
Michal Záboj

Boskovice - Na poli u Boskovic 
se minulý víkend objevil záhad-
ný obrazec. Piktogram v pšenici 
zabírá plochu asi šest tisíc metrů 

čtverečních. Vzápětí se stal vel-
kou atrakcí. 

Prvními, kdo obrazec zdoku-
mentovali, byli pracovník bos-
kovické radnice Jaroslav Parma 
a kameraman Luboš Sušil. Orna-

ment, který se objevil z pátku 
na sobotu 28. června, nafotili 
a pomocí kvadrokoptéry natočili 
z ptačí perspektivy.

„Za velmi krátkou dobu obra-
zec přilákal velké množství lidí. 

Webové stránky města se snímky 
pořízenými z ptačí perspektivy 
byly navštíveny přes dvacetti-
síckrát, což je v historii zdejší-
ho internetového zpravodajství 
absolutní rekord,“ podotkl Luboš 
Sušil.

Na místě si všimli zvláštního 
znaku. Obilí nebylo posečené, ale 
jen položené bez zlomení stébel. 
„Nebyl jsem uvnitř piktogramu, 
stáli jsme na kraji. Nic zvláštní-
ho jsem nepociťoval, soustředili 
jsme se na natáčení. Mobilní sig-
nál a wifi  signál tam fungovaly,“ 
popsal Jaroslav Parma.

Krátce po zveřejnění se bosko-
vický obrazec dostal na všechny 
tuzemské televizní stanice, rádia 
i zpravodajské servery. Na mís-
to začaly proudit stovky lidí. Ve 
středu se přímo v obrazci usku-
tečnila společná meditace. 

Objevily se také názory, že pik-
togram nevznikl lidskou rukou. 
„Je to dílo vysokých duchovních 
inteligencí, které pomáhají Zemi 
i člověku překonat energie, které 
sem nyní z galaxie plynou přes 
sluníčko,“ prohlásila například 
badatelka Tonička Plíšková, která 
se studiem kruhů v obilí zabývá.

O okolnosti vzniku obrazce 
se mezitím začala zajímat také 
policie. „Škoda byla majitelem 
pole vyčíslena na dvacet tisíc 
korun. Případ tedy vyšetřujeme 
pro podezření ze spáchání trest-
ného činu poškozování cizí věci,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková.

Policie teď shromažďuje svě-
dectví lidí a další poznatky, které 
by vedly k odhalení autora nebo 
autorů ornamentu. „V posledních 
dnech se nám ozvalo několik lidí, 

kteří nám předali různé poznatky. 
Některé jsou nevyužitelné, někte-
ré naopak využitelné jsou. Zajis-
tili jsme také například záběry 
kamerového systému ve měs-
tě a podobně,“ dodal policejní 
mluvčí s tím, že vyšetřování potr-
vá minimálně měsíc.

Obrazce v obilí nejsou v regio-
nu žádnou novinkou. Už v minu-
losti se objevily například u Roz-
seče nad Kunštátem nebo u Skali-
ce nad Svitavou a u Drnovic.

 více na str. 3

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

ročník 8      číslo 14       úterý 8. července 2014      cena 12 Kč / předplatné 10 Kč

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

IN
ZE

RC
E

Dozrává česnek, Jaroslav Crhák z Bořitova 
proto hlídá své pole dnem i nocí

Michal Záboj

Bořitov - Doslova čtyřiadva-
cet hodin denně tráví v současné 
době soukromý zemědělec Jaro-
slav Crhák z Bořitova na poli. 
Pokud chce ochránit svou letošní  
úrodu česneku před zloději, nic 
jiného mu ani nezbývá.

Jakmile začne tato aromatic-
ká zelenina dozrávat, nastávají 
pěstiteli a jeho spolupracovní-
kům kromě denních také noční 
služby.

Boskovice proslavil záhadný obrazec 
v obilí, jeho záběry obletěly republiku

Jaroslav Crhák hlídá úrodu česneku. Foto Michal ZábojJaroslav Crhák hlídá úrodu česneku. Foto Michal Záboj
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„Pole hlídáme nepřetržitě. 
V noci jsme tady navíc se psem, 
máme dalekohled s nočním vidě-
ním a poznáme tak i na dálku 
siluetu člověka. Zatím jsme ale 
nemuseli žádného zloděje česne-
ku zahánět,“ říká Jaroslav Crhák 
uprostřed svého pole s česne-
kem.

Hlídat úrodu je podle něj nut-
nost. Před lety se sám stal obě-
tí nenechavců, kteří mu přímo 
z pole ukradli kolem dvou set 
kilo česneku.

„Tenkrát jsme sklidili a pak 
přišla krátká přeháňka. Jenom 
na chvíli jsme odešli z pole, 
a když jsme se vrátili, všechno 
bylo pryč,“ vzpomíná na řádě-
ní zlodějů soukromý zemědělec 

z Bořitova, který letos česnekem 
osázel skoro sedm hektarů.

Letošní úroda prý bude dob-
rá. Na polích Jaroslav Crháka 
v těchto dnech dozrává celkem 
osm odrůd pravého českého čes-
neku. První raná odrůda už je 
přitom v prodeji.

To, že česnek na polích není 
v této době v bezpečí, potvrzují 
také statistiky policie. 

Například minulý rok policis-
té na Blanensku a Boskovicku 
řešili případ krádeže této zeleni-
ny v Kuničkách, předminulý rok 
zase v Blansku. 

Letos jsou zatím případy, kdy 
z polí zmizely stovky kilogramů 
česneku, hlášeny z jiných částí 
republiky.

Nový policejní vedoucí
Zdeněk Grénar 
říká, žádné 
zásadní změny 
nechystám.

Více na straně 2

Obrazec u Boskovic
Kruh v obilí není 
dílem lidské ruky, 
je přesvědčena 
badatelka 
Tonička Plíšková.

Více na straně 3

Úspěšná skladatelka
Lucie Vítková 
z Blanska je 
nejhranější 
mladou autorkou 
vážné hudby.

Více na straně 4

Experiment nevyšel, vedení policie se vrací do Blanska

Úředník, který 
údajně přijal 
úplatek, je na 

svobodě
Boskovice - Soud propustil 

z vazby úředníka boskovické 
radnice, které je stíhaný za přijetí 
úplatku a zneužití pravomoci úřed-
ní osoby. Na svobodu se dostal po 
dvou měsících. Pracovník odboru 
dopravy byl v koluzní vazbě, aby 
nemohl ovlivňovat svědky. „Jejich 
výslechy už máme, teď vyhod-
nocujeme důkazy,“ uvedl státní 
zástupce Radek Hůlka.

Úředník na boskovické radnici 
řešil dopravní přestupky a údajně 
přijal úplatek. Za to mu hrozí až 
desetileté vězní.

Podle vyjádření boskovické 
radnice by stíhaný pracovník měl 
nastoupit do zaměstnání. Až do 
vyřešení kauzy bude přeřazen na 
jiné pracoviště.  (moj)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto www.boskovice.cz Foto www.boskovice.cz

Blansko, Brno - Policie od prv-
ního července obnovila samostatné 
územní odbory Blansko a Vyškov. 
Obě bývalá okresní ředitelství se 
v jeden celek spojila před dvěma 
roky. Novinka se ale ukázala jako 
neefektivní. Od sloučení policie 
očekávala fi nanční úspory a lepší 
organizaci. To se ale nestalo a kraj-

ské ředitelství se proto po důklad-
né analýze rozhodlo vrátit územní 
odbory do původního stavu.

„Ukázalo se, že je sice možné 
řídit větší celek jedním vedením, 
problematické však bylo sloučení 
dvojí administrativy do jednoho 
aparátu,“ uvedla krajská policejní 
mluvčí Petra Vedrová.

Počet policistů v přímém výko-
nu služby, ani místo jejich působe-
ní se podle mluvčí žádným způso-
bem nemění. Obnovení územních 
odborů si ale vyžádá dvě tabulko-
vá místa navíc.

Územní odbory Blansko a Vyš-
kov se sloučily v dubnu 2012. 
V rámci republiky šlo o pilotní 

projekt. Tehdejší vedení policie 
argumentovalo i tím, že obě ředi-
telství jsou co do počtu policistů 
malá. Spojením se měl územní 
odbor vyrovnat ostatním v kraji. 
Policie také chtěla ušetřit několik 
manažerských a administrativních 
míst.  (moj) 

 více k tématu na str. 2

V propasti Macocha našli 
zatím neznámého pavouka

Moravský kras - Šestiočka moravská (dysdera moravica) - tak se jme-
nuje dosud neznámý druh pavouka, který byl objeven v propasti Macocha 
v Moravském krasu. Pavouk, na kterého jako první upozornil entomolog 
Milan Řezáč, se vyznačuje kaštanově hnědou přední částí těla s drobný-
mi důlečky a živí se opancéřovanými stínkami a svinkami, k jejichž lovu 
vyvinul specializovanou strategii. Šestiočka moravská je velká přibližně 
dva centimetry a největší aktivitu vyvíjí v noci.  (moj)
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Motorkář srazil
ženu na kole

Blansko - Od Blanska k Šebro-
vu projížděl v sobotu 5. července 
v odpoledních hodinách čtyřia-
dvacetiletý motocyklista. V pra-
votočivé zatáčce nepřizpůsobil 
rychlost, podjelo mu kolo a vjel do 
protisměru, kde srazil přijíždějící 
osmatřicetiletou cyklistku. Po stře-
tu byla cyklistka s lehkými zraně-
ními převezena do nemocnice. Na 
kole a motocyklu vznikla škoda za 
asi 50 tisíc korun. Dechové zkouš-
ky u obou účastníků nehody byly 
negativní.  (hrr)

Nehoda
zablokovala 

silnici
Rájec-Jestřebí - Doprav-

ní nehoda dvou nákladních aut 
zablokovala v pátek 4. července 
kolem odpoledne silnici mezi Ráj-
cem-Jestřebí a Petrovicemi. U jed-
noho z nákladních aut se na silnici 
převrátil vlek a komunikace zůsta-
la zcela neprůjezdná. Ve směru 
k Rájci-Jestřebí jel z kopce pade-
sátiletý řidič renaultu příliš rychle, 
a když přibrzdil, vlek se převrátil 
a poškodil protijedoucí náklad-
ní auto stejné značky. Při nehodě 
nebyl nikdo zraněn, na vozidlech 
vznikla škoda přesahující jeden 
milion korun.  (hrr)

Trafostanice 
zmizela

Adamov - Trafostanici v blíz-
kosti vlakových kolejí na trati Čes-
ká Třebová - Brno nedaleko Ada-
mova navštívili neznámí zloději. 
Vypáčili dveře objektu a ukradli 
odtud rezervní trafo v hodnotě asi 
50 tisíc korun.  (hrr)

Policisté našly 
ukradené věci
Blanensko a Boskovicko - Poli-

cisté se zaměřili na kontroly sběren 
druhotných surovin a bazarů s tím, 
že pátrali, jestli v nich nejsou 
odcizené věci. A hned na několika 
místech našli věci, které pocházeli 
z trestné činnosti a podařilo se jim 
i zjistit, kdo a kde je ukradl.

V Kunštátě například našli osm 
metrů okapových svodů, které 
měli ukrást muži ve věku sedm-
nácti a devatenácti let. Oběma již 
bylo sděleno podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže. Ve 
Velkých Opatovicích pak policisté 
objevili ve sběrně část pracovní-
ho obráběcího stroje. Z krádeže 
a následného prodeje je nyní pode-
zřelý jednašedesátiletý muž. Kro-
mě toho pak v Letovicích během 
kontroly policisté přišli na z kolej-
nic na železnici odcizené patky 
a šrouby. Po tom, kdo je ukradl 
a odevzdal do sběrny, policisté 
dále pátrají.  (hrr)

Rvačka psů
skončila 

zraněním
Šebrov - Ani venčení psa či 

procházka s ním po venku nemu-
sí dopadnout vždy dobře a bez 
následků. Přesvědčili se o tom dva 
muži v Šebrově, kteří se v úterý 
1. července vydali se psy na pro-
cházku. Jeden měl amerického 
pitbulteriéra na vodítku, druhý pak 
hovawarda na volno. Psi se najed-
nou začali napadat, rvát a kousat. 
Majitelé se snažili zabránit jejich 
poranění, ale psi je pokousali. Zra-
nění mužů byla lehká až středně 
těžká. Případ už prošetřují policisté 
pro podezření ze spáchání přestup-
ku proti občanskému soužití.  (hrr)

Auto šlo
přes střechu

Ludíkov - Policisté vyjíždě-
li v sobotu 28. června k havárii 
poblíž Ludíkova. Jedenašede-
sátiletá řidička vozu Opel Astra 
nezvládla mezi obcemi Ludíkov 
a Žďárná pravotočivou zatáčku 

a vyjela mimo silnici. S vozidlem 
se pak dvakrát převrátila. Se zra-
něním byla převezena do bosko-
vické nemocnice.  (hrr)

Renault skončil 
v příkopě

Louka - Záchranáři vyjížděli 
v sobotu 28. června k dopravní 
nehodě poblíž Louky. Osmadva-
cetiletý šofér za volantem Renaul-
tu Thalia chtěl odbočit doprava. 
Nezkušený řidič, ale nezvládl 
řízení, auto dostalo smyk, naje-
lo na dělící ostrůvek u zastávky 
autobusu a narazilo i do dopravní 
značky označující tuto zastávku. 
Všichni tři cestující ve voze se 
zranili. Řidiče i čtrnáctiletou dívku 
převezli záchranáři do boskovické 
nemocnice. Starší spolujezdky-
ni převezl vrtulník do bohunické 
nemocnice. Škodu policisté vyčís-
lili 55 tisíc korun.  (hrr)

Řidička nedala
přednost

Sebranice - Nedání přednos-
ti skončilo ve čtvrtek 26. června 
nehodou. Havárie se odehrála 
poblíž Sebranic. Sedmatřicetiletá 
řidička osobního vozidla nedala 
přednost řidiči, který jel po hlavní 
silnici Brno- Svitavy. V obou vozi-
dlech byli lehce zraněni spoluces-
tující. Dechové zkoušky nepotvr-
dily, že by některý z řidičů požil 
před jízdou alkohol. Předběžná 
škoda na vozidlech byla vyčíslena 
na 110 tisíc korun.  (hrr)

Mladý cyklista
do školy 
nedojel

Rozseč - K nehodě dvanáctileté-
ho chlapce vyjížděli ve čtvrtek 26. 
června před osmou hodinou bla-
nenští dopravní policisté i sanitka. 
Školákovi totiž ujel autobus, a tak 
se rozhodl zvládnout cestu z Roz-
seče do Kunštátu na kole. Bohužel 
však v místě prudkého klesání 
nezvládl zatáčku a z kola spadl. 
Naštěstí dbal malý cyklista před-
pisů a nevyjel bez přilby na hlavě. 
S předběžně lehkým zraněním ho 
záchranáři převezli do brněnské 
dětské nemocnice.  (hrr)

Dítě vběhlo
pod auto

Křetín - Lehkým zraněním 
skončila v pondělí 23. června 
nehoda ve Křetíně. Šestiletý chla-
pec tam šel s otcem podél hřbitov-
ní zdi a najednou vběhl pod právě 
projíždějícího auta Ford Mondeo. 
Záchranáři převezli dítě preven-
tivně do boskovické nemocnice. 
Dechová zkouška u řidiče osob-
ního vozidla neprokázala požití 
alkoholu.  (hrr)

Opilý cyklista
havaroval

Olomučany - Několik půl-
litrů piva a následná zpáteční 
cesta na kole se nedělní noci 
22. června nevyplatila mladému 
cyklistovi. 

