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Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 24. července!
Aktuální zpravodajství z regionu 

každý den na 

www.zrcadlo.net

Hasiči zdolávali silo ve Skalici
Námětem byl požár 
objektu, který se 
skládá z asi 
pětadvaceti buněk 
a pojme na třicet tisíc 
tun obilí.
  Více na straně 4

Radim Hruška

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora investoval téměř dvacet mi-
lionů korun do rozšíření spilky, 
což umožní zvýšit výstav piva. 
Investice putovaly také do výro-
by limonád, které kromě výtažku 
z chmele nově obsahují také pří-
rodní nekalorické sladidlo z jiho-
americké byliny Stevia rebaudi-
ana. Kromě toho přišel pivovar 
s novinkou REFRESH, což je 
pivo míchané s limonádou. Více 
prozradil sládek pivovaru Vlasti-
mil Zedek.

Nová spilka už je tedy v provo-

zu? Proč se pivovar rozhodl k je-
jímu rozšíření?

Spilka je provoz, kde probí-
há hlavní proces kvašení piva. 
Pivovar Černá Hora se rozhodl, 
že nebude do provozu uvádět 
nejmodernější technologie, jako 
jsou vysoké CK tanky. Dali jsme 
se cestou klasických otevřených 
kádí, ve kterých pivo kvasí. 
Protože kapacita kvasíren byla 
nedostačující, se pivovar v loň-
ském roce rozhodl tento provoz 
rozšířit. Celková kapacita nových 
kvasíren je nyní 2 300 hektolitrů. 
Pivovar je tak schopný vyrobit o 
20% více piva než dříve. Výstav-
bu jsme zahájili koncem listopa-
du loňského roku, letos v dubnu 
jsme uvedli spilku do zkušebního 
provozu. Už jsou za námi prv-
ní zkoušky a první pivo dozrává 
v ležáckých sklepích. Musela se 

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 
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Pivovar Černá Hora investoval do výroby

Festival pro židovskou čtvrť oslavil již dvacáté narozeniny

Přijďte tvořit 
do galerie

Blansko - V pondělí 16. čer-
vence odstartuje v pořadí již čtvr-
tá Letní výtvarná dílna v Galerii 
města Blanska. Bude probíhat od 
16. do 20. července, každý den od 
10 do 17 hodin.

Výtvarně-tvořivé vyžití je při-
praveno zejména pro děti, ale na 
své si přijdou také dospělí. Jed-
notlivá stanoviště budou refl ek-
tovat díla nebo výtvarné postupy 
umělců, kteří zde během posled-
ního roku vystavovali.

Tvorba Eduarda Ovčáčka, Ma-
těje Smetany, Jána Vasilka, Joze-
fa Jankoviče, Jana Merty, Denisy 
Krausové a dalších se pro účast-
níky stanou zdrojem inspirace. 
Přichystán je i doprovodný pro-
gram.Více na www.galerie.blan-
sko.cz.  (hrr)

Felicia skončila
ve stromě

Letovice - Nešťastně skončila ve 
čtvrtek 28. června v podvečer jízda 
osmdesátiletého seniora mezi Le-
tovicemi a Chlumem. Ten nezvládl 
řízení a vyjel mimo silnici.

„Muž ve Škodě Felicia vyjel 
vpravo mimo vozovku, kde na-
razil do jednoho ze stromů. Při 
nehodě utrpěl zranění, s nimiž ho 
vrtulník převezl do brněnské ne-
mocnice. Na vozidle vznikla pod-
le prvotních zjištění škoda ve výši 
asi třicet až čtyřicet tisíc korun,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Šachový velmistr v Blansku
Blanenská Sýpka 
hostila u příležitosti 
znovuotevření 
jednoho z nejlepších 
šachistů na světě.

 Více na straně 7

Unijazz. Na čtyři  síce milovníků kultury navš  vilo minulý týden v Boskovicích dvacátý ročník fes  valu pro židovskou čtvrť. Pořadatele potěšil výrazně vyšší zájem o fi lmové projekce a zejména doprovodné akce – čtení, 
přednášky, cyklovýlet, výstavy i prohlídky židovské čtvr  , což je známkou toho, že stále více návštěvníků vyhledává fes  val pro jeho programovou výjimečnost.  Foto Jaroslav Oldřich a archiv

udělat i potrubní propojení a in-
stalovat nová čerpadla, protože 
jsme spilku umístili do bývalých 
půdních prostorů. Vlastní investi-
ce nás přišla na téměř 20 milionů 
korun. 

Proč jste se rozhodli jít touto 
cestou?

Samozřejmě existuje také 
moderní technologie, při které 
se uvařená a zchlazená mladina 
dá kvasit a dozrávat do jednoho 
velkého tanku. To má ale dopad 
na chuť piva. My tvrdíme, že 
k malému pivovaru patří klasická 
technologie, nechceme vyrábět 
takzvaná europiva. V ležáckých 
sklepích pak dozrává od dvace-
ti do šedesáti dnů. Takže než se 
ležák dostane ke konzumentovi, 
uplynou zhruba dva měsíce.

 Pokračování na str. 3Vlas  mil Zedek ve spilce.  Foto archivVlas  mil Zedek ve spilce.  Foto archiv

Boskovice - Jihomoravští kri-
minalisté v současné době řeší 
další případ pokusu vraždy. Ten-
tokrát vyjížděli do chatové ob-
lasti v Boskovicích. 

Do konfliktu se tam totiž do-
stali dva sedmatřicetiletí muži, 
kteří dlouhodobě obývali jednu 
z místních chatek. V průběhu 
nedělního odpoledne společně 
popíjeli krabicové víno a došlo 
mezi nimi k několika šarvátkám. 

„Po návratu „domů“ si na za-

hradě rozdělali oheň, u kterého 
už zavládla domněle pohodová 
atmosféra, podbarvená alkoholo-
vým opojením. Jeden z mladých 
mužů však náhle sáhl po noži, 
kterým svého sedícího spolubyd-
lícího bodnul do zad. Muže však 
zasáhnul tak nešťastně, že mu 
přeťal míchu a způsobil mu tak 
trvalou nehybnost dolních kon-
četin,“ uvedla krajská policejní 
mluvčí Petra Vedrová. 

Zranění bylo tak závažné, že 

napadeného ohrožovalo na ži-
votě. Pachatele zadrželi bosko-
vičtí policisté přímo na místě, 
a po provedení nezbytných úko-
nů a výslechů mu vyšetřovatel 
sdělil obvinění pro trestný čin 
vraždy ve stadiu pokusu. Za ten 
mu hrozí až dvacetiletý pobyt 
za mřížemi. Obviněný muž byl 
v minulosti několikrát soudně 
trestaný a na podnět vyšetřovate-
le státní zástupce podal návrh na 
jeho vzetí do vazby.  (hrr)

Kamarádovi vrazil nůž do zadTaneční kemp: Neskutečné 
setkání mladých z celého světa

Jedovnice - V jedovnickém tanečním kempu se v prvním prázdni-
novém týdnu vystřídalo na čtyři tisíce lidí. „Zaznamenali jsme letos re-
kordní účast z rekordních padesáti zemí. Přiletělo například jedenáct lidí 
z Hongkongu, pětadvacet z Japonska, čtrnáct z Kazachstánu,“ vyjmeno-
val organizátor akce Martin Fiedler. „Poprvé jsme pozvali i tanečníky 
z Afriky. Ti jsou tady jako v říši divů, ještě v Evropě nebyli. Na MTV 
vyprávěla zpěvačka Beyoncé o tanečnících z Afriky, kteří dělají taneční 
styl bantsula. Zaujalo mne to. Hledali jsme je trochu složitě, ale podařilo 
se, pozvali jsme je a byli neskuteční. Mají trochu jiné vnímání hudby 
i smysl pro rytmus,“ vysvětlil Fiedler a dodal „Největší bomba letošního 
ročníku to byla dvojčata z Francie Les Twins.“.  Více na str. 3



Marta Antonínová

Blansko - Rok 2012 je vyhlá-
šen Evropským rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační solida-
rity. Cílem je apelovat nejen na 
produktivní část populace, ale i na 
studenty, aby si 
uvědomili kvality 
a užitečnost se-
niorů – jak praví 
ofi ciální doku-
ment. Aktivně 
hodlá k této pro-
blematice přistou-
pit i Střední škola 
gas t ronomická 
v Blansku. Na plá-
ny jsme se zeptali 
zástupce ředitele Martina Jagláře.

Pracujete na přípravě tak zva-
ného mezigeneračního klubu, co 
vás k tomu vede?

Vidíme kolem sebe mnoho lidí 
staršího věku, kteří mají zájem se 
dál vzdělávat, poznávat a proží-
vat aktivně svůj volný čas včetně 

cestování. Uvědomujeme si, že 
se pro ně dělá málo a naše škola 
má díky svému zaměření prostor 
tento nedostatek naplnit. Druhým 
důvodem je praxe našich žáků. 
Seniorská problematika a konkrét-
ně seniorská turistika je velkým 

šlágrem posled-
ních let a pokud 
chceme pojmout 
předmět cestovní 
ruch kompletně, 
nesmíme zapome-
nout ani na tuto 
oblast. Z vlastní 
zkušenosti vím, 
že senioři jsou 
pro naše praktické 
„pokusy“ nejvhod-

nější. Díky své moudrosti dokáží 
prominout maličkosti, kterých se 
studenti mohou dopustit. Na druhé 
straně starší mají upřímnou radost, 
když vidí, jak se mladí snaží a jde 
jim to. 

Komu bude klub určen?
Nedáváme žádné limity, ale 

předpokládáme, že to budou lidé, 
kteří nedocházejí pravidelně do 
práce, mají dostatek volného času 
a jsou schopni se i určitým způso-
bem přizpůsobit našim časovým 
možnostem. Přivítáme každého, 
kdo má zájem něco poznat, něco 
nového zažít a navíc se scházet 
se svými vrstevníky v prostředí 
a podmínkách, které pro ně vytvo-
ří mladší generace. Smyslem je, 
aby jedni dělali něco pro ty druhé 
a naopak. 

Jaká je představa?
Klub bude mít tři základní sek-

ce. Bude to seniorská akademie, 
seniorská kavárna a seniorské ces-
tování. Seniorská akademie bude 
obdobou univerzity třetího věku, 
ale samozřejmě na středoškolské 
úrovni, protože jsme střední škola. 
Naše zaměření je dostatečně atrak-
tivní a široké aby si v něm každý 
našel to, co hledá, protože každý 
z nás je konzument, každý z nás je 
spotřebitel a nemusí být gastrono-
mický specialista. 

Upřesníte jednotlivé čás   aka-
demie?

Zaměříme se na tři okruhy – 
gastronomii, cestování a fi nanční 
minimum. To u nás vyučujeme, 
známe a dobře se v těchto obo-
rech orientujeme. Gastronomie 
je široký obor, dává odpovědi na 
to, jak co uvařit, co s čím kombi-
novat, a to nejen teoreticky, ale 
i prakticky formou ochutnávky. 
Jsme přece gastronomická škola. 
Stejné je to s cestováním. Mnozí 
si neuvědomují, že rozvoj cestová-
ní včetně stravování v dopravních 
prostředcích jde v poslední době 
strmě nahoru. Třeba jídelní vůz ve 
vlaku nemusí být fi nančně nároč-
ný... U nás se zájemci dozvědí jak 
se například dostat přes Bratislavu 
do Budapešti, užít si cestu, využít 
stravovacích a dalších služeb a při 
tom se na každé zastávce dostat 
k tomu nejpodstatnějšímu, co by 
cestovatel měl vidět a zažít. Pokud 
jde o fi nanční gramotnost, je bohu-
žel pravdou, že právě starší lidé se 
v této oblasti hůře orientují a čas-

to se stávají oběťmi nejrůznějších 
podvodů. Například jde o možnosti 
využívání bezhotovostních plateb, 
výhody a rizika, rozdíl mezi pla-
tební a kreditní kartou a podobně. 
Máme milion dalších nápadů. 

Kdy a kde zahájí klub svou čin-
nost?

Máme na mysli jedno konkrétní 
datum, a to 1. říjen, protože to je 
Mezinárodní den seniorů. Cen-
trum bude u nás ve škole, tam 
budou probíhat přednášky a tam 
bude i sídlo seniorské kavárny. 
Přednášky zatím plánujme ve 
dvoutýdenním intervalu, kavárna 
bude otevřena jednou v měsíci, 
bude-li zájem, častěji. Bude to ka-
várna se vším všudy. Její chod plně 
zabezpečí naši studenti od přípra-
vy kávy a chlebíčků po obsluhu 
a případný doprovodný program. 
Chceme spustit i webové stránky, 

vydávat časopis a podobně. Po-
drobnosti o možnostech přihlášení 
se zájemci zavčas dozvědí. 

Jak fi nančně náročné budou 
ak  vity klubu?

