovice/Voděrady  20  8  7  5  58:44  31 
  5.  Ráječko  20  4  2  14  48:79  14
  6.  Vísky  20  0  2  18  15:176  2

Kanonýři: 46 - Kocour Vojtěch (Kotvr-
dovice), 31 - Kroutil Jiří (Olomučany), 28 
- Vladík Matěj (Černá Hora/Bořitov). 

OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – 
Olešnice/Kunštát B 0:3 (0:1), Novotný 3, 
Olešnice/Kunštát A – Lipůvka 8:3 (3:0), 
Bělehrádek T. 4, Novotný T., Petrželka J. 
2 - Ševčík R. 3. Cetkovice – Šošůvka 17:1 
(6:1), Letfus 6, Karlík 4, Najer 3, Stíblo 2, 
Sehnal, Táborský – Nesrovnal. Benešov/
Kořenec – Rudice 0:17 (0:7), Rys 5, Chajda 

4, Matuška 3, Zouhar 2, Štěpánek 2, Mar-
tinásek. 
  1.  Boskovice B  18  15  2  1  163:19  47
  2.  Olešnice/Kunštát B  18  14  0  4  157:37  42 
  3.  Olešnice/Kunštát A  18  13  2  3  162:41  41
  4.  Rudice  18  12  3  3  159:39  39
  5.  Olomučany  18  8  1  9  96:90  25
  6.  Adamov  18  7  3  8  114:83  24
  7.  Lipůvka  18  7  2  9  90:68  23 
  8.  Cetkovice  18  5  1  12  56:98  16 
  9.  Benešov/Kořenec  18  2  0  16  27:191  6 
  10.  Šošůvka  18  0  0  18  7:365  0

Kanonýři: 40 - Magda Michal (Rudice), 
34 - Novotný Tomáš (Olešnice/Kunštát A), 
28 - Kučera Lukáš (Olomučany). 

OP ženy: Kohoutovice – Kostelec B 0:0. 
Drnovice – Medlánky 0:12 (0:4), Valková 4, 
Štrůblová 3, Matlasová, Velebová 2, Svobodo-
vá. Ráječko – Lažany 1:9 (0:3), Odehnalová - 
Sladká 4, Kocmanová, Šimková 2, Sladká. 
  1.  Medlánky  20  18  1  1  106:24  55 
  2.  Kostelec B  20  13  4  3  93:20  43
  3.  Lažany  20  9  3  8  54:40  30
  4.  Kohoutovice  20  8  2  10  40:39  26 
  5.  Ráječko  20  6  1  13  26:82  19
  6.  Drnovice  20  0  1  19  9:123  1 

Kanonýři: 27 - Valková Kamila (Med-
lánky), 22 - Kučerová Eva (Medlánky), 
Waltrová Klára (Kostelec ), 17 - Řezníčko-
vá Gabriela (Kostelec B).

Volejbalová sobota. Tradiční turnaj volejbalistů se odehrál na antu-
kových kurtech ASK Blansko v sobotu souběžně s fotbalovým Memo-
riálem Miroslava Krabičky. Za účas   třinác   týmů vyhrál celek z Brna 
s recesis  ckým názvem Dítě v autě, druhé skončilo Torpédo Boskovice 
a tře   veteráni ČKD Blansko.  Foto Bohumil Hlaváček

Okresní přeborníci. Černá Hora: Stojící zleva Viktor Peša, Aleš Ta  ček, 
kapitán Zdeněk Širůček, hrající trenér Antonín Mazal, fanoušek Jaro-
slav Jonášek, Petr Stejskal, Marek Trávníček, Miroslav Kapoun, Petr 
Sedláček, Petr Honsnejman, Ladislav Měcháček, Pavel Jonáš, Erik Jelí-
nek, klečící zleva Jan Radiměřský, Lukáš Menoušek, Daniel Koupý, Jan 
Šebek, Pavel Stejskal, Jakub Machorek, Libor Čech, vedoucí mužstva 
Květoslav Kopecký, Marek Trávníček.  Foto Vladimír Mališ
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 24. červnaúterý 24. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Volnočasová ak  vita – možnost využi-
  herny, konzultace.