Na cestě z Olomučan do 
Blanska narazil v levotočivé 
zatáčce v místě prudkého kle-
sání do svodidel a jízda skon-
čila pádem. Sedmadvacetiletý 
muž riskoval, protože na hlavě 
neměl cyklistickou přilbu a ani 
jeho jízdní kolo nemělo potřeb-
ný světlomet. Navíc dechová 
zkouška ukázala 1,28 promi-
le alkoholu. Hazardér skončil 
s lehkým zraněním v blanenské 
nemocnici.  (hrr)

Michal Záboj

Blansko - Policie od prvního 
července obnovila samostatné 
územní odbory Blansko a Vyškov. 
Vedoucím blanenského odboru 
se stal plk. Zdeněk Grénar, který 
Zrcadlu poskytl rozhovor.

V roce 2012 byly spojeny 
územní odbory Blansko a Vyš-
kov do jednoho. Nakonec kraj-
ské ředitelství naznalo, že toto 
spojení bylo neefektivní. Pociťo-
val jste nějak tu neefektivitu?

Ke sloučení územních odborů 
Blansko a Vyškov došlo na zákla-
dě pilotního projektu a trvalo dva 
a čtvrt roku. Průběžně se vyhod-
nocovaly poznatky o fungování, 
vývoj či ekonomické ukazatele. 
Předpokládala se úspora fi nanč-
ních prostředků zejména, co se 
týká logistického zabezpečení čin-
ností, které sloučením byly zdvo-
jené, byla souběžně ve Vyškově 
i v Blansku. V obou objektech se 
držel provoz. Pokud by to slouče-
ní mělo být skutečně efektivní, tak 
by se muselo slučovat do jednoho 
celku včetně sídla, budovy, což 
v současné době nebylo reálné. 
Nemohli jsme počítat s tím, že 
by někde na zelené louce upro-
střed vyrostl nový objekt policie 
těchto dvou sloučených územních 
odborů. Z hlediska řízení takové-
ho územního odboru mohu říci, 
že vždy přináší něco pozitivního 
i negativního. Samozřejmě na 
řízení to bylo náročnější z důvodu, 
že člověk se musel orientovat ve 
dvou prostředích, jiné problémy 
se řešily ve Vyškově, jiné v Blan-
sku. Každopádně to byla zajímavá 
zkušenost z pohledu manažerské 
a řídící činnosti, která ukázala, že 
se dá takovýto územní odbor řídit, 
že fungoval, myslím si, velice 
dobře. Hlavní důvod byly ekono-
mické důvody, proč jsme se znovu 
rozdělili. 

Teď se vrátil zpět územní 
odbor do Blanska, vrátilo se 
na okres vedení. Znamená to 
návrat do roku 2012, kdy se 
odbory sloučily?

Já už jsem tady v rámci územ-
ního odboru Blansko působil 
před sloučením na pozici zástup-
ce vedoucího. Působím už tady 
poměrně dlouhou dobu, takže 
celek jako takový znám, vím, jak 
funguje. Troufnu si říct, že funguje 
velice dobře. Nejsem příznivcem 
žádných velkých změn. Navíc pro 
nás je to organizační záležitost 
toto rozdělení. Nic podstatného, 
co by mělo vliv na práci policistů, 
na výkon všech činností v rámci 
územního odboru se měnit nebu-
de. Budeme se samozřejmě snažit 
o co nejlepší fungování a co nej-

Zdeněk Grénar Foto Michal ZábojZdeněk Grénar Foto Michal Záboj
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lepší službu veřejnosti tak, jak by 
měla policie fungovat.

Před časem už proběhly 
nějaké změny v rámci územního 
odboru. Rušilo se obvodní oddě-
lení v Černé Hoře a zůstala tři 
oddělení – Letovice, Boskovice 
a Blansko. Plánuje se nějaká 
další reorganizace nebo nao-
pak návrat oddělení do Černé 
Hory?

Žádná další reorganizace či 
organizační změny v rámci našeho 
územního odboru a s tím spojené 
jakékoliv rušení oddělení nebo 
článku se neplánuje. Samozřej-
mě návrat obvodního oddělení do 
Černé Hory není reálný a není ani 
v plánu. Přerozdělení toho teritoria 
po zániku oddělení v Černé Hoře 
bylo mezi stávající tři obvodní 
oddělení, což jsou právě Bosko-
vice, Letovice a Blansko, které 
převzalo největší část toho území. 
Na obvodním oddělení Blansko se 
snažíme v současné době doplnit 
početní stavy tak, aby byly stopro-
centně naplněny a tím mohlo toto 
největší obvodní oddělení v rámci 
našeho územního odboru plnohod-
notně fungovat.

Jak to tedy vůbec vypadá 
s personálním zajištěním celého 
územního odboru Blansko?

Rozdělím to na dvě linie, tedy 
vnější službu, což je uniformo-
vaná policie, a linii kriminální 
policie, což je neuniformovaná 
složka. U kriminální služby je 
naplnění stoprocentní, co se týká 
početních stavů. U vnější služby 
se potýkáme s určitým podsta-
vem, zejména u obvodního oddě-
lení Blansko, které je oslabeno 
nejvíce. V současné době se ale 
daří v rámci výběru nových poli-
cistů tyto počty doplňovat. Před-
pokládáme, že do konce roku 

bude na oddělení v Blansku sto-
procentní naplněnost. Policisté 
ale musejí projít odborným vzdě-
láváním v rámci našeho policej-
ního školství, což je otázka ještě 
minimálně jednoho roku, než 
budou plnohodnotnými policis-
ty a budou moci sloužit v rámci 
našeho obvodního oddělení. 

Když přijde nové vedení, tak 
většinou oznámí, že chce něco 
změnit, že chce něco dělat jinak. 
Jak to máte vy?

Já žádné zásadní novinky 
a změny nechystám, protože znám 
toto území, znám činnosti jed-
notlivých oddělení, jejich chod a 
práci. Samozřejmě, určité drobné 
detaily se dají vždycky zlepšovat. 
Je to vždycky nějaký úhel pohledu 
a názoru vedoucího pracovníka, 
jak se podívá na činnost každého 
útvaru, každého oddělení, ale žád-
né zásadní změny určitě nechys-
tám. Výkon služby, jak je konci-
pován s ohledem na početní stavy, 
na to co musíme v rámci policie 
zajišťovat, je nastaven velmi dob-
ře. Dokazují to i výsledky, které 
jsou dosahovány, ať už v počtu 
zadržených řidičů pod vlivem 
alkoholu, pod vlivem drog, ať už 
je to trestná činnost a další ukaza-
tele.

Jaká je vlastně bezpečnost-
ní situace z pohledu policie na 
okrese Blansko? Je pro něj něco 
charakteristického?

Pro toto teritorium je charakte-
ristické, že tady převládá majetko-
vá trestná činnost, což je spojeno 
v letním období s turismem, kdy 
dochází ke krádežím věcí z vozi-
del, vloupání do rekreačních 
objektů. Dále jsou to vloupání do 
objektů rodinných domků, prode-
jen, drobné krádeže v prodejnách. 
Trend drobné majetkové činnosti 

je dlouhodobá záležitost. Poměrně 
dobře se daří eliminovat násilnou 
trestnou činnost, zejména počet 
loupeží, kde došlo oproti před-
chozím letům k poklesu. Poměrně 
dobře se daří také objasňovat tato 
trestná činnost, ale i s tím spo-
jená majetková trestná činnost. 
Blansko je mezi veřejností ozna-
čováno za jakési doupě výroby 
a distribuce drog. Náš tým, který 
se zabývá výhradně drogami, má 
rok od roku lepší a lepší výsled-
ky. Samozřejmě bychom uvítali 
posílení tohoto týmu, ale jsme 
limitováni početním stavem poli-
cistů. Je to spojeno také s tím, že 
dokud je poptávka, tak vždycky 
bude nabídka. Nám se podaří zre-
alizovat poměrně velkou skupinu 
a do čtrnácti dnů do měsíce je ta 
skupina nahrazená a naše práce 
začíná zase nanovo. 

V Boskovicích se na poli 
vyskytl obrazec v obilí a poli-
cie zahájila vyšetřování. Jak 
pokračuje?

Toto oznámení jsme přijali, 
zabýváme se jím a podnikáme kro-
ky k tomu, abychom se dopátrali 
původce tohoto možná pro někoho 
záhadného obrazce. Pro nás je to 
standardní běžná práce, věnuje se 
tomu ve spolupráci s dalšími přidě-
lený policista, který má na starosti 
tento případ. Zatím je velmi brzy 
nějak hodnotit nebo říct, zda se to 
podařilo či ne. Je to poměrně čer-
stvé. Navíc je potřeba shromáždit 
veškeré důkazy a veškeré možné 
faktory, které by nám ukazovaly 
na původce tohoto obrazce.

plk. Mgr. Zdeněk Grénar
- 44 let
- u policie působí 25 let
- ženatý, dvě děti
- koníčky: práce, kolo, 
zahrádka a odpočinkové aktivity

Mateřinka na Suchém dostane 
novou fasádu a oslaví sté výročí

Radim Hruška

Suchý - V Suchém se pustili 
do zateplení budovy mateřské 
školy. Do konce letních prázd-
nin má objekt dostat mimo jiné 
novou fasádu a podlahové vytá-
pění. Obec na náročnou akci 
dostala dotaci přes jeden a půl 
milionu korun.

 „S rekonstrukcí školky jsme 
začali už loni před Vánoci, kdy se 
měnila všechna okna, zateplova-
la půda a sklepy. Letos navážeme 
zateplením pláště. Počítá se také 
s novou fasádou, podlahovým 
vytápěním nebo novými klem-
pířskými prvky. V rámci prací 
se také opraví sociální zařízení 
pro pětadvacet dětí, které školku 
navštěvují,“ vypočítal starosta 
obce Jiří Vyklický (BEZPP).

Práce na budově, kde se 
poslední větší opravy uskutečni-
ly v roce 1970, mají být hotové 
do pětadvacátého srpna. 

„Všechno chceme stihnout 
tak, aby děti po prázdninách 
nastoupily do nového. Zaměst-
nanci obce a rodiče se nejprve 
pustili do vystěhování vybavení 

školky, následně začaly samotné 
práce,“ upřesnil starosta s tím, že 
školka zůstane zavřená po celé 
prázdniny.

V září pak přijdou na řadu pří-

jemnější starosti. Budova bývalé 
školy totiž letos oslaví sté výro-
čí. V rámci něj chystá obec vydá-
ní publikace a v druhé polovině 
září také oslavu.

 Foto mapy.cz Foto mapy.cz
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Obrazec je dílo vysokých duchovních 

inteligencí, říká badatelka Tonička Plíšková
Michal Záboj

Boskovice - Záhadný obrazec, 
který se o víkendu objevil na poli 
nedaleko Boskovic, teď zaměst-
nává policejní vyšetřovatele. Pá-
trají po lidech, kteří piktogram 
vytvořili. Vyskytují se ale i názo-
ry, že kruh v obilí je dílem mimo-
zemských sil.

Obrazec na poli se stal velkou 
atrakcí. Na místo míří desítky 
lidí. Přijela se na něj podívat také 
badatelka a publicistka Tonička 
Plíšková, která se studiem kruhů 
v obilí zabývá, a která policii žád-
né šance při vyšetřování nedává.

„Jsem přesvědčena, že policie 
nemůže zjistit, že by to vytvořil 
člověk, protože není možné, aby 
tak obrovský a tak dokonalý ob-
razec vznikl tím, že se sem při-
jdou nějací hošíci a začnou ho 
po nocích vytvářet. Už jenom 
vzhledem k rozsahu plochy, která 
je položena, nemá šanci ani velká 
skupina lidí, toto vytvořit,“ říká 
badatelka.

Jak si tedy vznik obrazce vy-
světlujete? Čí je to dílo?

Je to dílo vysokých duchovních 
inteligencí, které pomáhají Zemi 
i člověku překonat energie, které 

sem nyní z galaxie plynou přes 
Slunce. Dochází ke slunečním 
erupcím, mění se celá planeta 
Země, mění se všechny plane-
ty ve sluneční soustavě, mění se 
i lidé a je to velmi silný energetic-
ký nápor, který musí unést v prv-
ní řadě Země a také člověk. A ty 
energie tomu pomáhají. Je škoda 
ten obrazec pokosit, jak to někteří 
zemědělci udělali. Protože stejně 
to obilí už víc poničené být ne-
může, ale zároveň je nám tady 
tím něco sdělováno. Třeba, že 
máme tato zrnka zvednout, máme 
je dát na výzkum, aby odborníci 
zjistili, čím se toto obilí liší od 
obilí, které je zkraje obrazce. Je 
velmi pravděpodobné, že zjistí 

velké věci. Výzkum se dělá v An-
glii, v Americe i v Rusku a zjis-
tilo se, že obilí, které je z kruhů 
má daleko lepší vlastnosti, větší 
výnosnost, klíčivost, jiné DNA, 
že je bohatší pro obživu člověka, 
důležitější než obilí, které jsme 
dosud pěstovali.

To znamená, že bychom to 
zrno měli vzít, zasít, a pak bu-
deme mít lepší úrodu?

Myslím si, že ano, ale hlavně 
by měl být proveden výzkum 
v laboratoři, už jsem jednala 
s určitou laboratoří. V ČR je ale 
veliký protiklad ve vědě od skep-
tiků, kteří se nám snaží namluvit, 
že obrazce tvoří lidé. Neuvědo-

mují si, že brzdí obrovský po-
krok lidstva, že brání lidstvu mít 
potraviny lepší.

Jak tedy podle vás obrazce 
vznikají, je to dílo okamžiku 
nebo delšího času?

Všichni odborníci jsou pře-
svědčení, že je to dílo okamžiku. 
I u nás v České republice viděl 
jeden myslivec, který byl v noci 
sledovat zvěř na posedu v Hluku u 
Uherského Hradiště, na protějším 
kopci, než obrazec v obilí vznikl, 
tak viděl přiletět takové oranžové 
kuličky. Angličané to mají nato-
čeno, že přiletí nad pole, začnou 
se otáčet a pak je tam nádherný 
obrazec. Jedna Američanka, která 
se výzkumem kruhů v obilí za-
bývá, zase viděla vysoký sloup 
světla, který se dole začal otáčet 
jako káča, a když se tam pak šla 
podívat, tak tam byly obrazce. 