Jsme připraveni některé akce 
i dotovat. Nejnáročnější bude asi 
oblast cestování. Máme díky řadě 
kontaktů na dopravce či ubytovací 
služby i možnost nejrůznějších slev, 
navíc nebude nutné platit delegáty, 
průvodce a podobně, protože tyto 
funkce zastanou naši studenti v 
rámci své praxe. Pokud jde o kavár-
nu, předpokládám, že levnější kávu 
nebo chlebíček nikde jinde hosté 
nenajdou, protože jde opět o praxi 
našich žáků. Přednášky a semináře 
budou zabezpečovat naši partneři, 
takže půjde nejvíce o stokorunové 
částky. Například u gastronomic-
kých přednášek nebudou chybět 
oblíbené ochutnávky, bez toho by 
to ani nemělo smysl. Mnohé jsme 
schopni zajistit z nám dostupných 
zdrojů. Pro gastronomickou školu 
je to otázka prestiže. 
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Dvě „horká“ kola Kryštof cupu hostily Sychotín a Pamětice

Hasiči se pořádně zapotili

Mar  n Jaglář: Připravujeme nový mezigenerační klub

K K
Auto skončilo

ve stromě
Kuničky - Zřejmě nepřiměře-

ná rychlost byla příčinou havárie, 
která se stala v pondělí 2. července 
u Kuniček. Řidič jedoucí s dodáv-
kou Mercedes Sprinter vyjel ze 
silnice, sjel do příkopu a skončil 
se zaklíněným autem ve stromě. 
Při havárii se lehce zranil. Na autě 
vznikla škoda za asi 150 tisíc ko-
run. Policisté nezjistili, že by muž 
řídil pod vlivem alkoholu.  (hrr)

Začátek prázdnin 
byl bez větších 

prohřešků
Blanensko a Boskovicko - Po-

licisté se zaměřili na řidiče odjíž-
dějící na dovolenou. Do kontrol se 
v blanenském okrese zapojilo téměř 
čtyřicet policistů. Neodhalily žádné 
větší přestupky, těch menších bylo 
několik desítek. Nejčastěji řidiči 
nedodrželi předepsanou rychlost 
nebo nepoužili při jízdě bezpeč-
nostní pásy či dětské autosedačky. 
V Letovicích se po silnici proháněl 
v osobním autě Citroën Xsara řidič 
pod vlivem pervitinu. Kontroly na 
silnicích budou pokračovat i v ná-
sledujících dnech.  (hrr)

Auto prorazilo 
oplocení

Křtiny - Přímo ve stromě ve 
křtinském arboretu skončila v so-
botu 30. června kolem půl sedmé 
cesta jednadvacetiletého řidiče. 
Ten zřejmě z důvodu mikrospán-
ku při jízdě ve směru od Jedovnic 
na Křtiny vyjel s osobním autem 
Škoda Fabia ze silnice, prorazil 
oplocení od arboreta a zastavil se 
až o strom. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn, na autě vznikla škoda za asi 
80 tisíc korun. Dechová zkouška 
neprokázala, že by řidič byl pod 
vlivem alkoholu.  (hrr)

Zloděj ukradl
sud piva

Letovicko - Policisté v Letovi-
cích přijali hlášení o kuriózní kráde-
ži. Žena z menší obce na Letovicku 
totiž muže zákona informovala, že 
jí ze stodoly zmizel téměř prázdný 
sud od piva spolu s výčepním za-
řízením. Zloděj si s sebou odnesl 
i menší fi nanční hotovost.  (hrr)

Lapku zajímala
kabelka

Lysice - Nejen nákupní košík, 
ale například i prostor pod kočár-
kem není vhodným místem, kam 
uložit kabelku. Přesvědčila se 
o tom maminka z Lysic. Zloděj 
využil příležitosti a kabelku mladé 
ženě ukradl. Ta tak přišla o peně-
ženku s hotovostí, platební kartou 
a mobilní telefon.  (hrr)

Zásobil se 
z mrazáku

Jedovnice - Majitele restaurace 
v Jedovnicích čekalo v pátek 22. 
června nepříjemné překvapení. 
Zjistil totiž, že sklad potravin re-
staurace si přes noc vyhlédl nezná-
mý zloděj. Z mrazícího boxu si od-
nesl masné výrobky i sýry za více 
než osm tisíc korun.   (hrr)

Zmizely dřevěné
židličky

Cetkovice - Boskovičtí policisté 
šetří krádež dřevěných židliček za 
téměř čtyřicet tisíc korun. Zloděj si 
vyhlédl areál fi rmy v Cetkovicích. 
Po překonání oplocení si z přístřeš-
ku odnesl více než dvacet dřevě-
ných židliček. Pachateli hrozí až 
dvouleté vězení.  (hrr)

Na dovolenou 
bezpečně

Blanensko a Boskovicko - Na 
cestu autem na dovolenou je nutné 
se řádně připravit. Policisté proto 
mají pro řidiče několik užitečných 
rad.

Ještě před cestou je důležité peč-
livě zkontrolovat vozidlo. Jedná 
se zejména o brzdy, pneumatiky, 
osvětlení a chladící systém. Nejlé-
pe je automobil nechat zkontrolo-
vat odborníky v autoservisu. Trasu 
je nutné si předem vhodně naplá-
novat, a to včetně přestávek a od-
počinků. Pokud odjíždíte do zahra-
ničí, měli byste si před odjezdem 
také prověřit místa, kde bude nutné 
mít dálniční známku nebo platit 
mýtné apod. V některých zemích 
platí pro provoz na pozemních ko-
munikacích jiná pravidla. Důležité 
je také, aby byl řidič před dlouhou 
cestou odpočatý. Rozhodně není 
dobré např. balit věci na cestu na 
poslední chvíli až do noci a brzy 
ráno vyrazit. Je nutné také počítat 
s větší časovou rezervou, neboť se 
na cestě mohou vyskytnout kolo-
ny, které vás zdrží. Policisté proto 
doporučují v případě potřeby vyjet 
raději o něco dříve tak, aby řidič 
na trase nemusel jízdu zrychlovat 
nebo zkracovat potřebné přestávky. 
S nepředvídatelnou dopravní situa-
cí také souvisí plánovaní tankování 
pohonných hmot. Vhodné je při 
jízdě sledovat dopravní informace 
prostřednictvím médií.

„Nejdůležitější je, aby řidič ne-
přeceňoval vlastní síly, měl dosta-
tečný počet přestávek a dodržoval 
pitný režim. Riziko dopravní neho-
dy hrozí zejména při dlouhé jízdě 
v noci, pokud ostatní spolujezdci 
spí. Dále by neměl vozidlo nákla-
dem přetěžovat a myslet na sku-
tečnost, že se při přepravě většího 
množství zavazadel mění jízdní 
vlastnosti automobilu,“ radí poli-
cisté. 

Při jízdě je nevhodná konzumace 
potravin a skutečným hazardem je 
telefonování, kouření nebo dokon-
ce studování mapy.  (hrr)

Broňa Zhořová

Sychotín, Pamětice - Rekordně 
horký první prázdninový víkend 
znamenal pro všechny příznivce 
hasičského sportu na Blanensku 
a Boskovicku hned dva bodované 
závody. Oba se odehrály na velmi 
kvalitních travnatých tratích.

V sobotu 30. června se pořa-
datelství IV. kola Kryštof cupu 
Velké ceny Blanenska ujali ha-
siči a hasičky ze Sychotína. Do 
tamního sportovního areálu pod 
zámkem se sjelo třicet mužských 
a šestnáct ženských družstev. 
Hned na začátku soutěže byli 
všichni účastníci hasičského klá-
ní pořadateli poučeni o tom, jak 
nejlépe zvládnout vysoké teploty 
a nedlouho poté vyběhlo na start 
první družstvo.

Ačkoliv patří sychotínská trať 
k těm nejrychlejším, mnohá druž-
stva, a to v mužské i ženské kate-
gorii, se s ní vůbec nevyrovnala. 
Neobvykle hodně se chybovalo 
a kazilo. Z třiceti mužských druž-
stev jich devět svůj pokus vůbec 
nedokončilo, v ženách byl k vidě-
ní jeden nedokončený pokus.

Většinu cenných kovů v obou 
kategoriích si odvezla mimobla-
nenská družstva, nicméně krás-
nou podívanou předvedly i man-
čafty z našeho okresu.

Třetí místo a tedy bronzové 
medaile si za čistě provedený 
požární útok v čase 17,62 s od-
vezli hasiči z Plumlova z okresu 
Prostějov, stříbro zůstalo „doma“, 
konkrétně jej vybojovali a po-
třebné body do tabulky si připsali 
muži z Černovic (čas 17,57 s). Za 

náš rozhovornáš rozhovor

útok o jednu setinu rychlejší brali 
zlatou příčku borci z Krokočína 
z okresu Třebíč.

Ženské části soutěže také kra-
lovala mimoblanenská družstva. 
Třetí místo obsadily ženy z Olší 
(okres Brno - venkov) s časem 
18,24 s, na stříbrný stupínek vy-
stoupala děvčata ze Šošůvky, je-
diné zástupkyně našeho okresu na 
bedně (za čas 17,89 s) a nejrych-
lejší požární útok ukázaly a za-
sloužené zlato si odvezly ženy 
z Krokočína (čas 17,63 s).

V neděli se centrum hasičského 
sportu přeneslo o několik kilome-

trů dál, do Pamětic, kde se běhá 
na travnaté dráze do kopce. Tato 
trať v kombinaci s vysokými tep-
lotami ještě nabrala na obtížnosti. 
Opět to bylo vidět na spoustě ne-
povedených pokusů.

Trať začala zdolávat jako první 
mužská družstva, kterých se do 
Pamětic sjelo třicet dva. S pod-
mínkami celého nedělního hasič-
ského klání se nejlépe vyrovnali 
bronzoví hasiči ze Sychotína (čas 
19,08 s), o příčku lepší a pár se-
tinek rychlejší Horní Poříčí (čas 
18,49 s) a naprosto suverénní, 
jednoznačně a zaslouženě zlatí 

borci z Hlubokého z okresu Tře-
bíč (čas 17,67 s).

Na pamětický kopeček si přije-
ly samozřejmě zazávodit i ženské 
týmy, sjelo se jich tam rekordních 
osmnáct, ale stejně jako u mužů se 
některým jejich pokusy nezdařily 
úplně optimálně. Stupně vítězů 
braly ženy z Bohuňova z okresu 
Svitavy za čas 19,55 s, dále ženy 
z Lipové z okresu Prostějov (čas 
19,41 s), a sobotní umístění ještě 
vylepšily holky ze Šošůvky, které 
si za čas 18,73 s domů odvážely 
první místo a nejvíc bodů do cel-
kové tabulky VCB.

Na tra   v Pamě  cích.  Foto archivNa tra   v Pamě  cích.  Foto archiv

Slavnost. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek (vlevo) a starosta obce Josef Miku-
lášek slavnostně přestřihli pásku při příležitos   otevření objektu se šes   pečovatelskými byty ve Sloupu.
 Foto Bohumil Hlaváček

Fes  val Le  est 
zve návštěvníky

Letovice - Až do pátku 13. 
července bude v Letovicích pro-
bíhat druhý ročník multižánrové-
ho festivalu Letfest, který pořádá 
občanské sdružení Elim a Církev 
bratrská v Letovicích. 

Návštěvníci akce mohou na-
příklad prožít netradiční výuku 
angličtiny s jednadvaceti zahra-
ničními lektory ze Spojených stá-
tů amerických a Velké Británie, 
účastnit se koncertů, sportovních 
aktivit, nejrůznějších worksho-
pů, fi lmových projekcí a mnoha 
dalších aktivit pro různé věkové 
skupiny. 

Pro studenty od 13 do 26 let je 
jako novinka letošního ročníku 
připravena tematicky rozdělená 
výuka angličtiny, kterou bude 
možné spojit s hudbou a sportem. 
Na své si přijdou kromě mladých 
také maminky s dětmi, školáci 
i dospělí. Festival v sobě zahrnuje 
i určitou duchovní dimenzi, kdy 
se některé ze seminářů dotýkají 
z různých úhlů otázek víry a křes-
ťanství v dnešní době.  (hrr)
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SOUTĚŽ O NÁPOJE REFRESH ZNÁ VÝHERCE

S  : Nápoje REFRESH se vyrábějí smícháním vyhlášeného 

černohorského ležáku s limonádou v poměru 50 % piva a 50 % limonády.

Výherci jsou: Mar  na Koláčková, Kunštát Kateřina Ostrá, Bořitov

 Hana Trnečková, Boskovice Libor Vašíček, Petrovice

 Roman Blažek, Kunštát Kamila Pavlů, Spešov

 Alena Dostálová, Jedlová Pavel Kosička, Blansko

 Rudolf Svěrák, Brno Kateřina Langerová, V. Opatovice 

 Výherce budeme kontaktovat

Pivovar Černá Hora investoval...
Pokračování ze str. 1

Léto je pro pivovar hlavní se-
zona. Co lidem aktuálně nejvíce 
chutná?

Největší žízeň je po jedenáctce 
Páter, což je česká klasika. Násle-
duje výčepní pivo Tas, ležák Ka-
melot a pak další sortiment. Hod-
ně stoupá obliba nefi ltrovaných 
a kvasnicových piv. To platí jak 
o naší nefi ltrované jedenáctce, tak 
i o Moravském Sklepním.

U limonád si člověk na první 
pohled všimne pěkných nových 
e  ket. Změnilo se ještě něco dal-
šího? 

Limonády v letošním roce pro-
šly celou řadou změn, které jak 
pevně věřím, zákazníci přivítají. 
Kromě nových etiket, které jsou 
hravější a barevnější, jsme in-

vestovali do zařízení na výrobu 
sirupů. Nyní je již nemusíme na-
kupovat od externího dodavate-
le, ale vyrábíme je z bází přímo 
v pivovaru. Kvalita bází je velmi 
důležitá, proto je nakupujeme od 
prověřených českých, slovinských 
a rakouských výrobců. 

Dále jsme vyslyšeli přání spotře-
bitelů a sortiment limonád rozšířili 
o Zázvorku a Malinu. Z malinov-
ky se rázem stala jedna z našich 
nejprodávanějších limonád. 

A v neposlední řadě jsme po-
změnili recepturu limonád. I nadá-
le obsahují výtažek z chmele, který 
nápojům dodá svěží chuť, ale jako 
jedni z prvních u nás jsme do nich 
navíc začali přidávat stévii. Stevi-
ol-glykosidy, jak se výtažek z jiho-
americké byliny Stevia rebaudiana 
nebo česky stévie odborně nazývá, 
jsou nekalorické sladidlo přírodní-

ho původu, nejde tedy o žádnou 
chemii. Jejich hlavní výhodou je 
to, že jsou 300krát sladší než sa-
charóza, tedy cukr, kterým si běž-
ně sladíme třeba čaj nebo kávu. 
Díky nové receptuře se stévií jsme 
tak schopni snížit energetickou 
hodnotu nápojů o 50 – 60 %. To 
je významné a důležité snížení, 
zejména s ohledem na to, že popu-
laci ohrožuje obezita, cukrovka či 
zvýšený cholesterol.

Novinkou je také pivo smícha-
né s limonádou...

Jedná se o nápoj REFRESH, 
který se ujal velice dobře. Takový 
úspěch jsme ani neočekávali. Jed-
ná se o pivo smíchané půl napůl 
s limonádou. Reagovali jsme tak 
na vysokou poptávku po ovocných 
pivech s nízkým obsahem alkoho-
lu, takzvaných radlerech. Míchané 
nápoje obsahují jen 2,2 % alkoho-
lu, takže výborně osvěží obzvláště 
v horkých letních dnech. Zároveň 
si ale uchovávají jemnou pivní 
hořkost. Lidem chutnají a prodeje 
za první měsíc předčily naše oče-
kávání. Spotřebitelé mohou ochut-
nat REFRESH ve dvou ovocných 
variantách – brusinka s grepem 
a limetka s pomerančem. Ta první 
spojuje příchuť grapefruitu a pří-
jemně kyselé brusinky, v té druhé 
se snoubí osvěžující chuť limetky 
a šťavnatého pomeranče. Při je-
jich výrobě nejsou použita umělá 
barviva.

Na závěr jedna pro „pivaře“ 
důležitá otázka. Jak se bude vyví-
jet cena piva?

Úprava cen výrobků Pivovaru 
Černá Hora momentálně není na 
pořadu dne, takže pivaři se nemusí 
obávat. Hodně ale bude záležet na 
vývoji cen surovin a energií, který 
nelze dopředu dost dobře předví-
dat.

Pokračování ze str. 1

I když tito tanečníci zatím v České 
republice ještě nikdy nebyli, je jen málo 
lidí z branže, kteří by je neznali. Pozor-
nost si získali především jedinečným ta-
nečním stylem, ale i naprosto originálním 
způsobem vystupování. Letos vyhráli 
nejprestižnější taneční soutěž světa v Pa-
říži, na základě toho je zpěvačka Beyon-

cé pozvala na své vystoupení a stali se i 
součástí světoznámého Cirque du Soleil 
(francouzsky Sluneční cirkus). „Podle 
mne to jsou dnes nejslavnější tanečníci 
na světě. Bylo to fi nančně náročné, ale 
přijeli,“ konstatoval organizátor.