Boskovice – Synagoga v 17 hod.: Recitál Romany Staníčkové a Moniky 
Chlupové, orchestr ZUŠ Boskovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.
Boskovice v 19.30 hod. X-Men: Budoucí minulost.
Šebetov v 19.30 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem.

středa 25. červnastředa 25. června
AKCEAKCE

Adamov – DPS v 9 hod.: Tato by se vám mohla líbit, společenské okénko 
pro seniory.
Adamov – Salonek MKS v 18 hod.: Lékaři bez hranic, beseda s Markem 
Dvořákem.
Blansko – Klub důchodců v 10 hod.: Výstava: patchwork, do 27. 6.
Blansko – Bar Koruna v 19 hod.: Roman Dragoun – koncert.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Koncert učitelů Soukromé ZUŠ Blan-
sko.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: LÍ.SK.Y(I) vs 
Instalatéři (improvizační divadlo).
Boskovice – ZUŠ v 15 hod.: Slavnostní předání absolventských vysvěd-
čení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.
Boskovice v 19.30 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Rivalové.

čtvrtek 26. červnačtvrtek 26. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vaříme z letních surovin.
Blansko – Fara v 16 hod.: Barvy světa, výstava.
Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Mandrage, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Transformers: Zánik. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Ať žije svoboda.
Doubravice v 18 hod. V tátově s  nu.

pátek 27. červnapátek 27. června
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Svět dě   v knize – historie českých knih 
pro dě  , vernisáž výstavy.
Lysice – Zámek ve 20 hod.: Tradiční zámecká veselice, hraje Kredit.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Transformers: Zánik. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Transformers: Zánik.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Šmoulové 2.
Velké Opatovice v 17 hod. LEGO příběh.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Krásno.

sobota 28. červnasobota 28. června
AKCEAKCE

Blansko – Hudební nástroje Radost v 15 hod.: Pavlína Kuchařová: Dote-
ky, vernisáž výstavy.
Blansko – Cvičiště agility v 15 hod.: Coursing – terénní dos  hy psů.
Blansko – Hos  nec Zá  ší ve 20 hod.: Taneční zábava.
Boro  n – Koupaliště ve 14 hod.: Zahájení prázdnin na koupališ   Boro  n 
– Myslivecký dětský den.
Boskovice – Kaple sv. Otýlie ve 14 hod.: Konec školního roku na Otylce.
Kř  ny – Jeskyně Výpustek v 18 hod.: William Shakespeare: Macbeth, 
král!
Lažánky – Prostranství před kaplí v 18 hod.: Sousedské posezení – Cyri-
lomětodějská pouť.
Lysice – Zámek – Lysické feérie. Více na izrcadlo.eu.
Lysice – Zámek v 18 hod.: Perly swingu 2 - koncert Ondřeje Havelky 
a jeho Melody Makers, koncert.
Kř  ny – Jeskyně Výpustek v 18 hod.: William Shakespeare: Macbeth, 
král!
Olešnice – Atle  cký areál u koupaliště ve 13 hod.: Závody koloběžek.
Valchov – Setkání rodáků. Více na izrcadlo.eu.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Koncert, hraje pěvecký sbor 
Izmael z Klobouk u Brna a mládežnické hudebně-pěvecké těleso Kudy-
kam Vanovice.
Vísky – Agrocentrum Ohrada ve 13 hod.: Válení pivních sudů, zábavná 
soutěž.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Transformers: Zánik. (3D)
Blansko ve 20 hod. Všechny cesty vedou do hrobu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Transformers: Zánik. (3D)
Lysice – letní ve 21.30 hod. Šmoulové 2.

neděle 29. červnaneděle 29. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Dechový 
soubor ZUŠ Jedovnice.
Blansko – Černohorská pivnice, Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj s živou 
hudbou, hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert - Folkórní soubor Velen a dechová hudba Boskověnka.
Lysice – Zámek – Lysické feérie. Více na izrcadlo.eu.
Lysice – Zámek v 15 hod.: Hold Jiřímu z Kunštátu, ry  řský turnaj.
Valchov – Setkání rodáků. Více na izrcadlo.eu.

KINAKINA
Blansko v 15.30 hod. Khumba. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Všechny cesty vedou do hrobu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Transformers: Zánik. (3D)

pondělí 30. červnapondělí 30. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Všechny cesty vedou do hrobu.

úterý 1. červenceúterý 1. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 10 hod.: Veselé prázdninové vyrábění.
Blansko – Hřiště u Obchodní akademie v 19 hod.: Blanenské léto v pohy-
bu, letní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hvězdy nám nepřály.

středa 2. červencestředa 2. července
AKCEAKCE

Blansko – Park Svatopluka Čecha v 10 hod.: 97. výročí bitvy u Zborova.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Emoce v našich životech a jak na ně, 
beseda.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Çava (folk/
šanson).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hvězdy nám nepřály.