Proč myslíte, že ten obrazec 
vznikl zrovna tady? Pokud si 
dobře vzpomínám, tak podob-
né útvary se už vyskytly v mi-
nulosti v blízkém okolí.

Řekla bych, že obrazec vznikl 
na silném energetickém místě. 
Nikdy nevznikají na místě ná-
hodném. Toto místo musí být 
z nějakého důvodu velice dů-
ležité i celá tato oblast, proto-
že zde i v dobách dávných žili 
obyvatelé, kteří toho hodně vě-
děli, hodně znali. Třeba pánové 
boskovičtí, pánové kunštátští, 
prostě byla to a je silně kultur-
ně rozvinutá oblast. Navíc je to 
oblast, která je na křižovatce 
historických cest ze severu na 
jih. A kolem těch cest je spousta 
obrazců. Jeden byl například pod 
zámkem v Kunštátě, v roce 2011 

pak byl jeden obrazec nad rybní-
kem u Skalice a další pod Rozse-
čí nad Kunštátem. Tyto piktogra-
my vznikly ve stejný den. Loni 
pak byl obrazec opět v Rozseči 
a v Drnovicích. Tam právě se mi 
velice nelíbilo, že zemědělci ze-
lené obilí i s obrazcem pokosili. 
To je velmi škodlivé pro planetu 
i pro nás, protože ten obrazec je 
takovým požehnáním pro celou 
krajinu. Odtud se totiž šíří velice 
silné energie, které lidstvu i kra-
jině pomáhají. 

Jak se tedy dají číst tyto 
obrazce? Co bychom si z nich 
měli podle vás vzít?

Velice se mi líbí, jak tento ob-
razec přečetli boskovičtí páno-
vé, kteří na webu mají všechno 
krásně zdokumentováno, včetně 
snímků a videa a udělali rozbor 
pro světové stránky o kruzích 
v obilí. Kdo se podívá na městské 
stránky, kde je odkaz, tak uvidí, 
že tam je i grafické znázornění 
obrazce. Je tam přečtený i vzkaz, 
který tady je morseovkou kolem 
hlavního kruhu. V něm má být 
také symbol Pí, takže je tady 
mnoho informací, které nám 
obrazec dává a ještě je všechny 
nemáme přečteny. Zabývají se 
tím i cizí badatelé. Na Faceboo-
ku už jsem viděla i názor, že to 
někomu jako by vyrazilo dech, 
že by to měla být i výstraha, že 
bychom měli něco pochopit. Ne-
myslím si, že bychom se měli 
leknout, ale pochopit, co máme 
dělat jinak. Že takhle to dál nejde 
ve světě, jak se lidstvo chová, jak 
válčí, že by mělo jít lidstvo do 
sebe a jestli chce na této planetě 
zůstat, tak musí změnit přístup 
k Zemi i přístup sami k sobě.

Radim Hruška

Jedovnice, Suchý - Dva největší 
kempy v regionu jsou na začínající 
letní prázdniny dobře připraveny. 
V Jedovnicích i na Suchém se před 
letní sezónou podařilo vylepšit zá-
zemí pro návštěvníky. 

„Prováděli jsme rekonstruk-
ci centrální budovy s jídelnou, 
která dostala venkovní zateple-
ní, což umožní celoroční provoz 
kempu. Do budoucna plánujeme 
také postupnou obměnu vnitřního 
zařízení,“ uvedl vedoucí ATC Ol-
šovec Leoš Blažek s tím, že před 
sezónou mimo jiné také dokoupili 
nová šlapadla na rybník Olšovec.

Kemp nabízí hned několik mož-
ností ubytování. Od travnatých 
ploch pro milovníky stanování, 
přes chaty s dvěma až šesti lůžky, 
až po dvou až pětilůžkové pokoje 
v hlavní budově s různou úrovní 
vybavení. K dispozici jsou společ-
né sprchy a umývárny, kuchyňka 

i pračka. Pro ty náročnější jsou 
k dispozici moderní bungalovy 
s kuchyňkou, koupelnou, dvěma 
ložnicemi, parkovacím stáním, 
s možností elektrického vytápění, 
s internetovým připojením a další-
mi výhodami.

V kempu na Suchém zahájili 
sezónu začátkem května a potrvá 
až do konce září. S naplněním ka-
pacity nemají problém. Podle ve-
doucího provozovny služeb Petra 
Ondrucha jsou všechny chatky na 
letní prázdniny už nyní rezervova-
né. Návštěvníci podle něj s oblibou 
využívají také stanové tábořiště. 
„Máme k dispozici zhruba 165 
čísel, které přidělujeme návštěvní-
kům, kteří přespávají ve stanech. 
V loňském roce byl takový zájem, 
že během sezóny došla,“ vysvětlil 
Ondruch.

Ještě před sezónou stačila obec 
v kempu provést nutné opravy. Tý-
kaly se například elektroinstalace, 
sociálního zázemí, modernizace 

veřejného osvětlení nebo opravy 
fasády budovy se sociálním zaří-
zením. Práce přišly na celkem 145 
tisíc korun.

Na letní sezónu jsou v Suchém 
připraveni i po stránce bezpeč-
nosti. „Až do konce srpna budou 
v rekreační oblasti rybníku Suchý 
jako každoročně umístěny beto-
nové kostky, které zabrání vjezdu 
aut. Je to hlavně z důvodu zajiš-
tění bezpečného pohybu rekreantů 
v této části. Jednal jsem také se 
zástupci Policie ČR, kteří přislíbili 
zvýšený dohled v průběhu prázd-
nin,“ uvedl starosta Suchého Jiří 
Vyklický (BEZPP).

Kemp Suchý leží v těsné blíz-
kosti rybníka a nabízí možnost 
ubytování ve vlastních stanech 
a karavanech. V prostoru kempu 
je k dispozici nová recepce a in-
formační centrum, sociální zaříze-
ní včetně sprch, tobogán, tenisové 
hřiště atd. Auta mohou parkovat 
přímo u stanu či karavanu.

Kempy před sezónou 
vylepšily své zázemí

Boskovice - Do Boskovic se 
sjeli majitelé vozů značky Ford 
Mustang. Na Masarykově náměstí 
se seřadila více než dvacítka těchto 
legendárních aut. Boskovický sraz 
připomněl padesáté výročí začátku 
výroby Mustangů. První sjel z vý-
robní linky Fordu v roce 1964 a od 
té doby se jich vyrobilo přes sto 
dvacet tisíc kusů. 

„Jezdit s Mustangem je životní 
styl. Je to Amerika, má silný motor 
a nádherný zvuk. Je pravda, že pod-
vozek není nic extra a nějaká Ev-
ropa by mu ujela v zatáčkách, ale 
o rychlosti to není. Je to to o tom 
autu a o tom, co z něho cítíte,“ říká 
pořadatel srazu Zbyněk Šmahel 
z Mustang Riders clubu.  (moj)

Boskovicemi zaburácely motory 
legendárních Mustangů

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Michal Záboj

Blansko, Brno - Nejhranější 
mladou skladatelkou vážné hudby 
v českém éteru je Lucie Vítková. 
Devětadvacetiletá autorka, která 
pochází z Blanska, získala ve své 
kategorii Cenu Ochranného svazu 
autorského (OSA) za rok 2013.

Ocenění vychází ze statistik roz-
hlasových a televizních vysílatelů. 
Podle OSA se tak jedná o skladby 
a autory, které jsme mohli v loň-
ském roce nejčastěji slyšet v rá-
diích a v televizi. Lucie převzala 
cenu v červnu v divadle Hybernia 
v Praze. Na slavnostním večeru 
se ocitla ve společnosti zvučných 
jmen, jako je Petra Janda, Jiří Pav-
lica nebo Petr Skoumal a Richard 
Krajčo.

„Cena pro mě znamená určitě 
dobrou podporu a mám z ní ra-
dost. V případě kategorie mladý 
autor je totiž spojena s peněžitým 
šekem, což se bude hodit pro moje 
další počiny v hudbě,“ říká mladá 
autorka a hudebnice.

Lucie Vítková se sama charak-
terizuje jako skladatelka, impro-
vizátorka a interpretka. Jejími ná-

stroji jsou akordeon, hlas a foukací 
harmonika a dlouhá léta se věnuje 

také stepování. Lucie vystudovala 
hru na akordeon na brněnské kon-

zervatoři a kompozici na Janáč-
kově akademii múzických umění 
v Brně.

„Moje nejsilnější parketa a zá-
jem jsou určitě v odvětví, které je 
nazýváno soudobá a experimentál-
ní vážná hudba. Moje skladby se 
nedají úplně shrnout pod jednu hla-
vičku. Ve své tvorbě se zabývám 
více směry a skladby mají různý 
hudební výraz, koncepci vzniku i 
notaci,“ odpovídá na otázku, jak by 
vymezila své skladby.

V současnosti Lucie pracuje na 
své disertační práci v rámci dok-
torského studia na JAMU. Slyšet 
a vidět ji mohou lidé na jejích só-
lových vystoupeních nebo v hu-
debních uskupeních a kapelách 
Dunami, Dust in the Groove nebo 
Ha Chucpa.

„V lednu jsem vydala sólové 
album Ideas and Techniques (pan 
y rosas, Chicago 2014), které je 
volně stahovatelné na stránkách 
vydavatelství. Několik mých skla-
deb je k poslechu i na stránkách 
Soundcloud a Youtube. Ke koupi 
přes vydavatelství LOM je pak 

moje starší album Návrh na změnu 
partitury,“ vypočítává Lucie Vít-
ková, která už v minulosti získala 
za svou tvorbu řadu ocenění.

Kalendář mladé skladatelky je 
na příští týdny a měsíce nabitý. 
V červenci ji čeká mezinárodní 
konference v Praze, kde vystoupí 
s přednáškou na téma improvizace 
a hudba Christiana Wolffa. Příští 
rok se vydá na studium kompozice 
a teorie kompozice na Universität 
der Künste v Berlíně pod vedením 
skladatele a houslisty Marca Sa-
bata.

Zajímavé je i její působení v rod-
ném regionu. Na říjnovém divadel-
ním festivalu Kolotoč v Blansku 
představí svůj projekt Blansko 
a okolí ve folklorních písních, ke 
kterému přizvala blanenskou zpě-
vačku Kateřinu Reichovou a fi l-
mařku Petru Kateřinu Bučkovou. 
„Představíme krátký dokument, 
který jsme natočily v okolí, a po-
zveme účastníky na ‚koncertní 
výlety‘ zabývající se propojením 
folklórních písní s místem, kde 
vznikaly,“ dodává skladatelka.
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V domě židovské čtvrti sídlí 

nová muzejní expozice

Lucie Vítková. Foto Petra Kateřina BučkováLucie Vítková. Foto Petra Kateřina Bučková

Rádia a televize loni hrály nejčastěji hudbu mladé 
skladatelky Lucie Vítkové z Blanska

Michal Záboj

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka nabízí návštěvníkům další 
stálou expozici. Výstavu věnova-
nou židovským čtvrtím v České 
republice najdou v nově oprave-
ném Obecním domě v Bílkově 
ulici.

„Expozice popisuje ze všech 
možných aspektů  historických, 
urbanistických, architektonic-
kých, uměleckých  fenomén, kte-
rým jsou židovské čtvrti. V rámci 
Evropy je Česká republika velmi 
bohatá právě na tyto prvky. V ji-
ných zemích to opravdu v takové 
rozmanitosti a v takové šíři nena-
jdeme,“ zdůraznil autor projektu 
Jaroslav Klenovský z brněnské 
židovské obce.

V přízemí památkově chráněné 
budovy v bývalém ghettu se na-
chází audiovizuální sál a návštěv-
nické centrum. Zajímavostí je 
pekárna na macesy a rabínův byt. 
Samotná stálá expozice o židov-
ských čtvrtích sídlí v patře.

Obnova budovy byla součás-
tí projektu Federace židovských 
obcí 10 hvězd. V něm se dočkalo 
opravy dohromady patnáct pamá-

tek v deseti lokalitách. V Boskovi-
cích kromě Obecního domu ještě 
synagoga maior v Traplově ulici.

„Všechny budovy tvoří celek, 
který má návštěvníkům připome-
nout historii, kulturní a duchovní 
hodnoty židovského etnika v čes-

kých zemích,“ podotkl Jaroslav 
Klenovský. Na fasádě Obecního 
domu byla při slavnostním otevře-
ní ve čtvrtek odpoledne odhalena 
také pamětní deska významnému 
zemskému a také boskovickému 
rabínovi Abrahamu Placzkovi.

Projekt Revitalizace židov-
ských památek v České republice 
přišel dohromady na asi 280 mili-
onů korun. Většinu peněz poskytla 
Evropská unie. V každém z deseti 
míst, kde se objekty opravovaly, 
vznikla jedna stálá expozice.

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Adamov - Nejen oslavy, ale 
i velký stavební ruch provází letoš-
ní rok Adamov, který si připomíná 
padesáté výročí povýšení na měs-
to. Zejména Adamov I, jak se říká 
- Horka, se už v prvním pololetí 
dočkal značné obnovy chodníků 
a schodišť. Největší pozornost je 
ale soustředěna na akci s názvem 
Revitalizace přístupové komuni-
kace ke kulturní památce – kostelu 
sv. Barbory. S tou je spojena i roz-
sáhlá úprava před a za kostelem, 
v okolí fary a části městského úřa-
du. Přibude zeleně i parkovacích 
míst tak, aby návštěvníci známého 
Světelského oltáře si výlet do Ada-
mova mohli plně vychutnat. 

Pomalu se rozjíždí i druhá vý-

znamná akce - obnova přechodové 
lávky pro pěší na ulici Sadová. Prá-
ce směřují k odvodnění, vysprave-
ní a úpravě ocelové konstrukce 
mostu a schodiště, na řadu přijdou 
i nové nátěry, oprava elektroin-
stalace a osvětlení. Rekonstrukce 
se v červenci dočká i obřadní síň 
Městského úřadu v Adamově a je-
jího předsálí. 

A to Adamovské čeká ještě jed-
na čeká změna, která se dotýká 
náměstí Práce. Začátkem června 
město získalo dotaci na revitaliza-
ci zelených ploch tohoto veřejné-
ho prostranství. Zahájení prací je 
plánováno na závěr letošního roku 
a jejich ukončení na polovinu toho 
příštího.  (ama)

Město Adamov žije čilým stavebním ruchem

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Blansko - Blanenská radnice 
o prázdninách dostane novou fasá-
du. Město tak po několika letech 
zakončí postupné opravy této his-
torické budovy na náměstí Svobo-
dy.