Letošní setkání tanečníků na Olšovci 
bylo v pořadí už deváté. „Příští rok bude 
desátý ročník! Před deseti lety nás tohle 
ani nenapadlo. Začínali jsme se sto osm-

desáti lidmi. Měli jsme pozvané dva za-
hraniční lektory ze Slovinska, a to byli 
všichni nadšení, že je tu někdo z ciziny 
a rozšířilo se to až do dnešních rozměrů. 
Teď jsme organizovali po celé Evropě 
soutěže, kde jsme vybírali špičkové ta-
nečník. Paradoxně ti nejlepší z Paříže, 
Moskvy, Stockholmu nebo Londýna po-
stoupili na louku do Jedovnic. Tak jsme 
potvrdili, že tohle je největší a nejprestiž-

nější meeting na světě ve street dance,“ 
uvedl Martin Fiedler.

K nejmladším účastnicím jedovnické-
ho tanečního kempu patřily čtrnáctileté 
kamarádky z Olomouce. Sára a Lucka 
jsou členkami taneční školy Lolas Dance 
a přijely v doprovodu svých trenérů. „Je 
to úžasné, nádherné, hodně jsme se toho 
naučily. Horko nám nevadilo,“ shodla se 
děvčata. Nejvíce se jim líbil lektor Kite 

z Japonska, zaměřený na styl popping. 
„On je naprostá špička. Nejvíc naučí, 
bere to jako hru. Zajímaví jsou afričtí ta-
nečníci, jsou jiní, než na co jsme zvyklí,“ 
řekly Lucka se Sárou a slíbily, že za rok 
přijedou do Jedovnic zase.

Camp vyvrcholil v sobotu soutěží. 
Prvenství přijeli obhájit loňští vítězo-
vé z Japonska, poprvé byla zastoupena 
i druhá asijská země, a to Jižní Korea. 

 5x foto Marta Antonínová 5x foto Marta Antonínová



Dvojka 
chmatáků

Francek již věděl, jak je to ve výkonu 
trestu a taky věděl, že krást se nemá, že se 
to nevyplácí !

Po necelém roce nesvobody si našel 
nového kamaráda. Ten dosud bezúhonný, 
trouba Kája, se nechal nakukat frázemi 
o bezstarostném životě, žvásty o demokra-
cii a o pohodlí života za katrem.

Akční hrdinové pak pod taktovkou zku-
šenějšího chmatáka zahájili rozsáhlou ces-
tovní šňůru po vlasti moravské. Že Fran-
cek nevydržel nekrást ani rok po návratu 
z basy je jiná věc. A tak začali v městě na 
hranici krádeží horského kola a ještě téhož 
dne další kolo Velamos změnilo majitele. 

Tyto vynálezy jim pak usnadnily další 
pohyb po malém regionu, který se chma-
táci snažili kopírovat. Pak jejím choutkám 
neodolal plot branky v zahrádkářské ko-
lonii. Hodily se jim lopaty, motyky i rýče, 
které vzápětí prodali, aby měli něco na 
přilepšenou. Pak navštívili kotelnu v byto-
vém domě a kde se jim hodil rybářský prut 
i s dalším náčiním, podběrákem a dokon-
ce s povolenkou k lovu ryb. Lovení ryb je 
trochu umravnilo a dokonce něco i chytili 

k snědku. Prostě si lebedili a na čas zajiště-
ni přestali „lovit“ v jiných vodách.

Ale některé sklony se nedají ovládat 
myslí a tak šňůra krádežiček vloupáním 
pokračovala v chatě u řeky vínečkem, ka-
nystry, ale taky měděným drátem z vinice, 
stovka metrů sem či tam, vše jim bylo jed-
no.Když kradli, mrzlo jen praštělo a nikde 
ani živáčka a to jim šlo do noty! A tak zml-
sáni kořistí se vrhli na kabel u železniční 

tratě. Jeho 840 metrů jim však „zlomilo 
vaz“, protože padla klec.“ Kdyby to věděli 
kradli by raději v opuštěných vinohradech, 
ale ten drátek byl slabý a lehký, hájili se 
později.

„Ryby jsme nelovili , jen tak jsme postá-
vali na mostě“, chabě argumentoval Fran-
cek, avšak vysvětlit proč utekl před poli-
cejní hlídkou, lépe a rozumněji nedovedl. 
Druhý pytlák se však doznal. Dvojku chma-
táků usvědčili nejen svědci či chmatákům 
zadržené a zabavené věci z krádeží, které 
jako naschvál svědci jako své poznali, ale 
i oni sebe navzájem podle rčení “ košile 
bližší kabátu“. A aby sčítání hříchů neměl 

soud příliš jednotvárné a podle zákonů 
schválnosti je známo, že za vším hledej 
ženu, si to zkomplikovali ještě více. Když 
tak chodili na svobodě po policejních vý-
sleších, jejichž výsledkem byly krásné 
stránky protokolů, potkali známou, která 
si do nich lidově řečeno „zavrtala“. Z vznik-
lé hádky naráz vylítla facka… dívka upadla 
… a Francek nakoupil další paragraf. 

Dvojka chmatáků chtěla trochu mlžit, 
avšak soud jejich prodlužovaní manévry 
rozhodně zkrátil.

 „Žádní další svědkové se předvolávat 
nebudou !“,děl soudce do protokolu,“ vše 
je dostatečně prokázané,“ zněla strohá 
zamítací odpověď. No a za tu facku mu do 
součtu skutků ještě naúčtovali výtržnictví. 
Známá „firma“ chudák Frenk nakoupil ten 
nejtěžší krádežnický paragraf a proto pu-
toval přímo do věznice s ostrahou. Osm-
náct měsíců se znovu bude učit pořádku. 
Kája „koupil“ jen devět měsíců podmíně-
ně avšak na zkušenou, po celých osmnáct 
měsíců nesmí nic obdobného zkusit. Nebo 
taky půjde…

Věci, které ukradli byly zabrány či pro-
padly státu. Škody, které způsobili musí 
zaplatit ať už soukromým či právnickým 
osobám v již uvedených lhůtách. A bylo 
jich za statisíce. A to byl pro tentokrát ko-
nec dvojky chmatáků na turisticko zloděj-
ských stezkách po jihu Moravy!  (jax)
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Námětem byl požár objektu, který se skládá z asi pětadvace   buněk a pojme na třicet  síc tun obilí

Unikátní cvičení: Hasiči zdolávali silo ve Skalici
Radim Hruška

Skalice nad Svitavou - Zdolat 
převýšení dvanácti pater, ve výš-
ce padesát metrů vytvořit lehkou 
pěnu a bezpečně dostat na zem 
zraněné dělníky. Takový úkol če-
kal na boskovické profesionální 
hasiče, kteří se účastnili unikát-
ního cvičení na silu ve Skalici. 
Simulované zásahy nejsou pro 
hasiče ničím novým, ale podobný 
zásah si v minulosti ještě nikdy 
nevyzkoušeli.

„Cvičení bylo úplně jiné než 
ta, co běžně děláme. Většinou se 
jedná o první nebo druhé poscho-
dí, v tomto případě jsme zasaho-
vali ve výšce asi padesáti metrů. 
Chtěli jsme vyzkoušet speciální 
hasební postup, kdy jsme muse-
li vytvořit lehkou pěnu, která se 
v normálních případech nepouží-
vá. Zásah byl velmi náročný, ma-
teriál jsme museli vynosit ručně 
po schodech, poslední tři patra 
byla navíc zakouřená, takže při-
šla na řadu i dýchací technika. Při 
příjezdu do podniku byl navíc ve-
litel zásahu informován, že se po-
strádají dvě osoby. Došlo u nich 

ke zranění, proto je nebylo možné 
evakuovat po schodišti. Museli 
jsme proto povolat speciální výš-
kovou techniku z Brna,“ popsal 
velitel boskovické hasičské stani-
ce Antonín Hanák.

Námětem simulovaného zása-
hu byl požár sila, které se skládá 
z asi pětadvaceti buněk a pojme 
na třicet tisíc tun obilí. Zájem 
o cvičení projevila fi rma, kte-
rá objekt provozuje. „Mateřská 
společnost ve Francii nás infor-
movala, že podobné cvičení už 
tam proběhlo, a chtěla, abychom 
speciální hasební postup vyzkou-
šeli i u nás. Hlavním rozdílem 
oproti běžnému požáru je, že se 
nemůže použít voda, ale pouze 
lehká pěna. Současně s ní se do 
sila vhání také dusík. Pokud by-
chom hasili vodou, tak už ze sila 
nejsme schopni nic dostat. Kromě 
obilí bychom mohli přijít i o bu-
dovu a škoda by se pohybovala 
v desítkách milionů korun. Voda 
také může zvířit usazený prach 
a způsobit výbuch,“ upřesnila 
místopředsedkyně představenstva 
fi rmy Souffl et Agro Adina Šlech-
tová. 

Jak uvedla, v rámci České re-
publiky se podobné cvičení ještě 
neodehrálo. Jeho výsledek tak byl 
pro všechny velkou neznámou. 
„Všechno nakonec proběhlo bez 
problémů a ze strany hasičů ve 
velmi vstřícné atmosféře. Na 
místě jsme měli i kameramana, 
se kterým v současné době při-
pravujeme instruktážní fi lm, kte-
rý bude sloužit i našim ostatním 
pobočkám, které jsou především 
ve východních zemích,“ doplnila 
Adina Šlechtová.

Hladký průběh dělal starosti 
i hasičům. „S žádným cvičením, 
které jsme prováděli, se to nedá 
srovnat, je to hodně specifi cké. 
Ze začátku jsme neviděli, do čeho 
jdeme. Podle výpočtů jsme věděli, 
že v takové výšce bude velmi ob-
tížné pěnu vytvořit, to se nám ale 
povedlo bez problému. Náročná 
byla také doprava vody na střechu 
sila. Báli jsme se, aby nepopraska-
ly hadice, což je asi největší slabi-
na zásahu. Všechno ale dopadlo na 
jedničku,“ dodal Antonín Hanák.

Hasiči ve Vanovicích slavili 
140. výročí založení sboru

Vanovice - Nejstarší hasičský vesnický sbor na Moravě oslavil 
uplynulý víkend 140. výročí. Vanovičtí hasiči nejprve absolvovali 
slavnostní schůzi v kulturním domě, pro veřejnost pak připravili na-
příklad ukázky zásahů nebo předvedení historické techniky. Sobotní 
odpoledne vyvrcholilo představením nového praporu a hasičských 
výletem.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - V boskovické po-
rodnici se ročně narodí osm set 
až devět set dětí. Čtvrtina porodů 
končí operací, kdy je nutný zásah 
lékaře. Tento stav je obdobný jako 
v jiných nemocnicích. Podle pri-
máře gynekologicko-porodnické-
ho oddělení boskovické nemocni-
ce Jana Machače jsou domácí po-
rody hazardem se životem dítěte. 
Primář Machač upozorňuje, že ve 
sporu o domácí porody se zapo-
míná na podstatnou záležitost, 
a to je dítě. 

„V péči o dítě je Česká repub-
lika na světové špičce. Zahraničí 
nám dokonce závidí, že máme 
stoprocentní porodnost v porod-
nicích, kdy jsou děti pod dohle-
dem lékařů. Nechápu, jak mohou 
matky v době, kdy jsou porodnice 
vybaveny tak, aby se rodičky cíti-
ly příjemně, řekl bych jako doma, 
vystavovat své dítě takovému ri-
ziku jako je domácí porod,“ uve-
dl primář boskovické nemocnice 
Jan Machač. 

U domácích porodů je těžko 
odhadnutelné, jak se bude vy-
víjet. V porodnici projde matka 
kompletním vyšetřením a lze 
okamžitě reagovat na průběh, 
což není v domácích podmínkách 
možné. Z průzkumů vyplývá, že 
o této alternativě uvažuje jedno 
procento matek. „Téma domá-
cích porodů je mediálně zbytečně 
nafouknuté. Naše nemocnice po-
skytuje rodičkám komfort a skvě-

lé zdravotnické zázemí. U porodu 
bývá nejbližší osoba, nejčastěji 
otec, sestra nebo matka. Celý po-
rod probíhá pod dohledem lékaře 
a díky potřebným vyšetřením jsou 
minimální rizika. Z pohledu lékaře 
je důležité, aby matka i dítě byly 
v pořádku,“ okomentoval situaci 
ohledně domácích porodů ředitel 
nemocnice Rostislav Verner. 

Boskovice: Duly 
u porodu narušují 

psychiku matky
Dula (žena, která poskytuje 

pomoc rodičkám) má na porod-
nický sál v boskovické nemocni-
ci zakázaný přístup. 

„Měli jsme s nimi velmi špatné 

zkušenosti. Radily matkám, aby 
se nenechaly ošetřit a vážně na-
rušovaly psychiku rodiček, což 
komplikovalo situaci,“ zdůvod-
nil rozhodnutí primář Machač. 

Lékaři zároveň varují, že ně-
které duly si za své poradenství 
berou pět až deset tisíc korun, 
ale ve výsledku ženám v ničem 
nepomohou.

Machač: Domácí porody jsou hazardem
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Boskovičtí se mohou zapojit 
do přípravy územního plánu
Boskovice - Lidé v Boskovicích se mohou zapojit do přípravy nové-

ho územního plánu města. Vyzvalo je k tomu vedení tamní radnice. 
„Přípravy územního plánu často vyvolávají kritické reakce ze strany 

obyvatel či některých zájmových skupin. Z toho důvodu vedení města 
oslovuje veřejnost dříve, než se začne na novém územním plánu pra-
covat. Po besedě s občany, která proběhla v úterý 26. června, nabízí 
možnost vyjádřit se k současné úrovni života v Boskovicích v oblas-
ti kulturní, společenské, sportovní, výstavby a dalších,“ uvedl mluvčí 
 boskovické radnice Jaroslav Parma.

Zájemci mohou vyplnit jeden ze tří dotazníků - pro veřejnost, pro 
podnikatelskou sféru a pro neziskové organizace. Své názory a potřeby 
mohou vyjádřit také pomocí internetu na webových stránkách města 
www.boskovice.cz.  (hrr)

Majestic travel: Klienti mají 
potíže v Chorvatsku

Boskovice - Klienti boskovické cestovní kanceláře Majestic Travel 
se dostali do potíží. Podle informací TV Nova zůstala v sobotu na 
jihu Chorvatska po příjezdu bez ubytování skupina čtyřiceti Čechů.

Podle prvotních informací nastaly komplikace v okamžiku, když 
přijel autobus do letoviska Podača. Na místě se totiž zjistilo, že turis-
té nemají zaplacené ubytování. To se nakoc podařilo vyřešit, posádka 
autobusu ale odmítla vydat zavazadla s tím, že jim majitelka kance-
láře ještě nezaplatila.