čtvrtek 3. červencečtvrtek 3. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17.30 hod.: Základy hry na kytaru, 
v 18.30 hod.: Připoj se k nám.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.

pátek 4. červencepátek 4. července
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: Mše za obě   1. světové vál-
ky.
Blansko – Restaurant Velvet v 19 hod.: Taneční zábava.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.

sobota 5. červencesobota 5. července
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 19 hod.: Taneční zábava.
Drnovice – Mistrovství Evropy v Truck trialu. Více na izrcadlo.eu
Obůrka – Veranda ve 20 hod.: Pytlácká noc.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zloba – Královna černé magie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Všiváci.

neděle 6. červenceneděle 6. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Dechová 
hudba Olšověnka.
Drnovice – Mistrovství Evropy v Truck trialu. Více na izrcadlo.eu

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Zloba – Královna černé magie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Všiváci.

pondělí 7. červencepondělí 7. července
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Transformers: Zánik.

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
“Víme, co se u nás děje”

Z  

T
Vítězem letošní Tipovačky je 

František Němec
Máme za sebou další forbalovou sezónu a s ní i naši oblíbenou tipo-

vací soutěž. Letošním celkovým vítězem se stal premiérově i díky výhře 
v posledním kole František Němec z Ráječka před Karlem Ťoupkem 
z Blanska a Lucií Škaropukovou z Ráječka. Jmenovaní mohou nakon-
taktovat naši redakci ohledně převzetí výher.

Konečné pořadí: 1. Němec František (Ráječko) 117, 2. Ťoupek 
Karel (Blansko) 115, 3. Škaroupková Lucie (Ráječko) 114, 4. Stehlík 
David (Kotvrdovice) 108, 5. Dvořák Martin (Blansko) 107, 6. Dobiašo-
vá Dana (Kotvrdovice) 106, 7. Vondra Jan (Blansko) 105, 8. Králíková 
Růžena (Blansko) 104, 9. Ševčík Josef (Ráječko) 103, 10. Mynařík Zde-
něk (Sloup) 102, 11. Nečasová Hanna (Lipovec) 102, 12. Viška Roman 
(Letovice) 101, 13. Červenka Štefan (Blansko) 101, 14. Škaroupka Jiří 
(Ráječko) 100, 15. Galuška Vladimír (Kotvrdovice) 100, 16. Dvořáček 
Josef (Němčice) 98, 17. Zuzák Emil (Blansko) 95, 18. Strážnický Bře-
tislav (Blansko) 94, 19. Hrdlička Daneš (Blansko) 93, 20. Škaroupka 
Martin (Olomučany) 92, 21. Blažek Jan (Ráječko) 92, 22. Horák Zde-
něk ml. (Ostrov) 90, 23. Musil Miroslav st. (Křtiny) 90, 24. Škaroup-
ka Vít (Spešov) 90, 25. Sekanina Zdeněk (Skalice) 87, 26. Klíma Pavel 
(Olomučany) 85, 27. Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice) 84, 28. Adamcová 
Lucie (Kotvrdovice) 81, 29. Stehlík Jiří ml. (Kotvrdovice) 78, 30. Hasoň 
Pavel (Sloup) 78, 31. Musil Petr (Křtiny) 78, 32. Nečas Michal (Lipo-
vec) 75, 33. Stará Daniela (Jedovnice) 72, 34. Růžička Jiří (Blansko) 
70, 35. Nečas Pavel (Holešín) 67, 36. Šenk Antonín (Dolní Lhota) 66, 
37. Svánovský Břetislav (Lipůvka) 64, 38. Štrof Miroslav (Blansko) 63, 
39. Dvořák Petr (Blansko) 59, 40. Musil Miroslav ml. (Křtiny) 50, 41. 
Mažňák Petr (Blansko) 48, 42. Bradáč Václav (Újezd u B.) 44, 43. Šváb 
Josef (Blansko) 40, 44. Ševčík Martin (Ráječko) 34, 45. Pernica Miroslav 
(Blansko) 31, 46. Horák Zdeněk st. (Ostrov) 25, 47. Gregor Jiří (Ostrov) 
19, 48. Jirůšek Vladimír (Blansko) 11, 49. Vavřín Aleš (Blansko) 9, 50. 
Gottwald Vojtěch (Kulířov) 6, 51. Procházka Antonín (Adamov) 0.