Památkově chráněný objekt 
bude mít po rekonstrukci přibliž-
ně stejnou podobu, jakou měl na 
fotografi ích z počátku dvacátého 

století. Na horní římse pod věží 
stavební fi rma doplní čtyři malé 
věžičky, které během desetiletí 
zmizely. Stejné budou také barvy 
fasády.

Oproti původnímu vzhledu ale 
na radnici zůstane balkon. „Bal-
kon radnice dostala až v padesá-
tých letech minulého století. Po 
konzultacích s památkáři na bu-

dově zůstane,“ upřesnil tajemník 
úřadu Josef Kupčík.

Radnici už zčásti obepnulo leše-
ní. Zedníci by měli začít otloukat 
původní omítku příští týden. Prá-
ce, které potrvají do konce prázd-
nin, přijdou na přibližně jeden mi-
lion korun.

Nová fasáda na čelní straně 
je poslední etapou v postupných 

opravách radnice. V minulosti už 
město nechalo opravit střechu bu-
dovy a venkovní omítky na straně 
do dvora a vyměnit všechna okna 
a dveře ale také třeba ciferník na 
věžních hodinách. Rekonstrukce 
se dočkala i obřadní síň a vestibul 
před ní. Dohromady úpravy město 
už přišly na asi šest a půl milionu 
korun.  (moj)

Opravy vrá   blanenské radnici původní vzhled

P   
10. schůze poslanecké sněmovny byla zaháje-

na 29. dubna a byly na ní mimo jiné projedná-
ny a odsouhlaseny návrhy zákonů jako jsou:

1) Vládní návrh zákona o kybernetické bezpeč-
nosti. Smyslem tohoto zákona je upravit práva 
a povinnosti osob a pravomoci orgánů veřejné 
moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Návrh 
byl ve 3. čtení přijat. Pokud úspěšně projde i zbyt-
kem legislativního procesu, nabude zákon účin-
nosti dnem 1. ledna 2015.

2) pokračovalo také projednávání návrhu zákona o odpadech, ve kte-
rém jde o implementaci směrnice EU do právního řádu ČR. V tomto 
případě již běží řízení o porušení smlouvy EU za nedodržení lhůty za 
začlenění do českého právního řádu. Poslanecká sněmovna ve 3. čtení 
návrh zákona schválila. 

3) vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj 
služby hlídání a péče o dítě v dětských skupinách, hlavně tam, kde není 
z různých důvodů možnost umístit dítě v mateřské školce. Návrh zákona 
schválen

4) Ve třetím čtení byl také schválen návrh novely zemědělských zá-
konů související s EU, který reaguje na změny zemědělské politiky 
EU. Mimo jiné upravuje evidenci půdy a její využití či novelizuje část 
zákona, která se týká Státního zemědělského intervenční ho fondu. Ta 
doplňuje ustanovení o poskytování národních dotací a také má zpřesnit 
produkční kvóty mléka, cukru a škrobu. Bez přijetí navrhovaných změn 
by nebylo možné v období do roku 2020 vyplácet farmářům dotace.

Hned po zahájení schůze se projednávala žádost Policie České 
republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu 
stíhání poslankyně Zuzany Kailové (ČSSD), která je obviněna z poru-
šení povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužití pravomoci úřední 
osoby v souvislosti se zajištěním akce „Vítání občánků“ ve městě Ústí 
nad Labem. Zastánci vydání poslankyně argumentovali většinou tím, že 
imunita jako taková je nesprávná, protože vytváří lidi dvojí kategorie 
a dotyčná by se měla hájit před soudem stejně jako její kolegové bez po-
slaneckého mandátu. Poslanci s opačným názorem většinou argumento-
vali tím, že nevydání nezaručí případnou beztrestnost, ale pouze odsune 
trestní stíhání na dobu po skončení mandátu a zamezí tak případnému 
zneužití trestních stíhání k politickým cílům. Debata byla bouřlivá. Po-
slankyně Kailová vydána, poměrem hlasů 42/81, nakonec nebyla.

Z perliček z 10. schůze je možno vzpomenout projev Miroslava 
Kalouska (TOP 09), který při projednávání žádosti o vydání poslankyně 
Kailové dotyčnou oslovil: „milá sprostá podezřelá a velkou částí veřej-
nosti v podstatě již odsouzená“. Při projednávání stejné záležitosti pak 
bývalá ministryně spravedlnosti, poslankyně Marie Benešová (ČSSD) 
označila usnesení státního zástupce v této věci za „literární průjem“. 
O velký rozruch se v poslední den schůze postaral také poslanec Igor 
Jakubčík (ČSSD), když obvinil katolickou církev, že spolupracovala s 
nacisty a schvalovala vraždění Židů. Někteří poslanci dávali najevo svůj 
nesouhlas s tímto prohlášením hlasitými výkřiky a boucháním do lavic. 
Exministr spravedlnosti poslanec Pavel Blažek (ODS) na to pak v roz-
pravě reagoval tak, že Jakubčík, který je bývalým vojákem z povolání, 
má jen dvě možnosti. Buďto se zastřelit, nebo dát hlasovat o nedůvěře 
vládě, neboť předseda ČSSD se hlásí ke katolicismu.

 Lubomír Toufar, poslanec za ČSSD

Zámek v Blansku rozezní 
festival Muzika pro Karolínku

Blansko - V Blansku odstartoval tradiční festival Muzika pro Karolínku. 
Devatenáctý ročník až do konce srpna nabídne průřez současnou českou 
folkovou scénou a nejen to. Na letošním programu, který obsahuje devět 
koncertů a jedno divadelní představení, se podíleli i návštěvníci předcho-
zího ročníku. Pořadatelé se jich v anketě zeptali, co by chtěli slyšet. „Na 
popud této ankety jsme letos pozvali například jazzovou kapelu Syndicate 
nebo zpěvačku Pavlínu Jíšovou, která v Blansku zatím nikdy sama nevy-
stupovala,“ upřesnila dramaturgyně festivalu Martina Nejezchlebová.

Koncerty se konají vždy ve středu od devatenácti hodin na nádvoří bla-
nenského zámku. V případě nepříznivého počasí se přesouvají do audiovi-
zuálního sálu. Prvním představením bude improvizační divadlo LÍ.SK.Y(I) 
vs. Instalatéři. „Na koncertech chceme představit současnou folkovou scé-
nu. Zajímavá bude třeba mladá kapela D.N.A. z Brna nebo skupina Çava, 
která spojuje český folk a francouzský šanson. Kapela Ozvěna zase u nás 
odehraje jeden ze svých posledních koncertů. Boskovické Trní se naopak 
po letech vrátí ke koncertování,“ podotkla Nejezchlebová. (moj)
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V pálenicích začala nová sezóna, 

za  m se rozjíždí pomalu
Z  J  F

Michal Záboj

Boskovice - Pálenice v regio-
nu už vypálily první litry kořalky. 
Zatím se v kotlích zpracovávají 
hlavně třešně. Letošní sezóna ale 
nastupuje velmi pozvolna. Loni 
touto dobou se pálilo víc. Od prv-
ního července už se začalo pálit 
například v Boskovicích. Zatím 
tamní pálenice zpracovává třešně 
a také loňský kvas, který měli lidé 
doma přes zimu.

„Dovezl jsem si třešně. Strom 
sice pěkně kvetl, ale nakonec jich 
bylo málo. Doufejme, že aspoň 
něco nateče,“ prohlásil pan Mi-
loš, který ve čtvrtek dovezl kvas 
na pálení do Boskovic.

V boskovické pálenici byl letos 
jedním z prvních zákazníků. Loni 
toto dobou už její dva kotle jely 
naplno. Začátek této sezóny je ale 
o něco horší.

„Rozjeli jsme pálení od prv-
ního července. A začátek? Zatím 
toho moc není. Loni jsme pálili 
víc. Tento rok totiž tady v okolí 
není moc třešní,“ zhodnotil ma-
jitel boskovické palírny Jaromír 
Malach.

Sezónu mohou zachránit další 
druhy ovoce. Provozovatelé pá-
lenic spoléhají na to, že se urodí 

švestky a jablka. I když optimis-
mem příliš nesrší.

„Pálit se bude určitě, ale roz-
hodně toho nebude tolik co minu-
lý rok. Bude to v menším. Řekl 
bych, že nějaké ovoce pomrzlo 
a poschlo. Ale uvidíme,“ podotkl 
majitel boskovické palírny, kte-
rou loni proteklo asi dvacet tisíc 

litrů kořalky. Jeho kolega Miloš 
Konečný ale tak chmurně letošní 
sezónu nevidí: „Myslím, že bude 
vypadat nakonec dobře. Někdo 
říká, že ovoce opadalo kvůli su-
chu. Věřím ale, že švestek a jab-
lek nakonec bude dost.“ 

Takzvané pěstitelské pálení je 
oproti běžnému alkoholu zatíže-

no poloviční spotřební daní. Tak-
to zvýhodněné množství stopro-
centního alkoholu na domácnost 
je ale omezeno na třicet litrů za 
rok, tedy například šedesát litrů 
padesátiprocentní kořalky. Sezo-
na pálení začíná prvního července 
a končí s červnem následujícího 
roku.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Kunštát, Brno - Veřejná 
ochránkyně práv varuje před ne-
legálními zařízeními pro seniory. 
K nejproblematičtějším prý patří 
Centrum komplexních služeb pro 
rodinu a domácnost v Kunštátě. 
Kontroloři v něm zjistili řadu po-
chybení.

Zařízení sídlí v budově, kde je 
zároveň restaurace a diskotéka. Zá-
stupci kanceláře ombudsmanky při 
návštěvě odhalili špatné zacházení 
s klienty a zjistili, že centru chybí 
kvalifi kovaný a odborný personál.

„Špatné zacházení spočívá 
v laicky poskytované ošetřovatel-
ské péči, neadekvátní stravě, uží-
vání opatření omezujících pohyb 
a nerespektování soukromí,“ uvá-

dí veřejná ochránkyně práv Anna 
Šabatová.

Ve zprávě se píše, že klienti ne-
mají šanci dostat se ven na čerstvý 
vzduch, protože zařízení schází za-
hrada. Na lůžkách jsou podle Šab-
atové podomácky vyrobené postra-
nice z překližky a pouta na přivazo-
vání. Klienti navíc často za pobyt 
odevzdávají celý svůj důchod.

Na telefonním čísle, které má 
zařízení uvedené na svých inter-
netových stránkách, nikdo hovory 
nepřijímá. Centrum o sobě uvádí, 
že se jedná „o soukromé ubytova-
cí zařízení s možnosti poskytování 
komplexní péče, které je určeno k 
celoročnímu pobytu občanů, kteří 
potřebují buď pouze ubytování, 
nebo ubytování a jiné zprostřed-
kované služby včetně péče, jež jim 

nemůže být zajištěna členy jejích 
rodiny ani pečovatelskou službou 
nebo jinými službami a je u nás ře-
šena formou zprostředkování slu-
žeb Asistentů sociální péče, kteří 
docházejí do zařízení, a zajišťuji 
nepřetržitou péči.“

Na kunštátskou radnici v minu-
losti přišlo několik anonymů, kte-
ré si stěžovali na činnost zařízení. 
„Oslovil jsem kvůli tomu kont-
rolní orgány, ale žádné pochybe-
ní nezjistily. Co mám informace, 
tak provozovatelka zařízení chce 
ukončit činnost v nejbližší době,“ 
uvedl starosta Kunštátu Zdeněk 
Wetter (ČSSD). Sám si centrum 
krátce po otevření prohlédl a mlu-
vil s klienty. „Vše bylo v čistotě 
a klienti byli spokojení,“ dodal 
starosta.

Veřejná ochránkyně práv Cent-
ru komplexních služeb pro rodinu 
a domácnost v Kunštátě doporuči-
la, aby si zaregistrovalo sociální 
služby, anebo ukončilo činnost. 
Zároveň se obrátila na krajský 
úřad, aby se zařízením zahájil 
správní řízení. V něm provozova-
telům hrozí až milionová pokuta 
nebo trestní stíhání.

Pracovníci kanceláře ombud-
smanky kontrolovali sedm soukro-
mých zařízení pro seniory po celé 
republice a zjistili v nich podobná 
pochybení jako v Kunštátě. Péče 
v nich je neodborná, celkově špat-
ná a životní podmínky nedůstojné. 
Všechna kontrolovaná zařízení by 
se proto měla zlegalizovat, anebo 
skončit. Na to by měly dohlédnout 
krajské úřady.

Zařízení podle ombudsmanky 
špatně zachází se seniory

Blansko - Blanenská radnice 
bude platit minimálně o třetinu 
méně za vytápění Základní školy 
Salmova než dosud. Komplex bu-
dov letos totiž čeká zateplení a vý-
měna oken a dveří.

Školní budovy na Salmově ulici 
pocházejí z počátku osmdesátých 
let minulého století. Celý komplex 
je hodně členitý a s prosklenými 
stěnami. Ročně město ve škole pro-
topí více než milion korun.

„Je to nejvíce ze všech našich 
čtyř základních škol. Pokud budo-
vy zateplíme, měli bychom podle 
odhadů ušetřit minimálně třicet 
procent nákladů,“ uvedl blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS).

Úpravy budovy začnou v nej-
bližších dnech. Stavební fi rma 
zateplí fasádu i střechu budov 
a vymění okna a dveře. „Opravy 
přijdou na dvacet milionů korun 
bez DPH, ze kterých minimálně 

polovinu dostaneme jako dotaci,“ 
podotkl místostarosta s tím, že 
práce skončí nejpozději letos v lis-
topadu.

Město navíc na Základní škole 
Salmova chystá kompletní výměnu 
technologie topení a rozvodů tepla, 
která přinese další úspory. Na in-
vestici v hodnotě asi devět milionů 
korun bez DPH žádá o dotaci.

Kromě Salmovy radnice plánu-
je ještě zateplení Základních škol 

Dvorská a Erbenova. „Na obě akce 
také žádáme o dotaci. V případě Er-
benovy byla naše žádost už akcep-
tována, u Dvorské ji ještě musíme 
dopracovat. Rozhodne se v příštích 
týdnech,“ dodal Jiří Crha.

Město zřizuje čtyři základní ško-
ly. Už v minulosti se vyměnila okna 
na Dvorské a Erbenově. Do bu-
doucna radnice ještě plánuje stejné 
úpravy i na Základní škole TGM na 
Rodkovského ulici.  (moj)

Základní školu Salmova letos čeká zateplení

Minulý týden zemřel ve věku 69 let bývalý majitel 
Pivovaru Černá Hora a jeden z největších podporova-
telů sportu a kultury v blanenském okrese Jiří Fusek. 

Jiří Fusek působil v čele černohorského pivovaru 
čtrnáct let a v roce 2007 se mu podařilo získat oce-
nění Podnikatel roku v Jihomoravském kraji. Za jeho 
působení se z pivovaru stal jeden z největších podni-
ků v regionu.

Původní profesí stavební inženýr pracoval před vstupem do pivovar-
nictví v oblasti stavebních hmot, v soukromém i státním sektoru.