Majitelku agentury Zuzanu Pálovou se nepodařilo kontaktovat. 
Žádné oficiální informace se zájemci nedozví ani z internetových 
stránek Majestic Travel, které jsou v rekonstrukci. Zatímco web mlčí, 
na facebookovém profilu se objevují informace o dalších dluzích ces-
tovní kanceláře.  (hrr)
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Regionální setkání zdravotně 

pos  žených v Letovicích
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice pořádalo již po desáté 

v řadě za podpory Jihomoravského kraje Regionální setkání zdravotně 
postižených. Zároveň bylo jednou z připomínkových akcí k oslavám de-
sátého výročí činnosti Nového sdružení. 

Místem letošního setkání byl areál letovického koupaliště. Zde jsme 
využili vhodné prostory sálu restaurace, kde nám provozovatel vyšel 
v maximální míře vstříc při zajištění této oblíbené akce pro zdraví, které 
zúčastnilo na dvě stovky zdravotně postižených a znevýhodněných z Le-
tovického regionu, Kunštátu a Č. Hory. Při slavnostním zahájení přivítal 
všechny přítomné a hosty. Byl to mimo jiné Ivo Polák – náměstek hejtma-
na JMK, dále starosta města Vladimír Stejskal, nový místostarosta Jiří 
Palbuchta a tradičně ředitelka letovické nemocnice Drahoslava Krá-
lovcová. Přítomnost hostů jistě přispěla ke zvýšení prestiže a vážnosti 
tohoto setkání. 

 Kulturní program zahájili svým tanečním vystoupením naši přátelé 
z Černé hory. Překvapením pro všechny bylo krásné a nadšené vystoupe-
ní mažoretek VO CO GOU z Letovic. Mažoretky vystupovali v několika 
věkových kategoriích. Jejich umění a taneční projev sklidil zasloužený 
potlesk a obdiv přítomných. Program pokračoval vystoupením Komor-
ního pěveckého sboru CARPE DIEM. Zábavný program, který pro nás 
připravili byl průřezem skladeb lidových, přes swing, až po skladby Ja-
roslava Ježka. Účinkující sklidili zasloužené ovace všech zúčastněných. 
Na řadu přišlo poslední hudební vystoupení. Bylo to k tancování pro 
všechny za doprovodu hudebního souboru,, KLIPT“ pod vedením pana 
Tesaře. Zde si mohli užít všichni dle svých možností a schopností oblí-
bených melodií, které nám skvělí muzikanti předkládali. Ve večerních 
hodinách jsme se loučili s vydařenou akcí pro zdraví, kdy se přítomní 
náležitě duševně uvolnili.  Borek

Pobyt v Janských Lázních
Letos se členové STP Sloup-Šošůvka vypravili do Janských Lázní. 

Ubytovali jsme se v penzionu Horský Dvůr, kde nás osobně přivítali ma-
jitelé Kornfeldovi. Paní Iveta s rodinou se nám maximálně věnovala po 
celou dobu našeho pobytu.

Ocenili jsme, že lázeňské procedury (koupele či masáže) probíhaly 
přímo v penzionu, takže jsme nemuseli nikam přecházet. Využili jsme 
nabídky výletu ekovláčkem do Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy, 
lanovkou jsme se vyvezli na Černou horu, autobusem pak do Vrchlabí. 
K vycházkám lákalo i okolí penzionu. Nevynechali jsme ani cukrárnu 
ve městě. Týden utekl jako voda a nám se vůbec nechtělo odjíždět. Ještě 
fotka na památku a už nás pan Kovář se svým autobusem bezpečně veze 
domů.  Za výbor STP Milada Kašpárková

Pátý ročník soutěže O pohár 
starosty SDH Žďárná 

V sobotu 16. června proběhl ve Žďárné 5. ročník hasičských závodů 
týmů mužů a žen O pohár starosty SDH v hasičské dovednosti s prvky 
požárního sportu. Za krásného slunečného počasí se letos do Žďárné 
sjelo sedm družstev mužů a dvě družstva žen, které plnily různé doved-
nostní úkoly jako například střelba,výměna pneumatiky,odstraňování 
překážky,skládání a výstup po žebříku,couvání,zásah v dýchací technice 
a požární útok. Soutěž se i letos líbila všem zúčastněným. Poděkování 
také patří sponzorovi akce Pivovaru Černá Hora a všem organizátorům 
této náročné soutěže.  Luděk Parák

Pasování na čtenáře
V krásném prostředí Státního zámku v Lysicích proběhlo slavnostní 

pasování žáků prvních tříd Základní školy Lysice na čtenáře. Děti proká-
zaly svoje čtenářské znalosti, prošly všemi zkouškami projektu Už jsem 
čtenář a složily do rukou rytíře slavnostní slib. Poté obdržely Pasovací 
listinu a Knížku pro prvňáčka od spisovatele Miloše Kratochvíla - Škol-
níci. Projekt je zaměřen na pomoc rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí 
v prvním roce docházky do školy.  Jitka Severová, knihovna Lysice

Úspěch eTwinningu na Salmovce
Mezinárodní projekt eTwinning v anglickém jazyce, do kterého se 

v letošním školním roce zapojili žáci 6.B třídy základní školy Salmova, 
je zaměřen na cestovní ruch s propojením jazykových znalostí a využití 
informačních technologií. Žáci ze spolupracujících škol – ZŠ Salmova, 
Blansko, ZŠ Sitnianska v Banské Bystici (SK) a CEIP LaRosa v El Paso 
na Kanárských ostrovech (SP) – vytvořili pět hotelových řetězců: Happy 
Friends Hotel, King Hotels, Green Sky Hotels, Skorpion Hotels, Star Ho-
tels. V první fázi projektu vyrobili modely hotelů a „turisty“ - panáčky, 
kteří postupně navštívili hotely v všech třech destinacích. Dalším úkolem 
bylo vytvoření propagační brožurky svých hotelů, zarezervování ubyto-
vání a potom už jen zbývalo ukázat turistům okolí, zajímavá místa, zvyky 
a tradice, místní kuchyni atd. Návštěvníci ze Slovenska u nás pobyli do 
března a vystřídali je španělští panáčci. Nyní, v červnu, se už netrpělivě 
těšíme na návrat našich českých „turistů“.

Sám název projektu (Twinninový turista v pětihvězdičkovém hotelu) 
napovídá, že cílem dětí bylo získat pět zlatých hvězd pro svůj hotel. A tak 
žáci pracovali, ukládali informace, lepili, fotili, zjišťovali, chatovali on-
line a především odpovídali na kvízové úkoly tak, aby si své hvězdy co 
nejdříve vybojovali.
Čerstvou odměnou pro nás všechny, kteří se na této akci podílí je, 

že právě náš projekt eTwinning tourists in 5-star hotels byl tento měsíc 
vyhlášen španělskou Národní kanceláří eTwinning jako projekt měsíce. 
(http://etwinning.cnice.mec.es/es/proyectos/proyectos-destacados/632-
etwinning-tourists-in-5-star-hotels) Gratulujeme všem, děkujeme za je-
jich nadšení a přejeme stejnou chuť do dalších projektů!

 Daniela Kašpárková, učitelka AJ, ZŠ Salmova, Blansko

Mladí hasiči jdou příkladem

Mnozí z nás jsme si někdy všimli projevů vandalismu. Počmárané au-
tobusové a vlakové zastávky, vytrhaná zeleň občas převržená popelnice 
a tak podobně. 

Někde se to projevuje méně jinde zase více. Stejně je tomu i v obci 
Suchý. Čas od času je zde potřeba vykonat nutnou údržbu prostor auto-
busové zastávky. Tato situace nebyla lhostejná kroužku mladých hasičů 
a iniciativně se vrhli po dohodě s obecním úřadem do jejího vymalování. 
Grafi cký návrh je dílem Martina Janíka. Vy se můžete podívat na přilo-
ženém snímku, jak se ho podařilo mladým hasičům zrealizovat. Úsměvy 
cestujících a kolem jdoucích patří právě jim. Tak ať se vám na Suchý 
hezky cestuje.  Vladimír Ševčík

Za turistikou do Českého ráje
Ve dnech 20. až 22. června se zúčastnila třída E1 OA a SZdŠ Blansko 

exkurze do Českého ráje. Náplň byla zejména turistická. Dočasným do-
movem studentů se stal chatový tábor Jinolice, do kterého vedla cesta 
přes Pardubice, Hradec Králové a Jičín – opomenout nemůžeme pro-
hlídku města. 

V den příjezdu absolvovali studenti zhruba desetikilometrovou trasu, 
zhlédnout mohli hrad Pařez a Prachovské skály. Čtvrteční turistický pro-
gram byl o poznání nabitější. Nejprve časná ranní „procházka“ do Libu-
ně a jízda vlakem do Libošovic, pak už přišel na řadu hrad Kost a místní 
„mučírna“ – roli mučících si vyzkoušeli i sami studenti.

Po krátké jízdě autobusem následoval hrad Valečov a zejména Dráb-
ské světničky, jež každého účastníka exkurze očarovaly. Podvečerní ná-
vrat do kempu okořenilo, stejně jako předešlý den, koupání v místním 
rybníku. Turistický kolorit dvou předchozích dnů byl v pátek o něco 
upozaděn, pro náročnost fyzickou i časovou, jediným cílem byl symbol 
Českého ráje, hrad Trosky. Poté už následovala pouze cesta zpátky – 
z Turnova do Blanska.  Michal Martoch, třídní učitel

Senioři dokončili první ročník
Nenechte se však z nadpisu mýlit, že by si někdo až nyní, v pokročilém 

věku, teprve osvojil základy čtení, psaní a aritmetiky. Naopak, první roč-
ník školy v SENIOR centru Blansko byl zaměřen na úzký okruh témat, 
která v učivu prvního stupně ZŠ nenajdeme: fi losofi i, zdravovědu, his-
torii, fi nance a právo, umění a další. Studenti tohoto ročníku totiž patří 
mezi uživatele služby Domov pro seniory, a Škola 3. věku je projekt, který 
v SENIOR centru Blansko začal v září loňského roku. 

Smyslem takovéto školy je uspořádat pro obyvatele domova, kteří ješ-

tě mají zájem dozvědět se nové poznatky a vědomosti v různých obo-
rech lidské činnosti, vzdělávací přednášky s různými externími lektory 
a odborníky. Pravidelně 1 – 2x v měsíci během školního roku 2011/2012 
dorazili na besedu cestovatelé, lékařka, notářka, vysokoškolský profesor 
geografi e či pracovník z Městské knihovny Blansko. Některé semináře 
byli ochotni a schopni zajistit sami pracovníci domova tzv. z vlastních 
řad, když čerpali ze své profesní praxe. Tímto tedy děkujeme všem před-
nášejícím, kteří si ve svém nabitém programu našli trochu času a ujali se 
uspořádání odborného semináře.

Celkem 29 absolventů této školy a zároveň obyvatelů domova splnilo 
požadavek minimálně 60% účasti na seminářích a získali tak v úterý 26. 
června při slavnostním ukončení prvního ročníku pamětní vysvědčení. 

Závěrem nezbývá, než u úspěšných studujících ocenit jejich vytrva-
lost, a popřát jim hodně chuti a píle při studiu v dalším roce. Vždyť po 
prázdninách, v září tohoto roku, otevíráme u nás v domově druhý ročník 
s novými tématy. A každý absolvent i nový uchazeč o studium jsou už nyní 
předem přijati. Tak směle do toho!  Zaměstnanci domova

Škola v přírodě v Soběšicích
I v letošním školním roce navštívili žáci 4. ročníků ZŠ Salmova v Blan-

sku začátkem června Lipku - školské zařízení pro environmentální vzdě-
lávání na pracovišti Jezírko v Brně -Soběšicích.

Program byl zaměřen na téma Voda - pramen života. Probíhal nejen 
na pracovišti samotném, ale i v okolním terénu. Během programu děti 
získaly přehled o měnících se ekologických podmínkách vodního pro-
středí, prozkoumaly působení člověka na vodu v krajině. Vydaly se po 
stopách potůčku, zakusily úskalí mokřadel. Samy si vylovily a určily pod-
le klíče vodní živočichy. To vše ve vodách stojatých, ale i tekoucích pod 
vedením odborných lektorů. Dílčí úkoly ve skupinkách děti samostatně 
zpracovávaly na konkrétní prožitá témata.

V celém areálu střediska vládla pohodová pracovní atmosféra. Děti se 
vrátily nejen plné dojmů a nových poznatků z přírody, ale i vzájemných 
vztahů mezi sebou, které v běžném školním prostředí neprožijí.

Zaměřením ekologické výchovy, pozorování přírody a jejich zákonitostí, 
dává škola základy pro potřebné životní hodnoty „umět žít v souladu s pří-
rodou“.  Třídní učitelky Lada Přikrylová a Kateřina Forejtníková

Rozloučení se školním rokem
Jako mávnutím proutku se nám opět překulil školní rok a jsou tu 

prázdniny. Děti I. A II. oddělení školní družiny při ZŠ v Letovicích se 
z uplynulým rokem rozloučily 22. června, kdy se společně vydaly na le-
tovické letiště. Tam si měly možnost pod odborným dozorem a výkladem 
prohlédnout letadla a motorové padáky, které mají v LK Letovice svůj 
domov. Protože počasí přálo, byl čas i na závodivé hry a hlavně na oheň 
a opékání párků. K večeru, kdy se uklidnil vítr a bylo příznivé klima moh-
ly děti vidět start a přistání malého letadla i motorového padáku. Velké 
poděkování patří panu Sponarovi a Procházkovi, kteří se dětem věnovali 
a tyto zážitky jim umožnili. Večer se všichni vrátili zpět do školy, kde se 
ve svých družinách chystali strávit noc. Před spaním si ještě každý našel 
malý dárek na památku a po pohádce již „dobrou noc“ .Po probuzení do 
slunného rána a vydatné snídani se děti plni zážitků rozešly domů.

 Za děti a vychovatelky St. Brablecová

Úspěšný student Andrej Souček
Studenti OA a SZdŠ Blansko již třetí rok absolvovali ekonomicko-ma-

nažerskou olympiádu. Do předkola se přihlásili téměř všichni studenti 
3. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. Předkola 
se zúčastnilo celkem 1 849 studentů z 98 škol České a Slovenské repub-
liky. Test byl rozdělen na 5 oblastí - ekonomie, management, všeobecný 
přehled, společenské vědy, matematika a logika, anglický jazyk. 

Do fi nále postoupil Andrej Souček, student E3. Velice pěkně si vedli 
Jan Koutný, Petr Skoták z O3 a Michal Prudil z E3. Finále jim uniklo 
o pár bodů. Finále proběhlo 16. června 2012 v Univerzitním centru Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně, účastnilo se ho 86 fi nalistů. Andrej Souček 
obsadil krásné 6. místo.