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI OD 9 DO 15 LET
Základna ve Sloupu v Moravském krasu (stany s podsadou)

12. 7. - 26. 7. 2014 nebo 8. 8. - 23. 8. 2014

CELOTÁBOROVÁ HRA V ZAJETÍ LESA

Cena 4.000 Kč

Pestrý program (noční hry, kuželna, rozhledna, Macocha, Sloupsko-

šošůvské jeskyně atd.), Strava 5x denně včetně teplé večeře, 

zdravotník přímo na táboře 24 hodin. Osvědčený kolek  v vedoucích 

s dvace  letou praxí na stejné základně. 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA.

Kontakt 605 371 745 nebo 776 198 192.

BBN realDOMY * BYTY * POZEMKY 

Boskovice                                    Blansko                                   Kontakt: 
Sokolská 13                                 nám. Svobody 3                    723 101 382 
objekt sokolovny                       zadní trakt radnice               702 292 492 

www.bbnreality.cz                                  zrcadloBaB@post.cz 
 
***************************************************************************   
Hledáme pro našeho klienta byt v Blansku – Sever,  
dispozice 3+1.                                      

Letní setkání zdravotně 
postižených

Místem letošního tradičního letního setkání, které Nové sdružení zdra-
votně postižených Letovice pořádá nejen pro své členy, byla tentokrát neda-
leká obec Lazinov. Tato malebná obec má starobylou historii. Za posled-
ních několik desetiletí prošla nebývalým stavebním vývojem způsobeným 
zejména výstavbou vodní nádrže Křetínka. Přítomností přehrady se obec 
stala atraktivním místem pro rekreaci. 

Počátkem osmdesátých let se začalo s budováním sportovního areálu 
,,Zátoka“, který je dnes hojně využíván pro sportovní i společenská setkání. 
Mezi sportovci je Lazinov známý pořádáním volejbalového turnaje ,,Lazi-
novské léto“ Od počátku devadesátých let je Lazinov samostatnou obcí, když 
se obec odtrhla od Letovic. Při projížděním obcí do populární ,,Zátoky“ jsme 
si mohli všimnout krásné úpravy prostor obce, což svědčí o schopnosti míst-
ních zastupitelů neustále zvelebovat svoji obec. Vhodné prostory pro naše 
setkání nám poskytla právě populární a známá ,,Zátoka“. Zázemí k pohoště-
ní to byla zase ,,Hospůdka v Zátoce“ Přípravu posezení zajistili naši místní 
členové. Naše setkání podpořil také lazinovský obecní úřad, místní stavební 
fi rma Holas CZ, starosta Letovic a další letovišti podnikatelé. 

Odpoledne začínalo malou sportovní soutěží o ceny. Po slavnostním zahá-
jení přítomné pozdravili naši vzácní hosté. Kulturní program začal vystou-
pením velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice, pod vedením ředitele 
školy Petra Křivinky. Jejich vskutku profesionální hudební projev byl pro 
všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. Vystoupení velkého 
dechového orchestru zpestřilo a okořenilo vystoupení mažoretek této školy. 
Hudební soubor KLIPT, dal zase příležitost k tancování všem zdatným, kteří 
si mohli užívat oblíbených melodií, které nám skvělí muzikanti předkládali.

 Ve večerních hodinách jsme se neradi loučili s vydařenou akcí pro zdraví 
a s přívětivými lidmi malebné obce Lazinov.  Borek

KOUPĚ
Koupím starší kuchyňskou 

linku v dobrém stavu do panelá-
ku. Šířka 180 cm, dřez vlevo. Do 
2 000 Kč. Tel.: 737 465 786.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
kále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686. 

Z pozůstalosti po vojácích, 
partyzánech, četnících, funkcioná-
řích ap. koupím medaile, odznaky, 
průkazy, foto, písemnosti, unifor-
my. Stačí SMS. Tel.: 608 420 808.

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

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

Koupím starší dům na Blanen-
sku. Tel.: 604 522 898.