Jiří Fusek má také velkou zásluhu na rozvoji Zrcadla Blanenska 
a Boskovicka, které podporoval od jeho prvního čísla.

 Čest jeho památce.

Náves dostává nový povrch, 
chystá se oprava průtahu

Sudice - V Sudicích vrcholí opravy centra obce. Stavební fi rma na 
návsi vymění povrchy komunikací a uloží obrubníky. Hotovo má být 
do sudické pouti v polovině července. Cesty na návsi byly ještě nedáv-
no plné děr. Obrubníky kolem nich zcela chyběly. Problémy byly také 
s odvodněním.

„Na návsi se opravují místní komunikace a upravují se vjezdy k do-
mům. Navíc se ukládají obrubníky a rekonstruují odtoky dešťové 
vody,“ popsala sudická starostka Olga Dočkalová (nestr.).

Práce přijdou na asi tři milióny korun. Většinu z nich obec získala 
z prodeje dřeva ze svých lesů.

Náves je poslední etapou v postupných opravách místních komu-
nikací. Od roku 2012 už obec nechala zrekonstruovat ulici zvanou Za 
zrcadlem a lokalitu Habeš. Do budoucna v obci zbývají ještě úpravy 
silničního průtahu obcí, který patří Jihomoravskému kraji.

„Je to ale na dobré cestě. Letos už se bude dělat projektová doku-
mentace. Na průtahu od obchodu k návsi se bude podílet také obec 
stavbou chodníků, kde to šířka silnice dovolí, a také opravami kanali-
zace pod vozovkou,“ dodala starostka s tím, že rekonstrukce průtahu 
by mohla přijít na řadu do dvou let.  (moj)

D    ...

Zvažují regulaci reklam 
v městské památkové zóně

Boskovice - Boskovická radnice není spokojena s podobou někte-
rých reklam v historickém centru města. Tamní radní proto teď zkou-
mají, zda by bylo možné vývěsní štíty a výlohy regulovat vyhláškou. 
Reklamy v městské památkové zóně nedávno prošly důkladnou kont-
rolou. Výsledek je takový, že situace se sice oproti dřívějšku zlepšila, 
stále však existují křiklavé případy nevhodných poutačů.

„V památkové zóně jsou stále reklamy, které jsou příliš barevné 
a nezapadají do kontextu historické památkové zóny,“ prohlásila bos-
kovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Podobu vývěsních štítů a výloh v centru města už omezuje památko-
vý zákon a regulační plán městské památkové zóny. Boskovičtí radní 
chtějí jít ještě dál. Uvažují o speciální vyhlášce, která by reklamu re-
gulovala.

„Předpis by měl řešit třeba velikost reklamy, jak může být viditelná 
v noci, či zda musí být nějak řemeslně zpracovaná, aby odpovídala 
historii místa a podobně,“ upřesnila místostarostka s tím, že jasněji by 
mělo být do konce prázdnin.  (moj)

Boskovice v červenci ožijí na 
čtyři dny festivalem

Boskovice - Už jen několik dní zbývá do začátku tradičního Festivalu 
Boskovice. Dvaadvacátý ročník jako obvykle nabídne koncerty, výsta-
vy, divadelní i fi lmová představení a hodně dalšího. Festival Boskovice 
2014, který nese podtitul pro židovskou čtvrť, se uskuteční od 10. do 13. 
července. Pestrý program se odehraje na několika místech ve městě.

„V zásadě se nic moc měnit nebude. Zakládáme si především na tom, 
že si festival zachovává svou jedinečnou tvář a atmosféru,“ podotkl před-
seda pořádajícího sdružení Unijazz Čestmír Huňát. Čtyři festivalové dny 
zahájí vernisáž výstav v Muzeu Boskovicka a koncert v zámeckém skle-
níku, kde vystoupí slovenská kapela Chassidic songs. Na tom samém 
místě se ve čtvrtek posluchači mohou těšit i na bluesovou scénu.

V zámeckém skleníku se pak v pátek a v sobotu odehrají koncerty 
v rámci Česko-německé jazzové scény. V tyto dny mohou návštěvní-
ci zajít také na vystoupení kapel v letním kině. „Páteční večer zahájí 
česká kapela DVA, následovat bude slovenská kapela Korben Dallas, 
polští Akurat a závěr pak bude patřit maďarskému uskupení Korai Öröm. 
V sobotu se představí například projekt WWW Neurobeat + Fajt nebo 
mezinárodní kapela United Flavour,“ vyjmenovala Černá s tím, že další 
koncerty bude hostit Panský dvůr, synagoga a Evangelický kostel.

V programu letošního festivalu nechybějí ani divadelní představení, 
která najdou zázemí v sokolovně, na hradě či ve Farské zahradě. Pestrá 
bude také fi lmová nabídka.

„I letos budeme přenášet koncerty z jednotlivých scén online. K dis-
pozici všem návštěvníkům bude opět zdarma wifi  a budeme pokračovat 
i ve vydávání festivalových novin, které nabídnou aktuální informace ke 
každému dni, zajímavé rozhovory, články a ankety,“ dodala Petra Černá 
z Unijazzu.  (moj)

 Foto archiv Foto archiv

Horní Poříčí, Šošůvka - O svá-
tečním víkendu proběhla na Velké 
ceně Blanenska v požárním útoku 
hned dvě kola – v sobotu 5. červen-
ce svoji soutěž uspořádali hasiči 
a hasičky z Horního Poříčí, v nedě-
li se centrum hasičského sportu na 
Blanensku přesunulo do Šošůvky. 

Sobotní soutěže, která se konala 
na travnaté rovné a široké dráze, se 
zúčastnilo 27 mužských a 13 žen-
ských družstev, jako první na ni 
vyběhli muži.

Nejlepší trojice se poskládala 
jak z blanenských, tak mimobla-
nenských družstev, Borci z černo-
vického „B“ týmu brali bronz za 
čas 18,15 s, Nesvačilka z okresu 
Brno-venkov si odvážela stříbro za 
čas 17,90 s a zlatí v Horním Poříčí 

Velká cena Blanenska požárním útoku se 
přehoupla do druhé poloviny

skončili muži z Hlubokého z okre-
su Třebíč, kterým se podařilo časo-
míru zastavit v čase 17,66 s.

I v ženské kategorii se do trojice 
nejlepších probojovali zástupkyně 

jiného okresu, a to děvčata z Olší z  
Brna-venkova, která zvítězila s ča-
sem 17,34 s. Druhé místo obsadila 
Šošůvka za čas 17,56 s a třetí Sy-
chotín s časem 17,75 s.

Následující den, v neděli 6. čer-
vence, se soutěž o nejrychlejší po-
žární útok konala v Šošůvce. V seri-
álu Velké ceny Blanenska to bylo již 
sedmé kolo. Běhalo se na asfaltovo-
prosívkové trati před kulturním do-
mem, soutěž opět zahajovali muži, 
kterých se do Šošůvky sjelo 29. Tře-
tí příčku stejně jako v sobotu brali 
Černovice „B“ za čas 17,72 s, na 
druhou vstoupal Žernovník za čas 
17,46 s a první skončilo Stražisko 
z Prostějovska s časem 17,42 s.

Nejlepší v ženách byla družstva 
Němčic, Sychotína a domácí Šo-
šůvky. Šošůvka zvítězila s časem 
17,72 s, následoval je Sychotín za 
čas 17,85 s a třetí skončily Němči-
ce, které svůj pokus zaběhly v čase 
18,16 s.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař



  6 ŠKOLY
Gymnazisté absolvovali kurz
Letos poprvé, a bohužel 

naposledy, jsem se účastnil 
Praktického kurzu s názvem 
Severočeské pánve. Kurz, který 
pořádalo Gymnázium Rájec-
Jestřebí, se konal v malebné 
přírodě Karlovarska. 

Vše vypuklo v pondělí brzo 
ráno. O půl sedmé jsme měli sraz 
před školou v Rájci-Jestřebí, kde 
na nás čekal autobus. Naložili 
jsem batožiny a kola do přívěsu. 
Vyrazili jsme! Čekalo nás asi 400 
kilometrů. Jak řekl můj třídní uči-
tel, „dál je jedině Rýn v Němec-
ku“. Po cestě jsme si udělali dvě 
přestávky na kávu. Po přibližně 
pětihodinové jízdě jsme dorazili 
před Karlovy Vary, kde jsme se 
rozdělili na cykloturisty a turis-
ty. Naše pěší skupina si udělala 
krásnou procházku skrze Karlovy 
Vary a po nádherných karlovar-
ských vyhlídkách. Celá tahle trasa 
byla asi sedmikilometrová. Poté 
nás autobus odvezl do kempu, 
který ležel v údolí Svatošských 
skal uprostřed lesa. Dostali jsme 
teplou večeři a byli jsme obezná-
meni s řádem kempu. Následovaly 
osobní aktivity. 

Druhý den ráno jsme po snída-
ni nasedli do autobusu a jeli jsme 
do Sokolova, kde na nás čekaly 
loďky. Rozebrali jsme si loďky, 
nasedli jsme na hladinu řeky Ohře 
a čekala nás zhruba třináctikilo-
metrová cesta. Na konci této cesty 
stálo historické městečko Loket. 
Tam jsme si dali dobrý oběd a 
po skončení pauzy jsme se opět 
rozdělili na dvě skupiny – cyklo 
a pěší. Cykloskupinu čekalo asi 
třicet pět kilometrů zpět do kem-
pu. My pěší jsme nasedli do auto-
busu a jeli si prohlédnout známou 
Krušnohorskou výsypku. Bylo to 
něco ohavného! Tak zdevastova-
nou krajinu jsem v životě neviděl 
a tohle vše jen kvůli povrcho-
vé těžbě hnědého uhlí. Byla zde 
spousta tepelných elektráren, ze 

kterých se kouřilo. Vzduch byl 
těžký a znečištěný. Po otřesném 
pohledu jsme se vrátili zpět do 
kempu. Po večeři následovalo 
osobní volno formou sportovních 
aktivit. Menší část skupiny zůsta-
la s naší paní učitelkou chemie a s 
učitelem fyziky, s kterými měli 
odborná měření za pomocí Pasco 
sad. Skupina chemiků dělala roz-
bor vody, např. tvrdost a ph vody, 
a skupina fyziků měřila např. ros-
ný bod, rychlost větru, pocitovou 
teplotu, průtok řeky. Vše pomocí 
jednoho přístroje! Toto skvělé 
vybavení pro měření bylo zakou-
peno v rámci projektu fi nancova-
ného z Evropské unie.

Ve středu jsme po snídani vyra-
zili pěškobusem do již zmiňova-
ného městečka Loket. Vzali jsme 
si loďky a pluli zpátky do našeho 
kempu, kde na nás čekal oběd. Po 
obědě jsme si trošičku odpočinuli 

a pak odjeli do rezervace SOOS. 
Rozsáhlá rašeliniště a bažiny. 
V rezervaci jsme vyplňovali pra-
covní listy a prováděli odběry 
vzorků pro další měření. Další 
exkurze nás zavedla do oblasti 
Kladských rašelin. 

Ve čtvrtek ráno jsme nasedli 
v našem kempu na loďky a čekala 
nás 33 km dlouhá plavba po Ohři. 
Během téhle cesty se toho hodně 
událo. Já osobně jsem se dvakrát 
vykoupal. A bylo to velmi příjem-
né – samozřejmě si dělám srandu. 
Voda byla studená jak psí čumák 
a ještě ke všemu nám pršelo. Prše-
lo totiž celý týden. Počasí se holt 
nevydařilo. Tuhle plavbu jsme 
ukončili po 18 km neustálého deš-
tě. Všichni jsme byli promrzlí až 
na kost. Šli jsme do restaurace na 
oběd a čekali jsme na autobus, než 
pro nas přijede. Jeli jsme do kem-
pu a tam jsme se opět rozdělili do 

skupin. Cyklisté se jeli podívat do 
Karlových Varů a ta druhá skupina 
zůstala v kempu a hrála hry. Pak 
byl nástup, večerka a spát.

V pátek jsme se po snídani sba-
lili, nasedli na autobus a vyrazili 
směr Plzeň. Tam nás čekala pro-
hlídka moderního vědeckotechnic-
kého centra. A prohlídka laborato-
ří a také malý kurz v laboratořích. 
Jedna skupina byla v chemické 
laboratoři, druhá ve fyzikální a ta 
třetí v biologické. Jak skonči-
la exkurze, tak jsme si dali oběd 
a jeli domů. 

Byl to užasný týden plný zážit-
ků, srandy, námahy. Protože to 
byla moje poslední možnost něco 
takového zažít, tak jsem velmi rád, 
že jsem se kurzu účastnil. Budou-
cím studentům rájeckého gymná-
zia tenhle kurz vřele doporučuji.

Daniel Barbaro, 
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Poslední týden tohoto škol-
ního roku odstartovaly děti ze 
školní družiny Slovákova oprav-
du zvesela. V pondělí 23. června 
na ně čekala na ně nejen posled-
ní narozeninová oslava uspořá-
daná pro děti narozené v červnu 
a červenci, ale očekávali jsme 
i speciálního hosta.

V příjemném a nazdobeném 
prostředí venkovního areálu 
u školní družiny jsme nejdřív 
popřáli, zazpívali a předali dortí-
ky s dárky posledním ze 120 dětí, 
které do naší družiny pravidelně 
chodí. Uzavřeli jsme tak seriál 
pravidelných společných oslav, 
kterých jsme od září připravi-
li celkem deset s nejrůznějšími 
náměty.

Po poslední písničce jsme mezi 

Balónková show ve školní družině
námi potleskem přivítali známé-
ho kouzelníka Waldiniho, který 
nás přijel pobavit několika kouzly 
a předvést to, na co jsme se těši-
li nejvíc – svoje šikovné a rychlé 
ruce, kterými bleskově z balón-
ků tvořil pejsky, koníky, květiny, 
meče, žirafy… zkrátka co si kdo 
přál. 

A tak jsme ve veselé balónko-
vé náladě tímto závěrečným spo-
lečným odpolednem pomyslně 
zakončili školní rok, který jsme si 
v družině jaksepatří užili. Už teď 
si plánujeme další výlety, soutěže 
a zábavu…ale to už bude až po 
prázdninách… Krásné léto vám 
všem.

Za děti a vychovatelky 
ŠD Slovákova Alena Koutná

Foto Pavlína Henzlová

Ve dnech 23. až 27. června 
hostila Základní škola Jedo-
vnice – jako každý rok, děti 
z družební školy z Aschheimu 
u Mnichova.

Díky tomu, že se umoudřilo 
počasí, mohly děti se svými vyu-
čujícími absolvovat beze zbytku 
námi připravený program.