Studentům, kteří uspěli ve fi nále, bylo nabídnuto přijetí do jakéhokoliv 
bakalářského oboru Fakulty managementu a ekonomiky bez přijímacích 
zkoušek.  Olga Hotová a Hana Horáková



úterý 10. července 2012 SERVIS / INZERCE6
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 10. červenceúterý 10. července

AKCEAKCE
Boskovice - Mateřské centrum v 9 a 17 hod.: Letní náušnice, jednoduché 
tvoření.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Konfi dent.
Jedovnice v 19.30 hod. Čtyři slunce.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Probudím se včera.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Kunštát - Zámek ve 14 hod.: Památková obnova Alhambra salonu, vernisáž 
výstavy.

středa 11. červencestředa 11. července
AKCEAKCE

Blansko - Tělocvična Orla v 19 hod.: Letní cvičení.
Boskovice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Tvořivá dílnička s Fran  škem 
a Fanynkou.
Boskovice - Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská po-
radna.
Doubravice - Pěkná modrá: Lesem s Ríšou z Doubravice do Boskovic, info 
o čase na tel.: 515 538 565.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži v černém 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Konfi dent.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Probudím se včera.

KONCERTKONCERT
Blansko - Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolinku: Jablkoň.

čtvrtek 12. červencečtvrtek 12. července
AKCEAKCE

Boskovice - Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky.

Do 2. 9. 2012 bude otevřen vždy pouze jeden 

provoz - Městské lázně nebo koupaliště 

Červenka – podle počasí. 

Informace na hlavní straně www.sluzbyboskovice.cz

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

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

    od 29. 6. - 9 - 20 hod.

Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické lékárny.
Letovice - Kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži v černém 3. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man. (3D) 
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Drive.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Lorax.

pátek 13. červencepátek 13. července
AKCEAKCE

Blansko - Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví narkomana, doku-
mentární fi lm a diskuze.
Doubravice - Pěkná modrá v 16 hod.: Kdo si hraje, nezlobí!, sportovní sou-
těžení, rej masek, soutěž o nejlepší doma upečený koláč.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek - Cirkus plný 
loutek, hraje Divadlo eMILLIon.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Až vyjde měsíc.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man. (3D) 
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Probudím se včera.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Lorax.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kontraband.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko - Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band. 

sobota 14. červencesobota 14. července
AKCEAKCE

Doubravice - Sokolské hřiště ve 13 hod.: Doubravický guláš.
Drnovice - Výle  ště ve 13 hod.: Pivní slavnos  , od 17 hod. vystoupí kapely 
Mrtvej Brouk (THE BEATLES REVIVAL), Horkou ji Slízej (revival Horkýže Slíže) 
a Krounex.
Lysice - Zámek ve 20 a 21 hod.: Noční procházky zámeckým parkem. Nutná 
rezervace.
Světlá - Hřiště v 9 hod.: Turnaj v malé kopané.

DIVADLODIVADLO
Lysice - Letní kino v 18.30 hod. Dívčí válka, hraje Václav Upír Krejčí, Veronika 
Nová, Petr Strnad a další.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Až vyjde měsíc.
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man. (3D) 
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Probudím se včera.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Obůrka - Výle  ště ve 20 hod.: Hasičská taneční zábava - popytlácká.
Blansko - Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Taneční večer.

lázně Boskovicelázně Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna,
Boskovice, nám. 9. května 2a

AUTODIAGNOSTIKA SOŠ A SOU ANDRÉ 
CITROËNA BOSKOVICE

(reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0023)

V období od 1. května 2012 do 31. října 2013 realizuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost projekt „Autodiagnos  ka SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice“.

 Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku 
technických předmětů prostřednictvím ino-
vované výuky se zaměřením na diagnos  ku 
osobních automobilů, čehož bude dosaženo 
modernizací výukových materiálů a pomů-
cek, inovací technického vybavení a vytvo-
řením e-learningového portálu.

Inovovaná výuka se zaměřením na diagnos-
 ku posílí dovednos   žáků a pomůže k osvo-

jení správných učebních návyků a moderních 
trendů a postupů výuky. Nedílnou součás   
projektu je důraz na environmentálně šetr-
né postupy, provázání teorie s praxí a pře-
nos know-how od zaměstnavatelů.

V rámci projektu budou vytvořeny nové učební texty a na zakoupeném diagnos  ckém přístroji bude 
možnost si v praxi vyzkoušet nabyté znalos  . Žáci se do projektu zapojí v rámci výuky jak v její teore  c-
ké čás  , kdy se budou učit z nově vzniklých učebních textů, tak i v čás   prak  cké, kdy budou využívat 
diagnos  cké přístroje a další pomůcky a teore  cké znalos   si ověří v praxi. Projekt oboha   výuku mo-
derními prvky, refl ektujícími aktuální požadavky zaměstnavatelů, čímž ji pro žáky zatrak  vní, a podpoří 
tak jejich ak  vní zapojení do projektu. Zároveň posílí znalos   studentů a zvýší jejich kvalifi kovanost.

Součás   projektu je rovněž vytvoření e-learningového portálu, jehož prostřednictvím získají žáci pří-
stup k podkladům pro výuku a budou vedeni k využívání informačních a komunikačních technologií 
i mimo vyučování. 

Díky prvkům evaluace si učitelé zpětně ověří dosažené znalos   žáků.

 Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Dvojí poděkování
 Soukromé střední škole podnikání a managementu, o.p.s.,

Havlíčkova 16, 680 01 Boskovice.

1/ Účast v projektu „Dávej ber“.
Fotografi cká soutěž, kterou pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolu-
práci s Evropským parlamentem - informační kanceláří v ČR, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR,Úřadem vlády ČR a Radou pro mezinárodní vztahy. Soutěž 
proběhla v  rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vý-
stupem soutěže je také výstava dvaceti nejzdařilejších snímků, které budou putovat 
po celém území ČR a do konce roku budou k zhlédnutí v prostorách informačních 
středisek Evrope Direct nebo na krajských a městských úřadech. Součástí výstavy 
je také katalog fotografi í. Mezi dvaceti nejúspěšnějšími je i snímek žákyně 
3. ročníku Blanky Raušové.

2/ Úspěšné maturitní zkoušky
Při slavnostním předávání maturitních vysvědčení letošním úspěšným maturantům 
blahopřála, jako každoročně, místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. 
Absolventi obdrželi nejen maturitní vysvědčení, ale také tzv. Europass. To je první 
jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání,osobních kompetencích 
jazykových dovednostech, odborné kvalifi kaci a pracovních zkušenostech 
jejich držitele. Europass je tedy dodatek k osvědčení – vysvědčení o matu-
ritní zkoušce. Usnadňuje pochopení vysvědčení o maturitní zkoušce a jeho uznání 
v zahraničí(EU). Absolventi obdrželi Europass v českém a anglickém jazyce.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych velice poděkovat 
panu řediteli Ing. Jaroslavu Kašpárkovi a také celému pedagogickému sboru ze 

Soukromé střední školy podnikání a managementu v Boskovicích, za jejich vstřícný 
přístup a lidské pochopení, za to, že v těžké životní situaci, do které se dostala moje 
rodina, neodmítli moji žádost a umožnili mi tak dokončit studium na jejich škole.

Vážím si toho, zejména po tom, co jsem se setkala s odlišným přístupem na jiné 
střední škole, kde jsem studovala od prvního ročníku a kde jsem si tři měsíce před 
maturitou, z vážných rodinných důvodů, týkajících se nemoci , zažádala o prodlou-
žení individuálního studia, které mi bylo umožněno v 1. pololetí čtvrtého ročníku. 
Má žádost však byla bohužel zamítnuta a bylo mi nabídnuto pouze denní studium, 
s kterým by vznikly mně i mojí rodině další značné problémy.

 A tak jsem hledala východisko a řešení, přičemž jsem se obrátila na pana ředitele 
Ing. Kašpárka, který mě velmi mile překvapil svou vstřícností, zájmem a obětavos-
tí, kdy nejen že moji žádost neodmítnul, ale navíc zařídil vše potřebné pro rychlý 
přestup a přehlášení k maturitě na jejich školu. Domluvili jsme se na individuálním 
studijním plánu a já úspěšně a v řádném termínu odmaturovala. 

 Moc děkuji jemu i všem učitelům této školy za čas, který mi věnovali, za jejich 
velkou snahu a podání pomocné ruky.  Lucie Machatková

neděle 15. červenceneděle 15. července
AKCEAKCE

Boskovice - Arboretum Šmelcovna ve 13 hod.: Pohádkový den pro dě   i do-
spělé.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Až vyjde měsíc.
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man. (3D) 
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Probudím se včera.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 hod.: Dechová hudba Lysice, promenádní 
koncert.
Boskovice - Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Boskověnka, promenádní 
koncert.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Ráječko - Areál hos  nce Černý orel od 14 do 19 hod.: Výstava léčivých ob-
razů Jany Vintrové.

pondělí 16. červencepondělí 16. července
AKCEAKCE

Blansko - Galerie města Blanska v 10 hod.: IV. letní výtvarná dílna.
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Příprava na život s miminkem, zahájení 
kurzu pro těhotné ženy a jejich partnery.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. The Amazing Spider-Man. 
Boskovice v 19.30 hod. Muži v černém 3. (3D)

úterý 17. červenceúterý 17. července
AKCEAKCE

Blansko - Galerie města Blanska v 10 hod.: IV. letní výtvarná dílna.
Blansko - Klub Ratolest v 17 hod.: Baby masáže od 2 do 10 let s Jitkou Po-
kornou.  Pokračování na str. 11

Soukromá střední 
škola podnikání 

a managementu,o.p.s., 
Havlíčkova 16 , 

680 01 Boskovice
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Blanenská Sýpka hostila u příležitosti znovuotevření jednoho z nejlepších šachistů na světě

Velmistr si simultánku velmi pochvaloval

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

Bohumil Hlaváček 

Blansko - Podnikatel a spor-
tovec Vlastimil Chládek si splnil 
sen. A hned dvakrát. Jedenkrát 
tím, že zrekonstruoval a otevřel 
blanenskou restauraci Sýpka, kte-
rou proměnil v příjemný hotýlek 
a podruhé protože u této příleži-
tosti zorganizoval šachovou si-
multánku s jedním ze špičkových 
světových hráčů. 

Sergej Movsesjan nastou-
pil proti sedmadvaceti hráčům 
z okresu i z okruhu jeho přátel. 
Akce, která dosud neměla na 
okrese obdobu, všechny hráče 
i fanoušky nadchla. Arménský 
velmistr, který již dvacet let pů-
sobí u nás, svým přístupem k sou-
peřům i vlastní hře všechny bavil. 
Dvěma protivníkům musel podat 
ruku jako vítězům, s pěti remizo-
val. Ostatní se museli sklonit před 
jeho šachovým uměním.

Celou simultánku řídil meziná-
rodní mistr Petr Pisk, který letos 
hostoval v lipoveckých barvách. 

„Měla velmi vysokou úroveň. 
Kromě kvalitních místních hrá-
čů přijeli i dobří borci z Prahy, 
nechyběl třeba ani Václav Klaus 
mladší. Sergej se docela zapotil, 
jak řekl, nenastoupil proti němu 
ani jeden vyloženě slabý soupeř,“ 
pousmál se. Podle něho nebylo 
špičkové jen prostředí, kde se 
akce odehrála, ale i úroveň hry. 
„Výbornou partii zahrál Roman 
Flašar, který vyhrál, remízu si za-
sloužil Luboš Ševčík, bez něhož 
by nebyl lipovecký šach tam, kde 
je,“ líbilo se mu. Půl bodu uhrál 
Majer z Kuřimi, velmistra porazil 
jako druhý Petr Komprda z Chru-
dimi. „Radost z remízy měl i další 
lipovecký hráč Jirka Kratochvíl, 
urputná obrana mu vyšla,“ potě-
šilo ho. 

Aleš Nečas z Blanska, který 
hraje soutěž v rudických barvách, 
dosáhl rovněž na remízu. Jeho 
partie končila až jako předpo-
slední. „Největší šachový záži-
tek v mém šachovém životě, je 
to tak,“ pokyvoval hlavou. Jak 

dodal, potěšilo ho, že mu remízu 
velmistr po lítém, více než čtyř-
hodinovém boji nabídl. „Já bych 
si to sám netroufnul, rád jsem ji 
přijal. Chtěl jsem hrál útočně, ale 
Sergej mi toho moc nedovolil. 
Urputně jsem se bránil a plichta 
byla, myslím, nakonec zaslouže-
ná,“ upřesnil Nečas. 

Jako poslední končil partii Pa-
vel Hubený z Boskovic. A stál na 
výhru. Na ni, ale i díky nervozitě 
z toho, že Movsesjan měl čas již 
jen na něho, nedosáhl, velmistr 
dokázal partii díky jeho drobné 
chybičce zremizovat. „Kolem 
bylo už moc lidí, všichni se dí-
vali, jak si poradím. Samozřejmě 
jsem za remízu rád, je to můj 
největší úspěch v životě,“ uve-
dl bezprostředně po skončení 
simultánky, kterou jeho partie 
uzavřela. 

Simultánka. Celá akce proběh-
la v prvním patře Sýpky, jak říká 
Vlas  mil Chládek, v Nebeském 
sále. Foto Bohumil Hlaváček 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Velký svátek pro 
všechny šachisty na Blanensku 
i Boskovicku. Simultánku se 
sedmadvaceti hráči tam sehrál 
špičkový světový velmistr Sergej 
Movsesjan.

Jste v Blansku poprvé?
Ano. Vlastík mne už sice zval, 

já mám ale problém s termíny, 
takže mi to vyšlo až dnes. Jsem 
moc rád, že jsem se mohl zúčast-
nit nejen simultánky, ale i ote-
vření tohoto příjemného malého 
hotelu.

Jak se vám líbí?
O projektu jsem věděl. Když 

to člověk vidí na vlastní oči, je to 
moc pěkné. Tento styl se mi moc 
líbí. Dost jsem toho procestoval, 
takže můžu srovnávat. Příjem-
né, rodinné prostředí, věřím, že 
to lidé ocení. Peníze se dají užít 
různým způsobem, tento způsob, 
jaký Vlastík použil, se mi zdá 
velmi smysluplný. Mrzí mne, že 
zde dnes nemůžu přespat, můj 
program mne žene ještě dnes na 
Slovensko. 

Jak hodno  te úroveň simultán-
ky?

Už jen to, že se hrála zhruba čtyři 
a půl hodiny, říká vše. Nepamatuju 

si si moc delších. Snažím se hrát 
co nejrychleji, ale zde byla kvalita 
soupeřů mimořádně vysoká. Tím 
pádem jsem musel zpomalovat. 

Výsledné skóre není pro mne až 
tak lichotivé, jak někdy bývá, ale 
to se odvíjí od toho, co jsem řekl 
před chviličkou. Byli dobří. 

Zeptám se narovinu. Hrál Ser-
gej Movsesjan naplno?

To já vždy. Nemám sice zvykem 
hrát tak, abych za každou cenu vše 
vyhrál, na druhou stranu ale nikdy 
nic úmyslně nevypouštím. Potěši-
la mne v Blansku spousta partií, 
které byly i pro mne hodně poučné 
a řekly mi, že i na takových akcích 
se mám stále co učit. A doufám, že 
se přiučili i moji soupeři.