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

PRONÁJEM
Výtvarník hledá pronájem 

výkladní skříně na frekventova-
ném místě. Tel.: 604 608 654.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u rybní-
ka s krásným výhledem. Možno i 
dlouhodobě, výhodná cena. Volej-
te 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 41 let z Blanska 

163/77 najde ráda dobrého, 
rozumného muže pro život, 
který by ji uměl ochránit a 
pomáhat jí. Sympatie důležitá 
pro oba. Kontakt: 737 749 239. 
Zn. Zamilovat se jeden do dru-
hého. Jen vážně!

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

Žena rozvedená 38/180 štíhlá, 
nekuřačka hledá hodného muže 
pro život, mám rod. dům. Jsem z 
okr. Blansko. Jestli existuješ, ozvi 
se. Láska a důvěra. Milena. Tel.: 
737 437 267 nebo SMS.

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

RŮZNÉ
Absolventka střední pedago-

gické školy nabízí HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ. Lokalita: Okolí Boskovic. 
Možnost hlídání: pondělí- čtvrtek 
v jakoukoliv dobu. Kontakt: 739 
787 076.

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

Hledám kamarády a kama-
rádky, Ondřej Pliska, 35let, 
Ráječko. Tel.: 773 669 175.

Ř  
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Accord

BOSKOVICE

Michal Záboj
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Koupaliště v regionu jsou na pří-
chod letních dní připravena. Ně-
která se otevřou až konce června. 
Na řadě z nich už ale první mi-
lovníky vody přivítali.

Premiantem letošní sezóny se 
stalo spešovské koupaliště. Ná-
vštěvníkům se otevřelo ve středu 
11. června. „Chtěli jsme otevřít 
ještě dřív, už na začátku června, 
ale dělali jsme ještě úpravy ba-
zénu, proto to malé zpoždění,“ 
uvedla provozovatelka koupališ-
tě ve Spešově Kateřina Kuncová 
s tím, že novinkou v nabídce le-
tos bude pinpongový stůl a zřej-
mě i masérské služby.

Velké aquaparky v okrese za-
hájily sezónu v pátek třináctého 
června.  V Blansku tak provo-
zovatel koupaliště zkrátil termín 
otevření o týden. „Víc už ote-
vření aquaparku urychlit nešlo,“ 
podotkl ředitel Služeb Blansko 
Radek Snopek.

Letovické koupaliště své brá-
ny otevře od začátku prázdnin. 
Letovičtí před zahájením sezóny 
provedli několik vylepšení. „Ná-
vštěvníci budou mít k dispozici 
nové sprchy nebo chodník kolem 

Koupaliště jsou připravená 
na sezónu, jako první 
otevřeli ve Spešově

bazénu. Jinak jsme prováděli 
běžnou údržbu, jako každý rok,“ 
popsal letovický starosta Vladi-
mír Stejskal (ODS).

Ve Velkých Opatovicích si 
budou moci lidé užívat koupání 
pravděpodobně až od začátku 
prázdnin. Provozovatel v součas-
né době dokončuje nutné opravy 
před zahájením sezóny. Pokud 
půjdou práce dobře, mohla by 
být plovárna otevřena i v posled-
ním červnovém týdnu.

Olešnické koupaliště ještě 
v provozu není. V současné době 
jeho provozovatel Milan Machát 

dopouští vodu. „Pokud bude 
hezky, chtěli bychom otevřít už 
nadcházející víkend,“ uvedl. 
Před letní sezonou podle něj na 
olešnickém koupališti dokončili 
opravu toalet. Kromě koupání 
je v areálu k dispozici také ob-
čerstvení a také hřiště na míčové 
sporty.

V Lysicích se plovárna podle 
internetových stránek otevřela 
uplynulou středu. Ve stejném 
týdnu zahájili sezónu také ve 
Křtinách a nejpozději na začát-
ku prázdnin otevře koupaliště 
v Adamově.

FOTOREPORTÁŽ z dění na Blanensku a Boskovicku

ČERSTVÉ 
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 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

Oslavy IDS JmK v Blansku. Foto Radim HruškaOslavy IDS JmK v Blansku. Foto Radim Hruška

Manévry v Letovicích. Foto Michal ZábojManévry v Letovicích. Foto Michal ZábojVeteráni v Blansku. Foto Bohumil HlaváčekVeteráni v Blansku. Foto Bohumil Hlaváček

Traktoriáda v Rozseči. Foto Jana HruškováTraktoriáda v Rozseči. Foto Jana Hrušková

Sraz vozů značky Škoda v Blansku. Foto skodadobrodruh.cz Sraz vozů značky Škoda v Blansku. Foto skodadobrodruh.cz 
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