Děti navštívily – výrobnu regi-
onálních produktů v Lažánkách – 
kde si vlastnoručně vyrobili dva 
druhy mýdla a dvě různé svíčky 
ze včelího vosku, Moravský kras 
– Punkevní jeskyně s vyjížďkou 
na lodičkách i prohlídkou Horní-
ho a Dolního můstku, Westerno-
vé městečko s lanovým centrem 
a s indiánskou vesničkou v Bos-
kovicích.

Samozřejmostí byla prohlídka 
Jedovnic a především prohlídka 
naší školy. Velmi nás potěšilo, 

že děti obdivovaly vybavení naší 
školy – moderní učebny s inter-
aktivními tabulemi, moderní 
učebny výpočetní techniky, 
lezeckou stěnu. Ve škole si pro 
naše německé kamarády připra-
vili žáci 4. ročníku společné zají-
mavé soutěže a hry.

Ke krásným zážitkům patři-
ly i pěší výlety do Rudického 
propadání, k Větrnému mlýnu 
v Rudici, nebo společné ohně 
s opékáním špekáčků a písnič-
kami.

Základní škola Aschheim jezdí 
na návštěvy do Jedovnic větši-
nou dvakrát ročně a děti z Jedo-
vnické základní školy jezdí do 
Aschheimu vždy v měsíci říjnu 
a měsíci srpnu.

Naše vzájemné výměnné 
pobyty se mohou již řadu let 
uskutečňovat jen díky finanční 

Aschheimské dě   navš  vily v Jedovnice

pomoci Fondu Česko-německé 
budoucnosti. Již nyní připravuje 
ZŠ Jedovnice týdenní intenziv-

ní kurz němčiny pro jedovnické 
žáky v srpnu v Aschheimu.

  Mgr. Světlana Štěpánková

Pozvánka – 50. výročí 
založení základní školy

Vedení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 srdečně zve 
bývalé učitele, vychovatele, zaměstnance školy a 
absolventy ke společnému setkání na oslavách k 50. 
výročí založení školy.

Velmi rádi Vás uvítáme dne 1. 9. 2014 od 10.00  hodin. 
Současní žáci se svými učiteli připravili program, při 
kterém můžete zavzpomínat na svá školní léta, podívat 
se, jak se škola změnila a prostředí, ve kterém se dě   
učí. 

Program:
10.00 – 10.15 – přivítání hostů
10.15 – 11.00 – vystoupení hudební skupiny Kaštánek
11.00 – 12.00 – prezentace školy
11.00 – 11.15 – sborovna prezentace projekty
11.15 – 11.30 – učebna anglického jazyka – anglický 
jazyk
11.30 – 11.45 – učebna fyziky 
11.45 – 12.00 – učebna informa  ky
12.00 – 13.30 – setkání pedagogů s pamětníky školy, 
hosty a vedením města
13.30 – 14.00 – velká tělocvična – vystoupení žáků 
školy
14.00 – 15.00 – malá tělocvična – divadelní 
představení v nastudování žáků školy

Těšíme se na setkání s Vámi!
Vedení, zaměstnanci a žáci školy

Ceny Ď počtrnácté, aneb 
Zelená byla u toho

„Rok od roku jsem ve stále krásnějším šoku, kolik lidí má při cenách 
Ď slzy v oku.“ To jsou slova Richarda Langera, autora a pořadatele 
projektu cena Ď 2001-2014, který jako každoročně předávání cen spolu 
se svojí dcerou Markétou uváděl.

Stalo se tak v úterý 24. června 2014 v Národním divadle v Praze. 
O udělení jednotlivých cen mohli letos poprvé rozhodovat i posluchači 
ČRo 2.

Za účasti stovek nominujících i nominovaných byly předány ceny ve 
14 kategoriích a cena GRAND PRIX Ď 2014 – originál obrazu malíře 
Martina Vavryse, který znázorňuje letící písmeno „Ď“. Každým rokem 
je namalován nový originál, který má vazbu na logo fi nálové ceremo-
nie ceny Ď v Národním divadle. Letos ho získal Ing. Jiří Šindelář za 
obnovu vzácné botanické zahrady v Bečově nad Teplou.

Každoročně je mezi oceněnými i někdo ze široké rodiny stonožko-
vých škol spolupracujících v hnutí Na vlastních nohou – učitelé, žáci, 
celé školy. „Cena Ď za Stonožku náleží mimořádným českým pedago-
gům, pro něž není jejich práce s dětmi zaměstnání, ale poslání, kanto-
ry, kterým záleží na tom, aby každý malý človíček vyrostl v sociálně 
zodpovědného a vzdělaného člena společnosti,“ říká prezidentka hnutí 
paní Běla Gran Jensen, která spolu s Jeho Eminencí Dominikem kar-
dinálem Dukou předala zároveň cenu za morální vzor v ČR Klubu za 
Starou Prahu.

A my, deváťáci ze Zelené, jsme byli u toho! V úvodu nás na dob-
rou notu naladil muzikolog Jiří Navrátil, který si tak podle svých slov 
splnil v 87 letech životní sen dirigovat v Národním divadle. Sboristy 
se tak v okamžiku stali všichni přítomní a po chvíli bravurně zvládli 
jím napsanou fanfáru. Překvapeni a dojati jsme byli nejen tím, kolik 
dobrých lidí v naší zemi žije a pomáhá druhým, i když to mnohdy 
není vidět a média se tím nezabývají, ale především bezprostředností 
osmileté Barunky, která sama zvítězila nad zákeřnou nemocí a teď je 
tváří Nadace pro transplantaci kostní dřeně, a sympatickou klukovskou 
zarputilostí jedenáctiletého Jiřího Doskočila, který svou energií obo-
hacuje život obyvatelům Domova důchodců v Šumperku. Po setkání 
s paní Bělou se jistě oba mladí dobrodinci stanou stonožkovými dětmi. 
Jsme hrdí, že k nim smíme patřit i my!

Jana Svobodová a žáci IX. A a IX. B, 
foto Markéta Pospišilíková,  ZŠ Boskovice, nám. 9. května
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Fotbalové kluby v regionu slavily významná výročí - připomněly si kulatých osmdesát let své činnos  

Patronem akce v Doubravici byl Antonín Panenka
Bohumil Hlaváček

Doubravice - Ani průtrž mra-
čen ve druhé části hlavního utká-
ní nepokazila sváteční náladu 
minulou neděli v Doubravici. 
Tamní fotbalový klub si připo-
mněl osmdesáté výročí svého 
vzniku. Organizátoři připravili 
několik lákadel. 

Patronem akce byl legen-
dární Antonín Panenka. Ten po 
celé odpoledne ochotně pózoval 
pro fotografie s fanoušky, roz-
dal stovky autogramů. Shléd-
nul výstavu z historie oddílu a 
pozorně sledoval celé hlavní 
utkání, v němž proti domácímu 
A-mužstvu nastoupil náš Zrca-
dlo Team složený z fotbalových 
hvězd našeho okresu (na foto-
grafii nahoře zleva vedoucí týmu 
Petr Dvořák, Martin Klimeš, 
Antonín Mazal, Ondřej Španěl, 

Vlastimil Bárta, Antonín Panen-
ka, Jakub Šplíchal, Aleš Slani-
na, trenér Antonín Juřica, dole 
David Bednář, Lukáš Martínek, 
Martin Sehnal, Jiří Vorlický st., 
Jiří Vorlický ml., Ondřej Paděra, 
Jan Havlíček). 

Diváci byli svědky nádher-
né kombinační hry hostí, ale 
také snaživých domácích, kteří 
v závěru utkání poznamenaného 
deštěm srovnali na „pouťový“ 
výsledek 7:7. 

Po skončení zápasu se stal 
Antonín Panenka znovu zajat-
cem lovců autogramů a spolu 
s nimi potom sledoval vystou-
pení míčového žongléra Petra 
„Kariho“ Karáska. Na závěr 
předal jeden z hlavních organi-
zátorů Dušan Tenora kompletní 
výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho zástupkyni místní charitativní 
organizace Pěkná modrá.

Autogramiáda. Fotoreportáž Bohumil HlaváčekAutogramiáda. Fotoreportáž Bohumil HlaváčekS fanoušky.S fanoušky.Výstavka.Výstavka.

Zrcadlo Team.Zrcadlo Team.

Společné foto.Společné foto.

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Kunštát - Atmosféru Kunštát-
ské fotbalové pouti vám přináši-
me na několika fotografiích. 

Jak je z nich vidno, kromě 
hráčů výběru OFS Blansko proti 
domácímu áčku se v utkání proti 
Kunštátským legendám předsta-

vily celebrity fotbalové i herec-
ké scény jako Vladimír Šmicer, 
Ladislav Vízek, Jiří Novot-
ný, Libor Sionko, Jiří Jarošík, 
Roman Skamene, Jakub Kohák 
a další. Proč se konala? V letoš-
ním roce slaví totiž tamní fotbal 
80 let. 

Podíváme-li se do historie, 
první zápasy odehrál klub na 

pronajatých loukách pod sochou 
T. G. Masaryka v Rudce. Slibně 
se rozvíjející sport přerušila vál-
ka, po nadšení z konce světového 
konfliktu zavládlo rozčarování, 
protože nebylo kde hrát. Další 
rozvoj kunštátské kopané začal 
až s vybudováním nového hřiště 
začátkem padesátých let. 

Kunštát se dlouhodobě pohy-

boval v okresních soutěžích. Až 
v roce 1981 poprvé postoupil do 
I. B třídy a v krajských soutěžích 
setrval bez přestávky dodnes. K 
nejúspěšnějšímu období patří 
roky 1997/1998 a 1999-2003, 
kdy hrál krajský přebor. Za 
úspěšným tažením stál přede-
vším Jan Koďousek, který byl po 
dlouhá léta duší kunštátské kopa-

né. Na pár let se Kunštát podíval 
až do I. B třídy, nyní klub hra-
je druhým rokem I. A třídu. Od 
roku 1994 má Kunštát travnaté 
hřiště. V roce 2004 byly otevře-
ny nové kabiny a v loňském roce 
nová tribuna.

V Kunštátě působila řada skvě-
lých fotbalistů. Rudolf Tandler 
- mistr ČSSR staršího dorostu 

a dlouholetý hráč druholigové-
ho Bohumína, Miroslav Uvízl - 
bývalý hráč Zbrojovky a Sparty, 
Milan Klíma - bývalý hráč Krá-
lovopolské Brno, z těch mladších 
Jan Doležel - reprezentant do 17 
let a mnoho dalších...

Celá oslava byla vedena ve 
velmi pozitivním duchu, kdo se 
zúčastnil, rozhodně nelitoval.

V Kunštátu přivítali nejen hvězdy fotbalového trávníku

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda  Foto Šárka Konečná Foto Šárka Konečná Foto Šárka Konečná Foto Šárka Konečná
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Těžká zkouška cyklistů z Moravec teamu 
v Krkonoších dopadla na jedničku

Erik Řezník

Pec pod Sněžkou, Boskovi-
ce - Nejvyšší republiková soutěž 
horských kol měla již své čtvrté 
zastavení v Krkonoších. Český 
pohár v olympijské disciplíně 
 cross country hostila v sobotu 
5. července Pec pod Sněžkou na 
trati v horském terénu, která pat-
ří svými parametry k nejtěžším 
v celém závodním seriálu. Těžké 
kořenové sjezdy a náročné dlouhé 
výjezdy navíc pořadatelé doplnili 
umělými překážkami se skoky a 
přejezdy klád. 

Moravec team vyslal na start 
opět početnou výpravu čtrnácti 
cyklistů v celkem sedmi věko-
vých a výkonnostních kategoriích 
a s ambicemi na obhajobu medai-
lových umístění z předchozích 
závodů v Teplicích, Bedřichově 
a Kutné Hoře.

  Program startů nejdříve počí-
tá se startem žákovských katego-
rií ve věku 11 až 14 let, kteří sice 
měli zkrácený okruh na 2000 met-
rů, ale o technická místa rozhodně 
nepřišli. Mezi chlapci se už mezi 
bodující zapsal Tomáš Tlamka a 
v Peci potvrdil, jak vynikající je 
technik. 16. místo patří k jeho nej-
lepším umístěním v konkurenci 
šedesátky soupeřů. Jeho týmový 
kolegové rovněž dojeli na bodova-
ných umístěních Matěj Mazánek 
28. a Michal Šmída 30. 

Spolu s chlapci také jedou 
žákyně a to na stejné trati a 
shodně s nimi i děvčata musela 
absolvovat dva okruhy. Tereza 
Obořilová zopakovala vynikající 
5. místo z Kutné Hory a polepši-
la si i Anna Zemánková svou 12. 
příčkou.

Mezi muži kategorie Expert 
patří jezdci Moravec teamu ke 
špičce. A na krkonošské trati tomu 

nebylo jinak. Čtveřice závodníků 
včetně našich se na čele této sku-
piny střídala od samotného začát-
ku závodu. Po prvním kole přijel 
druhý Petr Bořil s pěti sekundami 
ztráty a Tomáš třetí jen o sekun-
du za ním, ve druhém okruhu se 
pořadí přeskupilo a Petr klesl na 
čtvrté místo, na kterém dojel až 
do cíle. Poslední třetí kolo na již 
klasickém nezkráceném okruhu o 

délce 3,4 km projel Tomáš Tlam-
ka v nejrychlejším čase, setřásl 
své soupeře a s náskokem 19 
sekund vybojoval pohárovou zla-
tou medaili.

Přesně 0:59:46, tedy téměř jed-
nu hodinu strávil v sedle svého 
kola kadet Dominik Prudek. Jeho 
dosavadní výsledky těsně za desá-
tým místem se mu ale nepodařilo 
zopakovat a v cíli byl jednadvacá-

tý. Naštěstí se v celkovém pořadí 
seriálu stále drží na dvanáctém 
místě. Jan Šmída se sice pohybuje 
až v páté desítce kadetů, tentokrát 
byl v cíli čtyřiačtyřicátý, předjel 
další čtyři závodníky, ale na bodo-
vané umístění to nestačilo.

Po absenci nemocného Patrika 
Koláře a kvůli defektu odstou-
pivšího Lukáše Gregora byl jedi-
ným zástupcem týmu v cíli elitní 
kategorie juniorů pouze Jiří Štěpa-
ník. Na začátku vypadalo, že Jirka 
zopakuje své vynikající sedmnácté 
místo z Kutné Hory. Prvním kolem 
projížděl jako čtyřiadvacátý, ale už 
v následujícím klesl v pořadí o pět 
pozic, aby v dalším okruhu jeho 
pád pokračoval o další tři místa. 
Naštěstí se v posledním okruhu 
rozjel a výsledná 29. příčka zna-
mená jeho druhé nejlepší letošní 
pohárové umístění.