Pro mnohé vaše pro  vníky 
byla simultánka s vámi životním 
zážitkem…

Věřím. Když jsem byl jako elév 
na jejich straně, bylo to pro mne 
také takové. Jsem rád, že jsem jim 
to mohl umožnit.

Co vás čeká v nejbližší době?
Turnaj ve švýcarském Bielu. 

Pak koncem srpna šachová olym-
piáda v barvách Arménie, kde 
bychom chtěli uhrát co nejlepší 
výsledek. Další akce nemám úpl-
ně upřesněné, ale určitě se v druhé 
polovině roku nudit nebudu.

Jak jste sledoval zápas o mistra 
světa mezi Ánandem a Gelfan-
dem?

Oba byli velmi dobře připrave-
ní. Boris Gelfand možná i trochu 
lépe. Rozhodli Ánandovy zku-
šenosti. Může se zdát, že zápas 
nebyl nijak nádherný, ale ono šlo 
o hodně. Já jsem žádný šachový 
festival neočekával a potvrdilo se 
to.

Hrál jste s nimi někdy osobně?
S Ánandem to ani nejde, proto-

že hrajeme v Baden Badenu v jed-
nom týmu bundesligu. S Gelfan-
dem jsem několikrát hrál. Byly to 
zajímavé bojovné partie, myslím, 
že moje bilance je negativní, ale 
přesně to nevím. 

Nejcennější váš skalp?
Doufám, že na mne ještě čeká. 

Už jsem špičkové hráče jako To-
palova či Carlsena porazil, ale ne-
přeceňuji to. 

Sergej Movsesjan (* 3. listopa-
du 1978) je arménský šachový 
velmistr, který ale reprezen-
toval také Česko a Slovensko. 
Svého nejvyššího ra  ngu ELO 
2751 bodů dosáhl v lednu 2009 
a zařadil se mezi 10 nejlepších 
hráčů světa.

Sergej Movsesjan hraje ligu v jednom klubu s Ánandem

Velmistr. Jiří Kratochvíl z lipoveckého klubu dokázal s Movsesjanem uhrát v simultánce životní remízu.
 Foto Bohumil Hlaváček

Pohled na fotbalový 
rok v FK Blansko 

Netradičně začnu u nejmenších - přípravky. Úplné benjamínky roč-
ník 2006 i 2007 vedou zkušení trenéři Zdeněk Veselý, Miloš Jarůšek 
a Jirka Skřepský. Pomohou i rodiče, když trenéři jsou momentálně za-
neprázdněni. Zde se připravují adepti fotbalu na zvládání a ovládaní 
míče formou fotbalových her a cvičení. Tréninky probíhají i v zimním 
období v tělocvičně. Zde je vidět pokrok při základních dovednostech 
přípravkářů.

Přípravku ročníku 2005 a některých 2004 vedou Roman Jančiar, 
Jirka Grim a Pavel Borek. Zde již kluci plně ovládají míč a dostává-
jí základy hry. Musím zde vyzvednout práci Romana Jančiara, který 
ve spolupráci s rodiči má řadu nápadů jak fotbalové tréninky vylepšit 
a kluky ještě více vtáhnout ke hře. Řada utkání rodičů proti ratolestem, 
společná setkání na zahradě u grilu, akce k MDD na základně Karolín 
a různé zábavné hry vytváří soudržný kolektiv tohoto ročníku. Již se 
zúčastnili několika turnajů v Brně, Třebíči. A ještě musím pochválit 
rodiče, kteří se aktivně zapojují do tréninků a akcí pořádaných celým 
kolektivem. Plně v zimním období se využívala sportovní hala na Mlýn-
ské a další tréninky probíhaly v tělocvičně zdravotní školy. Rodí se zde 
velmi dobrý fotbalový ročník. Svoje kvality již mohou od nového sou-
těžního ročníku předvést v mistrovských utkáních okresu. 

Mladší přípravka ročník 2004 a někteří 2003 pod vedením trenérů 
Leoše Farníka, Mirka Koňaříka a Tomáše Rybáře se již plně věnuje 
tréninkovému procesu ke hře a mistrovským utkáním. Právě A mužstvo 
této přípravky vyhrálo okresní soutěž mladší přípravky 4+1 a reprezen-
tovalo náš okres v krajském fi nále v Ivančicích. B mužstvo této příprav-
ky se umístilo těsně pod středem tabulky deseti účastníků. 

 Pokračování na str. 8

Z  

Roman Flašar Movsesjana porazil.  Foto Bohumil Hlaváček Nejdéle hrál Pavel Hubený, nakonec zremizoval.  Foto Bohumil Hlaváček

Remízu nabídl Sergej Movsesjan Aleši Nečasovi.  Foto Bohumil Hlaváček Půlbod potěšil Luboše Ševčíka.  Foto Bohumil Hlaváček
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OKRESNÍ POHÁR FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR
Předkolo SOBOTA 4. srpna 2012 - 17.00 hodin 
1. LYSICE - LETOVICE
2. SVITÁVKA - OSTROV
1. kolo PÁTEK 28. září 2012 - 17.00 hodin
1. ŠOŠŮVKA - KOTVRDOVICE
2. RUDICE - VILÉMOVICE
3. OLEŠNICE - Vítěz 1.
4. DOUBRAVICE - Vítěz 2.
Další kola budou následovat v jarní části soutěžního ročníku 

2012/2013.

II.třída 
  1.  Blansko B  26  18  4  4  78:34  58 
  2.  Sloup  26  18  4  4  72:34  58
  3.  Olešnice  26  12  8  6  51:42  44 
  4.  Boskovice B  26  12  4  10  64:44  40 
  5.  Rudice  26  11  7  8  42:46  40
  6.  Doubravice  26  12  3  11  40:45  39 
  7.  Kořenec  26  11  5  10  48:42  38
  8.  Olomučany  26  11  5  10  40:47  38 
  9.  Jedovnice  26  9  9  8  43:34  36
  10.  Drnovice  26  10  6  10  60:58  36 
  11.  Vysočany  26  9  3  14  47:51  30 
  12.  Šošůvka  26  7  3  16  40:66  24 
  13.  Letovice  26  5  6  15  34:56  21 
  14.  Skalice  26  2  3  21  24:84  9

III.třída 
  1.  Lipůvka  26  18  4  4  73:32  58
  2.  Vilémovice  26  17  2  7  63:33  53 
  3.  Kotvrdovice  26  15  6  5  73:37  51 
  4.  Ostrov  26  15  2  9  63:44  47
  5.  Kunštát B  26  14  1  11  74:61  43 
  6.  Benešov  26  12  3  11  82:69  39 
  7.  Vranová  26  12  3  11  58:62  39 

  8.  Knínice  26  11  5  10  50:48  38 
  9.  V.Opatovice  26  10  5  11  69:63  35 
  10.  Lysice  26  9  7  10  57:54  34
  11.  Vavřinec  26  10  1  15  47:67  31 
  12.  Vísky  26  8  5  13  38:57  29
  13.  Ráječko B  26  6  2  18  42:99  20 
  14.  Bořitov B  26  1  2  23  30:93  5

IV.třída, sk. A
  1.  Lažany  28  24  1  3  117:34  73 
  2.  Adamov  28  23  2  3  140:38  71 
  3.  Jedovnice B  28  10  6  12  61:88  36 
  4.  Lažánky  28  10  4  14  56:60  34
  5.  Bukovina  28  10  4  14  60:77  34 
  6.  Olomučany B  28  8  6  14  44:83  30 
  7.  Vilémovice B  28  6  6  16  41:91  24 
  8.  Rozstání  28  5  3  20  33:81  18 

IV.třída, sk. B
  1.  Svitávka  28  22  2  4  88:25  68 
  2.  Voděrady  28  18  3  7  80:45  57 
  3.  Lomnice  28  16  1  11  67:60  49 
  4.  Doubravice B  28  12  4  12  63:57  40 
  5.  Cetkovice  28  12  3  13  64:71  39
  6.  Skalice B  28  9  3  16  43:68  30 

  7.  Kořenec B  28  9  2  17  56:82  29 
  8.  Valchov  28  4  2  22  39:92  14

OP ženy 
  1.  Kunštát  20  17  2  1  74:7  53 
  2.  Boskovice  20  14  4  2  97:12  46 
  3.  Kostelec B  20  9  1  10  52:46  28 
  4.  Drnovice  20  7  4  9  39:56  25
  5.  Ráječko  20  5  5  10  39:40  20 
  6.  Lipová  20  0  0  20  2:142  0

OP dorost, sk. A
  1.  Lipůvka  28  22  4  2  115:29  70 
  2.  Ráječko  28  18  9  1  101:29  63 
  3.  Jedovnice  28  16  7  5  98:36  55 
  4.  Sloup  28  13  4  11  111:58  43
  5.  Č.Hora  28  12  3  13  63:56  39 
  6.  Kotvrdovice  28  12  1  15  72:80  37 
  7.  Adamov  28  2  2  24  34:150  8
  8.  Skalice  28  2  0  26  33:189  6 

OP dorost, sk. B
  1.  Svitávka  28  22  5  1  129:29  71 
  2.  Letovice  28  20  5  3  97:32  65 

  3.  Cetkovice  28  16  1  11  84:67  49 
  4.  V.Opatovice  28  14  4  10  62:44  46 
  5.  Olešnice  28  9  4  15  56:68  31
  6.  Vísky  28  7  2  19  45:104  23
  7.  Voděrady  28  6  2  20  35:91  20 
  8.  Drnovice  28  6  1  21  38:111  19 

OP žáci, sk. A
  1.  Rudice  16  15  0  1  109:28  45 
  2.  Lipovec  16  13  0  3  60:29  39 
  3.  Kotvrdovice  16  9  1  6  66:52  28 
  4.  Sloup  16  7  2  7  70:54  23
  5.  Lipůvka  16  7  2  7  42:35  23 
  6.  Boskovice B  16  7  1  8  64:52  22 
  7.  Doubravice  16  5  1  10  31:96  16
  8.  Olomučany  16  3  3  10  52:65  12 
  9.  Ráječko  16  1  0  15  17:100  3

OP žáci, sk. B
  1.  V.Opatovice  16  11  4  1  61:18  37 
  2.  Kunštát  16  11  0  5  52:28  33
  3.  Letovice  16  9  4  3  34:21  31 
  4.  Cetkovice  16  9  1  6  56:29  28 
  5.  Drnovice  16  9  1  6  42:26  28 
  6.  Lysice  16  7  2  7  42:30  23

  7.  Svitávka  16  7  1  8  37:28  22 
  8.  Knínice  16  2  1  13  22:76  7 
  9.  Vísky  16  0  0  16  12:102  0 

OP mladší žáci 7+1
  1.  Blansko B  18  16  1  1  147:18  49 
  2.  Boskovice B  18  12  2  4  86:38  38 
  3.  Knínice  18  10  2  6  75:75  32
  4.  Olešnice  18  10  1  7  71:59  31 
  5.  Č.Hora  18  8  4  6  57:54  28
  6.  Jedovnice  18  5  4  9  46:52  19 
  7.  Kunštát  18  5  3  10  36:88  18 
  8.  V.Opatovice  18  4  4  10  26:64  16 
  9.  Svitávka  18  4  4  10  46:90  16
  10.  Olomučany  18  3  1  14  40:92  10 

OP starší přípravka 
5+1, sk. A

  1.  Rudice  16  16  0  0  203:31  48 
  2.  Blansko  16  14  0  2  136:47  42 
  3.  Jedovnice  16  8  1  7  93:123  25 
  4.  Lipůvka  16  7  2  7  67:104  23
  5.  Vysočany  16  6  3  7  96:96  21 
  6.  Lipovec  16  5  2  9  97:108  17 

  7.  Adamov  16  5  2  9  83:129  17 
  8.  Ráječko  16  4  2  10  60:94  14 
  9.  Vavřinec  16  1  0  15  66:169  3 

OP st. přípravka 5+1, sk. B
  1.  Boskovice  14  12  2  0  155:30  38 
  2.  Kunštát  14  10  1  3  106:47  31
  3.  Drnovice  14  9  2  3  132:43  29 
  4.  Knínice  14  8  3  3  78:57  27
  5.  Boskovice B  14  5  0  9  57:99  15 
  6.  Rájec-Jestřebí  14  4  1  9  46:84  13 
  7.  Voděrady  14  2  2  10  20:92  8
  8.  Letovice  14  0  1  13  10:152  1 

OP mladší přípravka 4+1
  1.  Blansko  18  15  1  2  176:52  46 
  2.  Kunštát  18  14  1  3  175:103  43 
  3.  Boskovice  18  13  1  4  178:86  40 
  4.  Č.Hora  18  10  2  6  130:79  32
  5.  Rájec-Jestřebí  18  9  0  9  113:95  27 
  6.  Jedovnice  18  8  2  8  85:75  26
  7.  Boskovice B  18  7  0  11  100:190  21 
  8.  Blansko B  18  5  2  11  84:126  17
  9.  Adamov  18  4  1  13  100:129  13 
  10.  Knínice  18  0  0  18  33:239  0

KOMPLETNÍ TABULKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ PO SKONČENÍ 
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011/2012, KTERÉ SCHVÁLILA STK OFS BLANSKO

FK Blansko A – druhé místo v KP muži

Úspěšné fotbalové kolek  vy sezony 2011/12

FK Kunštát – vítěz I.B třídy

FK Blansko B – vítěz OP muži

FK Lipůvka – vítěz III. třídy

SK Moravan Svitávka – vítěz OP dorostu

FC Boskovice – starší přípravka

Sokol Rudice – vítěz OP žáci

Pohled na fotbalový 
rok v FK Blansko

Pokračování ze str. 7
Tento kolektiv v zimním období také plně využíval tělocvičnu k přípravě a ab-

solvoval řadu kvalitních turnajů od Štenberka, Olomouce až po Žebětín. Zvítězil 
ve své kategorii v Bučovicích, na akci pořádáné JmKFS. Dobrá morálka kluků, 
kteří zvládají náročné tréninky, výsledky se dostavují. Také zde se již projevují 
talenty, o které projevuje velký zájem brněnský fotbalový klub. Znovu v tomto 
ročníku 2004 budou přihlášena dvě družstva k mistrovským soutěžím.

Starší přípravka ročník 2003 a 2002 se umístnila v okresní soutěži na dru-
hém místě ve skupině A soutěže 5+1.Tréninky vedou Renda Gryc, Martin Sedlák 
a Aleš Nečas. Jedná se zde o kolektiv, který již tréninky věnuje kolektivnější hře 
která má svoje zásady a principy. Kluci také plně v zimním období využívali tě-
locvičny a absolvovali řadu turnajů ve kterých vůbec proti kvalitním brněnským 
soupeřům, nebyli mimo hru. Opět v novém soutěžním ročníku budou v této kate-
gorii přihlášena dvě mužstva k soutěži. 