Po třech závodech a třech vítěz-
stvích mezi kadetkami nastupova-
la jako vedoucí bodování Českého 
poháru s číslem jedna Adéla Šafá-
řová. Opět ji měl čekat vyrovnaný 
souboj s Denisou Lukešovou, po 
průjezdu prvním kolem však byla 
ve vedení Petra Kozelská z Ost-
ravského Bike2000 a s dvanácti 
sekundami ztráty druhá Adéla a 
po necelé minutě až čtvrtá Deni-
sa. V posledním druhém okruhu 
všechny tři bikerky přidaly a nej-
větší zrychlení z nich předvedla 
právě reprezentantka Moravec 

týmu a ani po čtvrté se ji soupeř-
kám překonat nezdařilo. Jako dva-
cátá projíždí cílem Věra Nezve-
dová, která oproti loňskému nalo-
menému zápěstí předvedla na této 
trati svůj standardní výkon.

Ze čtrnácti startů jezdců Mora-
vec týmu tak máme dvě zlaté 
medaile a dvanáct z nich si odváží 
cenné body do celkového pořadí 
Českého poháru. Tímto výsled-
kem jsme se v Krkonoších stali 
třetím nejúspěšnějším týmem.

Náročná sobota však pokračo-
vala nedělním rozdělením týmu 
na tři skupiny. První z nich zůstala 
v Peci na republikovém přeboru 
sportovních center mládeže, při 
kterém vyhráli Tereza Obořilová 
i Adéla Šafářová a druhé místo 
obsadila Anna Zemánkouvá. Dvo-
jice bikerů, kteří mají dobře rozjetý 
Slovenský pohár, se přesunula do 
Smolenice, kde vítězstvím zazářil 
mladý Tomáš Tlamka a čtvrtý Jiří 
Štěpaník. Třetí skupina pak absol-
vovala místní závod v Repechách 
nedaleko Protivanova u penzio-
nu dráhové mistryně světa Lady 
Kozlíkové, ze kterého si rovněž 
odvezli pódiová umístění. 

Obratem po náročném víkendu 
odjíždí členi závodního kádru na 
soustředění na Vysočinu, aby se 
připravili na vrchol letošní sezóny 
Mistrovství České republiky, které 
se uskuteční o víkendu 19. a 20. 
července v Praze.

Region - Sílící popularita běhu 
zvláště v Boskovicích 1. května a v 
Blansku na konci srpna láká spoustu 
místních amatérských atletů. Mno-
ho z nich určitě uvažuje o účasti 
v maratónském běhu na 42 km, ale 
těžko si dokáží představit, že těch 
maratonů uběhnou sedm a to každý 
den v týdnu v řadě za sebou. Právě 
tolik jich však museli o vlastní vůli 
absolvovat běžci Moravského ultra-
maratonu.

Závod s 22 letou historií má už 
desátý ročník své centrum v Lom-
nici u Tišnova a všech sedm mara-
tonských etap má tak kvůli zvlněné 
krajině Vysočiny, v každé etapě 
skoro 1000 nastoupaných metrů a 
trase využívající nejen silnice, ale 
i lesní a polní terén, navíc ovliv-
něných rozmary počasí, přívlastek 
nejnáročnějšího etapového závodu 
na světě. Láká tak nejen české, ale 
i zahraniční účastníky, kteří muse-
li odběhnout pokaždé jinou trasu 
s různými místy startů v Lomnici, 
Boskovicích, Blansku, Tišnově, 
Olešnici, Bystřici nad Pernštejnem 
a opět Lomnici.

Krátce po doběhu běžců posled-
ní etapy v sobotu 8. července bylo 
možné vyhodnotit celkové pořadí 
22. ročníku Moravského ultrama-
ratonu. Loňské prvenství obhájil 
Daniel Orálek v celkovém čase 
23:03:04, druhé místo také obhájil 
Michal Kovář (24:20:59). Je zají-
mavé, že Dan i Michal se oproti 
loňským výsledkům shodně zlep-

Moravský ultramaraton je v cíli

šili o 30 minut. Třetí celkově byl 
Josef Cacek 24:47:58, který úspěš-
ně navázal na loňské prvenství při 
MiniMUM. Čtvrtý byl Ivan Šarlin-
ger (26:05:16), pátý Robert Šamonil 
(27:52:48), šestý nováček Jaroslav 
Kuben z Boskovic (28:21:31), sed-
mý první zahraniční běžec Wieslaw 
Prozorowski z Polska (28:49:30), 
osmý Robert Dohnal (28:54:26), 
devátý Tomáš Kocman (29:02:31) 
a desátý Ondřej Prokop (30:01:08). 
Druhým zahraničním běžcem 
byl celkově 11. Michael Kiene 
z Německa (30:24:34) a hned za 
ním doběhl Slavomír Ružek ze Slo-
venska.

Mezi ženami suverénně zvítězi-
la celkově mezi muži 11. Zdeňka 

Komárková z Olešnice (30:01:47) 
se čtyřhodinovým náskokem 
před Sigrid Hoffman z Německa 
(34:08:07), třetí doběhla Justyna 
Grzelak (35:40:24), čtvrtá Alena 
Žákovská (36:08:34), pátá Veroni-
ka Kleinová (37:52:00), šestá Cor-
nelia Balke z Německa (38:05:02), 
sedmá Petra Bielinová (41:47:37), 
osmá byla nejzkušenější mezi 
ženami Sigrid Eichner z Němec-
ka (45:24:23), která se meziročně 
dokázala zlepšit téměř o 3 hodi-
ny, devátá doběhla Sara Kortyka 
(48:43:13) a desátá byla Birte Sie-
be, obě z Německa.

Závod úspěšně dokončili nejen 
běžecké osobnosti Reiner Schädlich 
(*1945 / 41:13:53), Hans Joachim 

Meyer, který má na svém kontě přes 
1500 maratónů ( *1939 / 46.23:15), 
oba z Německa a Andras Maczo 
(*1949 / 50:25:21) z Maďarska, 
ale i Stanislav Juránek vícehejtman 
Jihomoravského kraje, který podal 
heroický výkon a úspěšně absolvo-
val všechny etapy v čase 42:40:19 !

Ve tříetapové variantě Mini-
MUM zvítězil mezi muži Martin 
Šerák (12:20:05), druhý byl Pavel 
Mezera (12:25:00) a třetí doběhl 
Ivan Veškrma (12:28:19). Mezi 
ženami zvítezila Tereza Procház-
ková (12:20:05), před Pavlou Vše-
tečkovou (13:02:02) a Miladou 
Barešovou (13:24:06). Za zmínku 
stojí, že Tereza byla rychlejší, než 
nejrychleší muži. MiniMUMu se 
zúčastnilo 27 účastníků (6 žen a 
21 mužů), což je podstatný nárůst 
oproti 10 loňským účastníkům.

Celkem se 22. ročníku MUM 
zúčastnilo 173 běžců ze sedmi zemí 
Evropy, což znamená více než 50% 
nárůst oproti loňskému rekordnímu 
ročníku se 115 startujícími. Všech-
ny etapy dokončilo 41 běžců, což je 
o 10 více než vloni.

Na Moravský ultramaraton po 
týdnu navazuje TransMoravský 
Masochistický Terénní běh. Závod 
na 100 mil startuje v Olešnici 12. 
července a vede přes nádherná mís-
ta Blanenského okresu do Lulče, 
kde je otočka. Závod potom vede 
po stejné trase zpět. Závod založil 
vynikající Český ultramaratonec 
Tomáš Rusek.  (er)

Registrace na Půlmaraton 
Moravským krasem je v plném 

proudu, bude i lidový běh
Blansko - Občanské sdružení Sportuj s námi připravilo na sobotu 30. 

srpna 2014 již 19. ročník Půlmaratonu Moravským krasem, který pořádá 
od roku 2011 a nad kterým převzal záštitu místostarosta města Ing. Jiří 
Crha. Pokud nejste trénovaní běžci, pravděpodobně se hned napoprvé 
nevydáte na trať hlavního běhu Půlmaratonu Moravským krasem na 21,1 
kilometru. 

Pro úplné začátečníky je letos poprvé připraven Lidový běh na 800 
metrů. Co to je oběhnout jednou blanenské náměstí? Pokud si troufáte 
na víc, můžete zvolit Běh městem na 2,4 kilometru. Přijďte celá rodina 
– připraveny jsou i běhy pro nejmenší děti do 7 let v délce od 60 do 100 
metrů.

Na všechny běhy se můžete registrovat osobně v Informační kanceláři 
města Blanska (Rožmitálova 6) nebo v Městském informačním středisku 
Boskovice (Masarykovo nám. 1). 

Pořadatelé však doporučují pohodlnou on-line registraci na www.
sportujsnami.cz. Pokud se zaregistrujete do 31. července, můžete si 
vybrat registraci bez trička nebo s možností získat originální tričko a u 
půlmaratonu a běhu na 2,4 km funkční tričko Newline v dámském nebo 
pánském provedení. Od 1. srpna už bude možná jen registrace bez mož-
nosti získání trička.

Pokud se vám přece jen nechce běhat, tak se přijďte podívat na bohatý 
doprovodný kulturní program. Od 12.30 do 20.00 hodin se na náměstí 
Republiky vystřídají taneční vystoupení, vystoupení kapely Třetí zuby 
a vrcholem bude koncert Ondřeje Hejmy a skupiny Žlutý pes. Děti se 
mohou těšit na skákací hrad, tvůrčí dílnu, megatrampolínu a soutěže. 

Půlmaraton Moravským krasem již není jen záležitostí pouze pro vytr-
valostní běžce, ale tato celodenní sportovně kulturní akce má za cíl při-
lákat k běhání celé rodiny.  Jaroslav Parma

Radim Hruška, zpr

Blansko - 
Význam půlma-
ratonu Morav-
ským krasem 
rok od roku 
stoupá. Jak říká 
blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha, závod svým 
významem výrazně přesahuje 
hranice našeho regionu, o čemž 
svědčí stoupající počet závodní-
ků i diváků. 

„Běžecké závody jsou po celé 
ČR stále populárnější a neustále 
přibývají další a další. A když 
vám v takto silné konkurenci 
závodníci říkají, že náš závod 
je ten nejhezčí, potěší vás to. 
Závodníci si pochvalují krásnou 
trať a výbornou atmosféru, což je 

pro naše město a celý region ta 
nejlepší reklama,“ říká Jiří Crha.

Co znamená pro vás osob-
ně?

Jsem hlavně hrozně rád, že se 
z počátku lokální akce podařilo 
vybudovat závody takového for-
mátu. Za tímto úspěchem se ale 
skrývá poctivá práce organizáto-
rů, kterým je potřeba poděkovat 
za jejich úsilí. Podpora ze stra-
ny města by bez jejich nasazení 
a odhodlání byla zcela k niče-
mu. 

Kterou část programu si 
určitě nenecháte ujít, na co se 
těšíte?

Tím, že se aktivně podílím již 
na samotných přípravách, uží-
vám si den „D“ od začátku až 

do konce. Ať už závod samot-
ný nebo i doprovodný program, 
který se snažíme každým rokem 
dělat více atraktivním.

V Blansku jste nyní rozjeli 
další sportovní projekt – běžec-
kou přípravu pro děti. Řekněte 
nám k tomu něco víc.

Chtěli jsme k aktivnímu spor-
tu přivést i naše nejmenší a tak 
se zrodil projekt, který je nyní 
v pilotní fázi. Pro děti z mateř-
ských škol v Blansku jsme při-
pravili speciální lekce běžecké 
přípravy jako doplňkovou aktivi-
tu v rámci standardní výuky. Pod 
vedením proškolených instrukto-
rů si tak osvojí základní běžecké 
návyky, prvky atletické motoriky 
a další cviky, které mohou v poz-
dějším věku dále rozvíjet. První 

reakce od dětí, rodičů i vedení 
mateřinek jsou více než pozitivní 
a jen nás utvrzují v tom, že to byl 
krok správným směrem. 

A co vy a sport? Zaběháte si 
také někdy? 

Už od mala jsem byl vedený 
ke sportu, ale je pravda, že s 
přibývajícím věkem a pracovní-
mi povinnostmi sportu nevěnuji 
tolik času, kolik bych asi mohl. 
Snažím se to ale napravit. Cho-
dím pravidelně cvičit, občas si 
zahraji fotbálek a pomalu začí-
nám přípravu na běžecký tré-
nink.

Troufl byste si na celý půl-
maraton?

Známí mě k tomu neustále pře-
mlouvají a hecujeme se. Musím 

ale sebekriticky přiznat, že celou 
trať bych asi nezvládl. Rád bych 
to ale jednou dokázal a překonal 
sám sebe. Nikdy jsem takto dlou-
hou trať neběžel, ten pocit v cíli 
musí být opravdu úžasný.

Závodnicí chválí podobu 
trati, máte na ní nějaké své 
oblíbené místo? 

Trať jsem si projížděl na kole 
a je opravdu krásná. Právě ona 
dělá blanenský půlmaratón výji-
mečným. 

Pasáže, kde je trať lemována 
lesy, jsou obzvlášť za hezkého 
počasí úchvatné. Samotní běž-
ci pak jako nejhezčí úsek uvádí 
místo otočky u Punkevní jesky-
ně. Tam již vědí, že mají polo-
vinu za sebou a mohou směle 
vyrazit do cíle.

Považujete Blansko za spor-
tovní město?

Blansko je jednoznačně spor-
tovním městem a to nejen vyso-
kým počtem aktivních sportovců, 
ale také počtem organizovaných 
sportovních oddílů. Navíc velká 
část občanů města Blanska se 
sportu věnuje rekreačně. V létě, 
zejména pak o víkendech, je 
město a jeho okolí plné cyklis-
tů, v zimě pro změnu lidé obují 
běžky a vyrazí do nádherné pří-
rody kolem Blanska.

Co byste popřál závěrem 
letošním účastníkům závodu?

Chtěl bych všem popřát, aby 
si závod užili, ať už bude počasí 
jakékoliv a hlavně aby ve zdraví 
dorazili do cíle v co možná nej-
lepším čase.

Blansko má být na co hrdé, říká místostarosta Jiří Crha

 Foto Erik Řezník Foto Erik Řezník

Adéla Šafářová na tra  . Foto Erik ŘezníkAdéla Šafářová na tra  . Foto Erik Řezník



opravě do 1,5 milionu. Tel.: 603 
905 438.

PRONÁJEM
Pronajmu k rekreaci ro-

dinnou chatu v Jedovnicích u 
rybníka s krásným výhledem. 
Možno i dlouhodobě, výhodná 
cena. Volejte na mobilní telefon 
603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena rozvedená 38/180 štíh-

lá, nekuřačka hledá hodného 
muže pro život, mám rod. dům. 
Jsem z okr. Blansko. Jestli exis-
tuješ, ozvi se. Láska a důvěra. 
Milena. Tel.: 737 437 267 nebo 
krátkou textovou zprávu.

Hledám kamarády a kama-

rádky, Ondřej Pliska, 35let, Rá-
ječko. Tel.: 773 669 175.

36 letý muž hledá 30 – 36le-
tou hodnou, štíhlou ženu, neku-
řačku na vážný vztah plný lásky 
a důvěry. Žít jeden pro druhého. 
Tel.: 605 303 918.