V kategorii žáků jsme vyhráli s obrovským náskokem soutěž mladších žáků 
okresu 7+1. V krajském přeboru se áčko umístnilo na druhém místě, kde před-
vádělo kvalitní výkony. Jistě trenérům kolektiv dělal radost. Zde již tréninky jsou 
kvalitativně zaměřeny na náročnou soutěž od fyzické přípravy, herní činnosti jed-
notlivce a součinnost a myšlení ve hře. Musím zde trenéry pochválit za dobrou 
práci. Mají přehled o talentech v blízkém okolí pravidelně absolvují v letním 
přípravém období soustředění v Rudici, kde jim plně vycházejí vstříc. 

Starší žáci pod vedením trenérů Michala Šenkeříka, Tomáše Vacha a Jirky 
Kratochvíla se v krajském přeboru umístnili na čtvrtém místě. Propracované ná-
ročné tréninky absolvují kluci velmi aktivně. Naše žákovské kolektivy pravidelně 
oslabuje velký zájem brněnského a olomouckého fotbalového klubu o hráče. Těší 
nás, že zájem v kategorii žáků má řada dobrých hráčů z okolí. Toto je právě 
dobrá vizitka práce našich trenérů v obou žákovských kategoriích. Také i starší 
žáci v letním přípravném období absolvují soustředění v Rudici. I zde musíme 
vyzvednout velmi dobrou práci trenérů.

Mladší dorost se umístnil na druhém místě MSSD, kde se pod vedením Petra 
Stupky a Davida Bednáře prezentoval velmi dobrými výkony v soutěži. Zde je 
již náročnost tréninků zaměřena k postavení v soutěži a musím říci, je kvalitní. 
Mladší dorostenci určitě čerpají zkušeností druholigového hráče HFK Olomouc 
Davida Bednáře, spolu s hlavním trenérem Stupkou vytvořili dobrý kolektiv. Oba 
dva od nového ročníku přecházejí ke starším dorostencům. Dobrá práce.

Starší dorost se ve vyrovnaném soutěžím ročníku MSSD umístnil na čtvrtém 
místě, kdy mu domácí těsná porážka v posledním utkání doma sebrala druhé mís-
to, které po celý ročník udržovalo za suvererní Spartou Brno. Trenér Jirka Pokoj 
měl dokonalý přehled o výrazných talentech v okolí. Tito hráči poté absolvovali 
náročný tréninkový proces v našem oddíle a výsledky toho byly důkazem. Právě 
u dorostenců je již práce zaměřena jako u dospělých a o to více, že musíte po-
čítat s mladickými „manýry“ věku, kde trenérská práce je ješte více náročnější. 
Trenér po několika letech od dorostu odchází na vlastní žádost a věřím ale, že 
se po odpočinku znovu zapojí do nelehké práce. Jirko „Čendo“ DĚKUJI TI ZA 
ODVEDENOU KVALITNÍ PRÁCI A TĚŠÍM SE NA PŘÍŠTÍ SPOLUPRÁCI! 

Závěr u mládeže. Od přípravek po žáky je velmi dobrá spolupráce s DDM 
Blansko na Údolní ulici. Je třeba ji prohloubit ve využívání základny Karolín pro 
aktivity naší mládeže. Všechna naše mládežnická mužstva hrála nejvyšší mož-
nou soutěž. Uvedené výsledky ukazují, že práce u všech mládežnických trenérů 
je kvalitní a po určitém vzdělávacím trenérském procesu může být ještě lepší. 
Z tohoto místa děkuji všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří pomáhali 
bez nároků na odměnu zajišťovat chod jednotlivých mužstev od přípravky až po 
dorost. U nejmenších, že de fakto tréninky absolvovali spolu s dětmi u hřiště. 
Ještě musím říci, že nám značně chybí tréninková plocha pro mládež. Nemusí být 
hned umělá tráva, ale vedlejší tréninkové hřiště udržovat zatravněné a oplocené. 
Děti na umělce brzy trpí bolestmi kloubů a achilovek. Pokus na vedlejší trávu již 
zde byl, ale dopadl špatně vinou neúdržby a volného pohybu po této ploše všech 
obyvatel v okolí. 

Béčko muži? Jistě musíme práci trenéra Radka Sedláčka hodnotit kladně. 
Smazali ztrátu po podzimu, vyhráli okresní přebor a postupují do krajské I.B 
třídy. Věřím v dobrou a kvalitní přípravu na novou soutěž a v příkladné spolu-
práci s A mužstvem, vidím dobré výsledky v nové soutěži. Dobrá práce mužstva 
a trenéra! 

A muži, druhé místo v krajském přeboru. Velmi dobrá tréninková, promyšlená 
práce v přípravě a na utkání trenéra Michala Kuglera ctí. Vzdělává se a má 
všechny předpoklady ještě k vyšší kvalitě trenéřiny ve fotbale. Věřím tomu! Ztrátu 
po podzimu se pár kol před koncem podařila smazat a vedlo se o tři body. A jak 
to ve fotbale chodí, přišla porážka na předposledním a počet remíz doma tomu 
dal konečnou podobu. Žádné světové mužstvo se neudrží v soutěži bez zakolí-
sání, možné ztráty bodů v podzimu remizami doma byly limitující. Na jaře to je 
vabank, těžko se to hraje. Právě na jaře naše mužstvo patřilo k nejlepším, to zna-
mená že muselo být kvalitně připraveno. Musíte počítat se zraněním, nemoci, 
studiem hráčů, řada drobných problému ovlivní chod mužstva. Myslím si, že Mi-
chal Kugler, Radim Bubeníček i Saša Malits se s jarem vypořádali na jedničku. 
Nemohu hodnotit hráče, jelikož jsem na mnoha utkáních nebyl, ale výsledky bez 
propadáku říkali, že Pepík Maška byl v zadních řadách na svém místě a útočník 
Petr Crhák se 12 vstřelenými brankami byli velmi dobrými a kvalitními posilami. 
Tyto hráče znám osobně velmi dobře a také je tak mohu hodnotit. Ostatní posílení 
neznám a tak se nevyjadřuji. Je potom na chuti odchovancům se těmto zkušeným 
hráčům ve všech směrech od přístupu k tréninkům, chování v kabině a nasazení 
ve hře alespoň vyrovnat. Tak já to cítím. Věřím, že Michal Kugler bude dále 
pokračovat, že tu vyšší soutěž dokáže vybojovat. Je to dobrý a kvalitní trenér pro 
Blansko! Bude to i nadále těžké, sestoupila Sparta Brno, postup Mutěnic, Kyjov, 
všechno kvalitní soupeři. Ale těžká utkání se hrají daleko lépe a zodpovědněji, 
než zdánlivě lehká.  Jan Nečas 

FK Blansko hledá další trenéry pro všechny mládežnické 
kategorie. Kontakt sekretář Petr Dvořák, tel.: 737 465 692. 

Nábor mladých přípravkářů ročníky 2005, 2006 a 2007, 
kontakt Zdenek Veselý, tel.: 605 232 069.

A

Páter cup 2012
Služby Boskovice za podpory Pivovaru Černá Hora pořádají v so-

botu 14. července na zimním stadionu (položena nová in-line plocha) 
v Boskovicích turnaj v malé kopané. Hraje se 5+1 na branky 5×2 m 
s hokejovými mantinely po stranách. Kapacita turnaje je 10 týmů. Star-
tovné je 1000 Kč, pro všechny účastníky turnaje celodenní volný vstup 
na koupaliště Červenka. Přihlášky na tel. 606 90 25 23 nebo na e-mail 
strya.sb@boskovice.cz.
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ŘÁDKOVÁ inzerce

taxi  FLORENTI Blansko 777 23 77 23 
Boskovice 775 23 75 23

Proč mi osud určil abych zemřel tak mlád?
Vždyť já byl s vámi šťastný a život měl tak rád!

Dne 13. 7. 2012 by se dožil náš milovaný syn

Ing. Marek Škrabal,
učitel na průmyslové škole 

v Jedovnicích 30ti roků.

Osud mu však nedovolil, aby tento krásný 
věk mohl oslavit v kruhu svých blízkých.

 Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva

TÝDENÍKU

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

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

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

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

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 
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ZBAVTE SE JICH!

SVĚŘTE PÉČI O VAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODBORNÍKŮM FIRMY „PAŘEZ“

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

FIRMA

� �

www.parez.cz

Kontakt na 
inzerci:

VOLEJTE
774 408 399

Podrobné 
informace 

včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net

PRODEJ
Prodám rodinný dům v blíz-

kosti centra Boskovic. Jedná se 
o kompletně zrekonstruovaný ro-
dinný domek s okrasnou zahradou 
a výhledem na hrad. Zastavěná 
plocha cca 120 m2, ( 5+1, tech-
nické zázemí). Informace na tel.: 
603 115 283.

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

Prodám nesené smyky s brá-
nami - 3 ks brán - středně těžké, 
záběr 2,9 m. Cena: 5 000 Kč. Ví-
řivou plastovou vanu (nová) - 90 
x 180 cm. Cena: 12 000 Kč. Pro-
šívanou péřovou kapnu i s polš-
tářem. Cena: 300 Kč. Zavařovací 
sklenice OMNIA - objem 370 ml 
- 3 Kč. Tel.: 736 458 388.

Prodám novostavbu rodin-
ného domu 5+kk v Boskovi-
cích. Celková plocha pozemku 
s okrasnou zahradou a koupacím 
jezerem je 1 780 m2, krytá stání 
pro 3 auta, nádherná a klidná lo-
kalita (ne satelit), nejsem RK! 
Tel.: 777 948 949.

Prodám byt 3+kk, v OV, v no-
vostavbě (2007) v Kamnářské 
ulici, Blansko-Zborovce. Cena: 
1 690 000 Kč (k jednání). Bez RK. 
Tel.: 728 147 327.

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

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

Koupaliště Wellness Kuřim:
E-mail: info@wellnesskurim.cz, tel.: 541  420 241, www.wellnesskurim.cz

 50 m bazén nepravidelného tvaru
 dětské brouzdaliště, dětské hřiště
 2 kurty na beach volejbal
 letní bar s venkovním posezením
 hudební večery v restauraci 

 26. 7., 30. 8., 27. 9.

Novinka!!!
  Mořská koupel 
  (kabinka pro 2 osoby)
  Nabídka masáží ručních  
  i strojových

V případě nepřízně počasí možnost využití 
vnitřního aquaparku s několika bazény 
a tobogánem.

Prodám byt 2+1 v centru Blan-
ska, cihlový, revit. oken, vlastní 
topení, možno i s garáží vedle 
domu. Prodej garáže možný i sa-
mostatně. Tel.: 603 230 688.

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

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

Prodám palivové dřevo. Více 
informací na tel.: 775 039 171.

Prodám nový elektromotor 
7,5 kW. Více informací na tel.: 
775 039 171.

Nabízím letošní kvalitní kvě-
tový med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120 Kč/
kg, v 5 kg sklenici 110 Kč/kg. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 123pava@
seznam.cz.

Nabízím kvalitní loňskou sli-
vovici 54%. Cena 300 Kč/ litr. Po 
domluvě dovezu do Blanska a Bo-
skovic. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám výčepní, chladicí 
kostku, se dvěma kohouty na to-
čení, narážeče, kompresor. Cena 
12 000 Kč. Tel.: 777 176 299.

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

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

Prodám byt v Letovicích 2+1 
v blízkosti ZŠ, MŠ, v 1. NP, s bal-
konem, vhodný i pro mladou ro-

dinu s dětmi. Cp. 67 m2. 
Cena: 850 000 Kč, rychlé 
jednání-možnost malé sle-
vy. Tel.: 777 357621.

Prodám oplocenou 
zahradu v Boskovicích 
u lesa, s polozděnou pod-
sklepenou chatkou, s kry-
tou terasou, Lipníky, 1000 
m2, v rovině, tvar čtverce. 
Tel.: 605 285 670.

Prodám sadu letních 
pneumatik na discích, 
nové. Cena 2 500 Kč. Na 
Felicii. Tel.: 777 176 299.

KOUPĚ
Koupím kvalitní knihy 

(staré i nové), staré po-

hlednice (do r. 1950 a starší), staré 
mince a bankovky, vyznamenání 
a známky. Tel.: 602 502 848.

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím červené pálené cihly 
z bouračky. Nabídněte. Boskovice 
a okolí. Tel.: 728 598 266.

Koupím RD v Černé Hoře 
nebo v Bořitově. Děkuji za nabíd-
ky majitelů. Tel.: 604 522 898.

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

Koupím starší RD v Blansku 
nebo v příměstských částech (Tě-
chov, Horní, Dolní Lhota, Klepa-
čov). Tel.: 603 905 438.

PRONÁJEM
Dlouhodobě pronajmu byt 

3+1 v Blansku na Severu. Volný 
ihned. Tel.: 775 223 137.

Pronajmu byt 1+1 na Písečné. 
Cena včetně inkasa a internetu 
6 500 Kč. Tel.: 731 528 197.

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

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

Pronajmu ihned garáž v Po-
toční ulici v Boskovicích. Mobil: 
607 744 430, 737 885 016, tel. + 
záznamník: 516 456 208.

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

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

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

Pronajmu 1+1 v RD se samo-
statným vchodem /výhodné pro 
studentky/. Tel.: 776 266 063.

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu, nekuřačku, věk 

27-35 let, protože chci partnerský 
vztah, založit rodinu, ale taky mít 
s kým cestovat a poznávat, škád-

lit se a smát, chodit na procház-
ky, jezdit na kole.... prostě užívat 
si život v páru. SŠ 177/33, tel.: 
776 107 422.

Muž 47 let chce navázat trva-
lý vztah a založit rodinu se ženou 
kolem 40 let. Odpovědi posílejte 
na adresu redakce nebo e-mail: re-
dakce@zrcadlo.net.

RŮZNÉ
Nabízím za odvoz hlínu z vý-

kopu základů rodinného domu, 
množství cca 50 m3, lokalita Svi-
távka. Tel.: 721 615 890.

Hledám spolehlivého a zruč-
ného člověka-řemeslníka na ob-
časnou stolařskou práci u domu v 
Blansku. Tel.: 739 314 335.

Nabízím prázdninové doučo-
vání angličtiny. Tel.: 606 714 571.

Hledám někoho, kdo pracuje 
v Brně, nejlépe Řečkovice, Me-
dlánky, Kr. Pole a měl by jedno 
volné místo v autě nebo naopak 
spolujezdce. Tel.: 776 073 629.
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„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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MONGOL-
SKÝ 

PASTEVEC
KOPCE

OPRA-
COVAT 

SEKEROU
LISTNÁČ SPZ OKR. 

SEMILY TAJENKA VYČERPAT ŠPLHAVÝ 
PTÁK

JAPONSKÁ 
LOVKYNĚ 
ÚSTŘIC

PŘÍMÁ PAZNEHT-
NÍK

POZDRAV HANBA PAPOUŠEK

RANNÍ 
VLÁHA

VALUTA
SPZ OKR. 
TRNAVA

TEKUTINA
CELNÍ KÓD 

LIBÉRIE

DVĚ 
VĚZNICE

DŮVĚRNĚ 
OSLOVO-

VAT

TŘÍSKA 
(SLOV.)

VERDIHO 
OPERA

PODPIS 
ANONYMA
MINULÉHO 

ROKU

BICYKLY

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO
OMÁMIT 

KOŘALKOU

PŘÍTEL 
AMISE

JMÉNO PA-
POUŠKA

NADÁVAT
BREJ-
LOVEC 

INDICKÝ

KOCOUR LUPEN
ÚSILÍ

NUŽE
VRSTVA 

TŘETIHOR

OTÁZKA
6. PÁDU LOUKA

PRIMÁT

PŘEDLOŽ-
KA

ŽENSKÉ 
JMÉNO

MILENKA
PRONÁ-

SLEDOVAT

LENIVÍ 
FELČAŘI

HUSARSKÝ 
KABÁTEC

ŽENSKÉ 
JMÉNO

GENERÁLNÍ 
TAJ. NATO

ZN. ELEK-
TRONVOL-

TU
OKOUT

HMATAT
ZÁPOR

ROVNÍKO-
VÁ OBLAST

NOCOVAT
ROZMAZLE-

NÉ DÍTĚ

BABIČKA 
(NĚM.)
ČÁSTI 
VĚT

STOVKY
LESNÍK

ZKR. KLU-
BU ATLETŮ

SPORTOVNÍ 
ZKRATKA
ZNAČKA 

STRONCIA

ZÁJMENO 
UKAZO-

VACÍ

MUŽSKÉ 
JMÉNO

PLOŠNÁ 
MÍRA

KLOUDNĚ
KNĚZ

NEPOHODA
JEDEN 
(ANGL.)

UKRA-
JINSKÝ 

A RUSKÝ 
TANEC

FILIPÍNSKÁ 
SOPKA

CYKLOHE-
XANON

OBVAZOVÁ 
POTŘEBA

DRUH PŘEDLOŽ-
KA

ČÁST 
MOLEKULY

Znalci sportovní historie si 
tentokrát se Zrcadlem Bla-
nenska a Boskovicka mohou 
zasoutěžit o ceny. Před LOH 
v Londýně vám předloží-
me třídílný olympijský test, 
na který můžete odpoví-
dat buď písemně na adresu 
naší redakce nebo na e-mail 
hlavacek.zrcadlo@centrum.
cz. Tři nejlepší budou odmě-
něni. Dnes vám předkládá-
me první díl.

1) Prvním českým medailistou 
z olympiád byl

a) diskař Janda-Suk
b) gymnasta Šupčík
c) jezdec Ventura

2) První olympiádu mimo Evro-
pu hos  lo město

a) Los Angeles
b) New York
c) Saint Louis

3) Olympiády 1980 v Moskvě 
se na výzvu USA k bojkotu pro   
sovětské invazi v Afghánistánu 
nezúčastnilo více než

a) 80 zemí
b) 70 zemí
c) 60 zemí 

4) Pořadatelství olympiády 
v roce 1944, která se nakonec 
nekonala kvůli druhé světové 
válce, bylo původně přiděleno 
městu

a) Tokio
b) Helsinki
c) Londýn

5) Olympijská vlajka byla popr-
vé vztyčena v roce 

a) 1920

b) 1924
c) 1928

6) Fenomenální černý sprinter 
Jesse Owens zaběhl v roce 1936 
na olympijských hrách v Londýně 
čas

a) 10,1
b) 10,2
c) 10,3

7) Triatlon se na olympiádě po-
prvé objevil v roce

a) 1996
b) 2000
c) 2004

Soutěžní test k londýnské letní olympiádě
8) Nejvíce zlatých medailí v po-

zemním hokeji získali hráči
a) Pákistánu
b) Indie
c) Německa

9) Dvě olympijské medaile zís-
kal Čech Stanislav Lusk

a) ve veslování
b) v kanois  ce
c) ve vodním slalomu

10) Korejský Soul dostal v roce 
1988 pro pořadatelství přednost 
před japonským městem

a) Ósaka
b) Nagoja
c) Kjóto

11) Fenomenální fi nský běžec 
Paavo Nurmi získal pět zlatých na 
olympiádě v roce

a) 1920
b) 1924
c) 1928

12) Anton Tkáč získal pro Čes-
koslovensko zlato

a) v cyklis  ce
b) ve střelbě
c) v atle  ce

13) Vodní slalomář Lukáš Pol-
lert vybojoval zlato na olympiá-
dě

a) v Barceloně
b) v Atlantě
c) v Sydney

14) První olympijský maraton-
ský vítěz se jmenoval 

a) Dorando Petri
b) Ray Ewry
c) Spiridon Luis

15) Ženy poprvé na olympiádě 
startovaly v atle  ckých disciplí-
nách v roce

a) 1920
b) 1924
c) 1928

16) Američan Al Oerter vyhrál 
na čtyřech olympiádách po sobě

a) ve vrhu koulí
b) v hodu diskem
c) v hodu oštěpem

17) Třikrát po sobě se stal 
olympijským vítězem v boxu

a) Cassius Clay
b) Joe Frazier
c) Teofi lo Stevenson

18) Největším úspěchem čes-
koslovenské házené na olympiá-
dách je

a) zlato 
b) stříbro
c) bronz

19) Badminton se hraje na 
olympiádách od roku 

a) 1992
b) 1996
c) 2000

20) Na olympiádě 2008 v Pekin-
gu vyhrál zlato v běhu na 100 m

a) Asafa Powell
b) Nesta Carter
c) Usain Bolt 

Z  
Letovičtí uspořádali Zájezd 

za krásami Polabí
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice uspořádalo koncem 

června za podpory Jihomoravského kraje zájezd za zdravím. 
Nejdříve jsme navštívili město Slatiňany, které leží v malebné kra-

jině úpatí Železných hor v blízkosti okresního města Chrudim. Zde 
jsme si prohlédli zámek, který byl znám jako tvrz před šesti sty lety. 
Po mnoha přestavbách doznal dnešní podoby na přelomu devatenác-
tého století. Na konci čtyřicátých let minulého století zde bylo vy-
budováno muzeum koní. V roce 2001, byl vyhlášen národní kulturní 
památkou. 

Pokračovali jsme prohlídkou hřebčína, který vystavěli Auersper-
kové na přelomu osmnáctého a devatenáctého století pro chov dosti-
hových koní. Hřebčín s přiléhajícím zámkem vlastnili do roku 1942. 
Nyní je hřebčín chovnou stanicí vraníků českého plemene staroklad-
rubských koní. 

Při poznávání zajímavostí vedla naše cesta do Kolína. Královské 
město Kolín leží na Labi v Polabské nížině. Bylo založeno v polovině 
třináctého století Přemyslem Otakarem II. Jádro města si uchovalo 
středověký půdorys a dnes je městskou památkovou rezervací. Při 
prohlídce města jsme navštívili Regionální muzeum, kde jsou k vidě-
ní stálé expozice Měšťanský dům, Královské město Kolín, Hygiena 
a péče o tělo v průběhu staletí. 

Závěr zájezdu patřil návštěvě města Kouřim. Kdysi jedno z nejvý-
znamnějších královských měst v Čechách, založil kolem roku 1260 
král Václav I. Ve městě je řada historických zajímavostí, jako je 
chrám sv. Štěpána, Santiniho kaple, kostel sv. Trojice a Městské opev-
nění. My jsme zde vyhledali poslední zajímavost zájezdu, Muzeum 
lidových staveb. Leží nedaleko od středu města. Vzniklo v roce 1972 
jako záchranný regionální skanzen objektů lidové architektury. Nos-
ným programem je výběr základních typů lidové architektury z území 
České republiky.

Závěrem lze konstatovat, že zájezd přinesl dobrý zážitek a psychic-
kou úlevu všem zúčastněným, ale i poznání dalších zajímavých míst. 
 Borek
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kalendář akcíkalendář akcí

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Jana - Z Hanka - E Michal Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka Katka Katka Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

Pokračování ze str. 6

Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Úprava zahrady. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. The Amazing Spider-Man. 
Boskovice v 19.30 hod. Muži v černém 3. 
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Signál.
Jedovnice v 19.30 hod. Probudím se včera.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka.

středa 18. červencestředa 18. července
AKCEAKCE

Blansko - Galerie města Blanska v 10 hod.: IV. letní výtvarná dílna.
Blansko - Klub Ratolest v 15 hod.: Dechová a relaxační cvičení.
Boskovice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Tvořivá dílnička s Fran  škem 
a Fanynkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iron Sky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Signál.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka.

KONCERTKONCERT
Blansko - Ulita v 19 hod.: Hudba pro Karolinku: Bujabéza.

čtvrtek 19. červencečtvrtek 19. července
AKCEAKCE

Blansko - Galerie města Blanska v 10 hod.: IV. letní výtvarná dílna.
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Masáže dě   od 0 do 2 let s Jitkou Pokor-
nou.
Blansko - Klub Ratolest ve 12 hod.: Centrum podpory dě   a rodin - pora-
denství s psychologem Miroslavem Šamalíkem.
Blansko - Dopravní hřiště ve 12 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko - Centrum Svatého Mar  na v 16 hod.: Malovánky se Šárkou.
Boskovice - Mateřské centrum v 9.30 hod.: Malování na sklo.
Boskovice - Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické lé-
kárny.

Letovice - Kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iron Sky.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Signál.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Diktátor.

pátek 20. červencepátek 20. července
AKCEAKCE

Blansko - Galerie města Blanska v 10 hod.: IV. letní výtvarná dílna.
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Laktační poradna.
Blansko - Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví - Brian Welch, front-
man heavymetalové skupiny Korn, dokumentární fi lm a diskuze.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Noční prohlídky - Intriky pana 
kardinála, nutná rezervace.

Těchov - Kulturní dům v 18 hod.: Slavnostní valná hromada SDH Těchov.
divadlo
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek - Medvídek 
Medoušek, hraje Minotaurus.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů. (3D)
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)

Boskovice v 19.30 hod. Polski fi lm.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Iron Sky.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Čtyři slunce.
Šebetov v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Šebetov - Zámecký park ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Krounex.

sobota 21. červencesobota 21. července
AKCEAKCE

Lysice - Farní dvůr v 15 hod.: Setkání harmonikářů.
Lysice - Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Tajemství darovaného klenotu, kostýmo-
vané prohlídky. Nutná rezervace.
Těchov - Kulturní dům v 9 hod.: Oslavy 100 let trvání SDH Těchov, 9 až 13 
hod.: prohlídka požární zbrojnice, ve 13 hod.: vystoupení mažoretek, ukáz-
ky hasební techniky, ukázky hasičského sportu, přijde i kouzelník Magic-R, 
v 17 hod.: Železný Zekon v 19 hod.: taneční zábava se skupinou Živel.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Prometheus. (3D)
Blansko ve 20 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů. (3D)
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Polski fi lm.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Iron Sky.

KONCERTKONCERT
Letovice - Areál AFK v 17 hod.: Rockspil No. 2, hrají Silent Hill, U Lumira, Bob 
Mouser, DMO, Heavily Loaded, B-Niccol.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Velvet v 18 
hod.: Hudební večer.
Černovice - Kulturní dům ve 20.30 
hod.: Letní noc s Arboretem Šmel-
covna Boskovice, hraje Skupina 
pana Motla.
Horní Lhota - Hřiště ve 20 hod.: Ta-
neční večer, hraje Netopýr.
Šebetov - Zámecký park ve 20 hod.: 
Pouťová zábava, hraje Prorock Blan-
sko.

neděle neděle 
22. července22. července

AKCEAKCE
Cetkovice - Zahrada kulturního 
domu v 15 hod.: Hasičský výlet - za-
hradní slavnost.
Šebetov - Zámecký park ve 14 hod.: 
Pouťové odpoledne - rozverné Fče-
ličky, od 15 hod.: taneční odpoled-
ne, hraje Boršičanka s lidovým vy-
pravěče.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Prometheus. (3D)
Blansko ve 20 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů. (3D)
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Polski fi lm.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Iron Sky.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 hod.: Mládežnický dechový soubor Základ-
ní umělecké školy Letovice s mažoretkami, promenádní koncert.
Boskovice - Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Trní, promenádní kon-
cert.
Kunštát - Zámek v 19 hod.: Iva Bi  ová, benefi ční koncert pro Kunštát PRO 
FUTURO o.p.s.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Vernisáž výstavy Jozefa Janko-
viče.

pondělí 23. červencepondělí 23. července
KINAKINA

Boskovice v 19.30 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů. (3D)

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Úrazová nemocnice, Po-
návka 6, tel.: 545 538 111 ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin. 
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

BLANENSKO
14. 7. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451
15. 7. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
21. 7. MUDr. Švendová Kř  ny, Zdrav. středisko 516 439 404
22. 7. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
28. 7. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
29. 7. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
4.8. MUDr. Tomaš  ková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398
5.8. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
11.8. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605
12.8. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

BOSKOVICKO
14.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
15.7. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
21.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499
22.7. MUDr. Křížová  Boskovice, Růžové nám. 12 516 452 808
28.7. MUDr. Kubínová Boskovice, Nem. Boskovice 516 491 263
29.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460
4.8. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452
5.8. MUDr. Jež Jan Boskovice, Lidická 8 516 456 109
11.8. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210
12.8. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046
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Mistrovství republiky v malé kopané v Černé Hoře 

   -      -             

          

  

  

  

          

 Foto Jaroslav Oldřich a Fran  šek Fiala

V pátek 5. a v sobotu 6. července se v krásném spor-
tovním areálu v Černé Hoře uskutečnilo 17. Mistrovství 
České republiky v malé kopané.

Právo na pořádání získal Blanenský svaz malé kopané 
již v roce 2009, a ne náhodou. Systém soutěží v malé 
kopané je v měřítku celé republiky raritní, vždyť v na-
šem okrese se hraje pravidelně v celkem šes   soutěžích 
s pravidlem postupů a sestupů a mimo sezonu je pořá-
dáno mnoho již tradičních turnajů.

Osobní záš  tu nad celostátní akcí převzal senátor Jo-
zef Regec, který bydlí několik metrů od dějiště turnaje. 
MR se zůčastnilo celkem pětatřicet týmů. Z původně 
nalosovaných družstev se pět omluvilo.

Náročný dvoudenní program byl částečně narušen 
nepřízní  počasí, ale fotbalisté se ho zdárně zhos  li. 
Vždyť první čtyři družstva musela celkem v průběhu 
turnaje nastoupit v jedenác   utkáních.

Předseda malé kopané v blanenském okrese Zdeněk 
Dolníček při hodnocení šampionátu ocenil roli všech 
organizátorů a poděkoval partnerům a sponzorům 
úspěšné akce.

Konečné pořadí:
1. AKTA-REZ PRAHA
2. TRIPOLI BRNO
3. FC KVASAR ČERNÁ HORA
4. KARLSBERG C.F. BRNO

Finále: AKTA-REZ – TRIPOLI 2:1
Zápas o 3. místo: FC KVASAR – KARLSBERG C.F. 3:2 /

po penaltovém rozstřelu/
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