RŮZNÉ
Daruji malé koťátko. Tel.: 

724 979 038.

PŮJČKY

739 443 544
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SERIÓZNÍ
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P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

Inzerce:
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net
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Accord

BOSKOVICE

ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO 
ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin 

KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ JEN O VÍKENDU od 10 do 18 hodin 

 Info na 724 783 881

BRENDIS studio
kadeřnické služby
pánské, dámské, dětské střihy,

barvení a melíry,
svatební a společenské účesy,

prodlužování vlasů, aj.

Obchodní centrum Ježek (Smetanova 6, Blansko)

Tel.: 775 536 363  www.studiobrandis.cz

PRODEJ
Prodám kolo značky Favorit. 

Zn. levně. Tel.: 776 101 004.
Prodám domácí švestková 

povidla. Tel.: 702 431 018.
Prodáme starší rozlehlej-

ší dům se zahradou a dvorkem 

- nedaleko Boskovic, směrem 
na Blansko. Více informací na 
www.prodejpozemku.wz.cz nebo 
na tel. 602 607 043.

Prodám elektrickou kytaru 
včetně komba, obalu a ladičky. 
Značka Epiphone Les Paul, mo-
delová řada Epiphone Special II. 
Nová, nepoužívaná. Cena 6 000 Kč. 
Kontakt: evazacek@seznam.cz.

Prodám dětský kočárek znač-
ka ESPIRO trojkombinace. Bar-
va zelená, nafukovací odpružená 
kola, regulace výšky rukojeti. 
Použitý po jednom dítěti. Cena: 
4 000 Kč. Tel.: 774 087614.

KOUPĚ
Koupím star-

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

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

Koupím star-
ší dům na Bla-
nensku. Tel.: 
604 522 898.

Koupím pše-
nici, ječmen, tri-
tikále. Tel.: 723 
830 686.

Koupím pali-
vové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím starší 
rodinný dům k 
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Pohár Drahanské vrchoviny 
pokračoval ve Žďárné

Erik Řezník

Žďárná - Na začátku prázdnin 
je stále regionální seriál závo-
dů horských kol pro všechny ve 
své první polovině. Šestý závod 
hostila v sobotu 28. června obec 
v samém srdci Drahanské vrcho-
viny obec Žďárná. 

Zázemí ve sportovní hale je 
vynikající, tratě pak jsou hodně 
rychlé, protože do lesního terénu 
je daleko a tak místní pořadatelé 
použili pro vyznačení trasy pře-
devším místní asfaltové a polní 
komunikace s jedinou odbočkou 
do rychlého sjezdu a táhlejšího 
výjezdu. Zpestření pak nově při-
nesly klády, které museli jezdci 
přeskakovat.

Celkem se v jednotlivých kate-
goriích postavilo na start 141 
závodníků a z toho plných 110 dětí 
a mládeže do 18 let. Objevilo se i 
spoustu místních a tak se organi-
zační tým na čele s paní starostkou 
rozhodl odměnit je další sadou ori-
ginálních medailí.

Z místních se tak prosadili 

v odrážedlech dvojčata David 
(2.) a Bedřich (3.) Pavlů a mezi 
děvčaty druhá Romana Polívko-
vá. V kategorii 7-8 let zvítězila 
Anna Hanáková, stříbrná pak byla 
o kategorii výše její sestra Eliška. 
Další domácí Matěj Mazánek sice 
projel cílem až čtvrtý, ale je prv-
ní „vlaštovkou“ vyššího stupně 
horských kol, když startoval na 

závodech Českého poháru v Kut-
né Hoře a Peci pod Sněžkou.

Rychlý závod v elitní kategorii 
mužů na sedm okruhů po 3300 
metrech vyhrál Petr Bořil Moravec 
team 0:48:38, mezi ženami pak po 
necelých 20 kilometrech závodu 
zvítězila Radka Haasová ACT 
Lerak Blansko v čase 0:52:54.

Pohár Drahanské vrchoviny 

pokračuje v Březové nad Svitavou 
v areálu motokrosového závodiště 
12. Července. Startovat se začí-
ná v 9:30 s chlapci a děvčaty na 
odrážedlech, závěr pak patří elit-
ním a amatérským jezdcům, vete-
ránům a ženám ve 13:30.

 Výsledky dle kategorií najdete 
na webu www.pohárdrahanskevr-
choviny.cz.

 Foto Erik Řezník Foto Erik Řezník

K

Nový rekord. Minulou neděli se uskutečnil za účas   57 běžců 33. roč-
ník Sloupské lesní patnáctky. Tento náročný kopcovitý závod se opět 
běžel v rámci okresní běžecké ligy. Za příjemného počasí se vítězem stal 
v novém traťovém rekordu 50:42 Jan Kohut.  Foto Pavel Novák

P
V sobotu 19. července proběhne již sedmnáctý ročník Vysočanského 

triatlonu. Cyklistická část se pojede na horských kolech. Akce se sklá-
dá ze dvou závodů, první (TYCO Lidový triatlon) je nenáročný a hlav-
ně pro ty, kdo si chtějí disciplínu aspoň vyzkoušet. Druhý závod je pro 
zkušenější triatlonisty a vzdálenosti už jsou náročnější. Plavecká část je 
plánována v rybníce.  (bh)

Test k vodě
Jako každé prázdniny vám chceme 

zpříjemnit letní dny zkouškou znalostí ve 
vědomostním testu. Letos začneme sty-
lově. Mistrovství světa ve fotbale vrcho-
lí. Zkusme se podívat do jeho historie. 
Výborný výsledek je 20 správných odpo-
vědí (pokud si nepomůžete v encyklope-
diích nebo na internetu).

1) Prvním mistrem světa se stal celek
a) Uruguaye
b) Argentiny
c) Brazílie

2) Letošní mistrovství světa v Brazílii je 
v pořadí

a) osmnácté
b) devatenácté
c) dvacáté

3) Pelé se stal králem střelců na MS
a) dvakrát
b) jednou
c) ani jednou

4) Nejlepším hráčem MS v Cile 1962 
byl zpětně vyhlášen

a) Josef Masopust
b) Vavá
c) Garrincha

5) V ideální jedenáctce dosud poslední-
ho MS 2010 bylo

a) pět Španělů
b) šest Španělů
c) sedm Španělů

6) Francouz Just Fontaine dal na MS 
1958 v šesti zápasech

a) 11 gólů
b) 12 gólů
c) 13 gólů

7) Německo získalo titul mistra světa
a) třikrát
b) čtyřikrát
c) pětkrát

8) Domácí tým vyhrál mistrovství světa
a) šeskrát
b) sedmkrát
c) osmkrát

9) Polsko má z MS
a) jedno stříbro
b) jeden bronz
c) dva bronzy

10) Trenér Cesar Luis Menotti získal 
titul s týmem

a) Argentiny
b) Uruguaye
c) Itálie

11) Na mistrovství světa startovalo 
poprvé 32 týmů v roce

a) 1998
b) 2002
c) 2006

12) Více titulů mají 
a) Jihoameričané
b) Evropané
c) obojí stejně

13) Jako jediný trenér získal dva tituly 
mistra světa

a) Ital Vittorio Pozzo
b) Brazilec Mario Zagalo
c) Němec Franz Beckenbauer

14) Nejvíce fi nálových proher má za 
sebou

a) Maďarsko
b) Nizozemsko
c) Německo

15) Medaili na MS nikdy nezískal tým

a) SSSR
b) Chile
c) USA

16) Mistrovství světa se konalo celkem 
dvakrát

a) v Argentině
b) v Mexiku
c) ve Španělsku 

17) Střelbou penalt se o mistru světa 
rozhodlo

a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát

18) Švédsko má z mistrovství světa
a) jednu medaili
b) dvě medaile
c) tři medaile

19) Pelé dal na mistrovství světa dohro-
mady

a) deset branek
b) jedenáct branek
c) dvanáct branek

20) Chorvat Davor Šuker se stal nejlep-
ším střelcem MS

a) 1994

b) 1998
c) 2002

21) Oldřich Nejedlý se stal v roce 1934 
králem střelců

a) se 4 góly
b) s 5 góly
c) s 6 góly

22) Nejlepším hráčem MS 2010 byl 
vyhlášen

a) Andrés Iniesta
b) Iker Casillas
c) Diego Forlán

23) MS 2018 se bude konat
a) ve Francii
b) v Kataru
c) v Rusku

24) První poválečné mistrovství světa se 
konalo

a) ve Švýcarsku
b) v Brazílii
c) v Argentině 
 
Správné odpovědi: 1a, 2c, 3c, 4c, 5b, 

6c, 7a, 8a, 9c, 10a, 11a, 12b, 13a, 14c, 
15a, 16b, 17a, 18c, 19a, 20b, 21b, 22c, 
23c, 24b. Zpracoval Bohumil Hlaváček

Z  
Skromná veteránka

Dodnes malebná Zakarpatská Ukrajina, někdejší nevýchodnější část 
naší republiky, kraj pracovitých lidí fandící myšlence československé. 
Ale i kraj bez romantiky pro ty, kteří si tam museli poctivě dobývat 
každodenní chléb. Kraj, kde je málo práce dodnes. 

V této oblasti se nedaleko Chustu ve Veljatině narodila i dnešní 
oslavenkyně, členka Českého svazu bojovníků za svobodu, válečná 
veteránka, která doslova s frontou prošla celou tehdejší republiku až 
do Prahy. O tom svědčí i její Osvědčení, které potvrzuje, že sloužila 
v československé armádě od listopadu 1944 do konce války. Paraska 
Štoudková již trochu naříká na bolesti nohou, ale její mysl je stále mla-
dá i přes jejich pětaosmdesát, které oslavila 12. července. Absolvovala 
vojenský kurz telefonistů, ošetřovala raněné a sloužila v pomocné rotě 
na osvobozeném území. „ V patnácti letech jsem nebyla žádná hrdinka, 
musela jsem i zalhat, že je mi osmnáct, jinak bych musela zůstat doma, 
ale chtěla jsem bojovat se sestrou.“

Paní Paraska pamatuje své velitele a ráda na ně vzpomíná generál 
Klapálek, generál Svoboda, to jsou osobnosti dodnes. O tom, že zraně-
ným, když nemohli psát, psala dopisy domů, o hrůzách, které zažila, se 
pak po válce dosti navyprávěla ve školách, v zdravotnických kurzech 
a jinde. S nostalgií vzpomíná i na svého spolubojovníka Vasila Coku, 
který dnes žije na Ostravsku. Ale i na bratra, který se osvobození nedo-
žil. 

Válečné zdravotnické zkušenosti využívala i po válce, když předná-
šela kurzy první pomoci na školeních řidičů jako členka Českosloven-
ského červeného kříže. Desítky přednášek i po roce 1989 si vyslechla 
řada pozorných posluchačů. Prostě uměla spojit poutavým vyprávě-
ním teorii s možnými skutečnostmi, které mohou třeba na silnicích 
nastat. Těch zranění viděla spoustu a dovedla je přesvědčivě i popsat, 
to ji zaručovalo pozornost kurzistů mezi, kterými byla velmi oblíbená. 
Ale přednášela i ve školách o knize nazvané Z Buzuluku do Prahy, 
protože řadu v ní popsaných situací prožila přímo. Byly to přesvěd-
čivé a pozorně vyslechnuté příběhy z života frontového vojáka s jeho 
každodenními strastmi. 

Ve svých pamětech byla vždy skromná, a příhody vyprávěla jako by 
nebyly její, nikdy nepřeháněla, nestavěla si žádný pomyslný pomník. 
A skromná je i dnes. Ráda vzpomíná na své mládí prožité v Zakarpatí, 
ještě nedávno se tam byla i podívat. V kruhu rodiny žije spokojená léta, 
ráda peče i vaří a vždy se najde někdo, kdo její chutné výrobky rád 
smlsne. Válečná veteránka Paraska Štoudková žije v Blansku a proto 
jí i naše redakce přeje k jejímu životnímu jubileu, další dlouhá léta 
a hlavně ať ji nezlobí to potřebné zdravíčko. K přání se přidávají i její 
spolubojovníci.   Jan Kux

Dárci krve navštívili další 
památku UNESCO 

„Šestý střípek do tuctu, aneb Skvost a perla jest, jedno z pohádko-
vých měst“. Tento verš nás provázel dalším výletem za památkami 
UNESCO. Šestým cílem z dvanácti lokalit prestižního seznamu v ČR  
se v sobotu 31. května stala pohádková Telč. Prvním bodem programu 
byla vycházková trasa „Město a historie“, kde nám průvodkyně uká-
zala historické jádro, kostel sv. Jakuba, náměstí Zachariáše z Hradce s 
renesančními domy s podloubím, mariánským sloupem i radnicí. Poté 
jsme u Horní brány viděli baštu a hradby městského opevnění a vrátili 
se k zámku. 

Zámek, dříve středověký hrad je známý z mnoha televizních pohá-
dek a fi lmů. Na zběžnou prohlídku zámku a zahrady navazovala další 
klapka -„Telčí po stopách fi lmu“. V zámecké galerii byly vystaveny 
kostýmy a rekvizity z mnoha známých a oblíbených pohádek. Tady 
jsme se stali součástí reportáže České televize v Událostech v regio-
nech vysílaných týž den. Poté jsme se rozešli k individuálnímu pozná-
vání „Moravských Benátek“, abychom se později znovu sešli u zámku 
a pokračovali ke čtvrtému cíli - Muzeu techniky. Uvnitř je ke zhlédnutí 
množství starých bicyklů, motorek a automobilů domácí i zahranič-
ní provenience. Expozice pokračují výstavou kočárků, staré spotřební 
techniky jako rádií, televizí, gramofonů, magneťáků, foťáků, kamen, 
praček, hraček. Pozoruhodné je zubařské křeslo ze třicátých let minu-
lého století. 

Následoval přesun na vrch Oslednice, kde stojí kovová rozhledna 
s vyhlídkovou plošinou ve výšce 31 metrů. Odtud je vidět Telč jako na 
dlani i kopce Javořické vrchoviny, mezi nimiž ční věž hradu Roštej-
na. Tam jsme zamířili. Tento půvabný hrad založili ve 14. století páni 
z Hradce na ochranu obchodních stezek. My jsme prohlédli černou 

kuchyni, vstupní sál, obrazárnu a Erbovní sál. V rohu této místnosti se 
nachází středověký záchod neboli prevét, staročesky výsernice. V dal-
ších místnostech byly výrobky jihlavských cínařů, Hodovní síň, expo-
zice selského bydlení s funkčním tkalcovským stavem, postelí pro dvě 
děti a dřeváky pro obra. V Botanickém sále mají namalované rostliny 
i vycpaniny zvířat. Následuje spojovací „strašidelná“ chodba, včetně 
permoníků, draka, plivníka a dalších bubáků. Příchozímu se uleví, až 
když zhlédne kapli a následně Velký ochoz s loveckými i pytlácký-
mi zbraněmi kudy dojde k věži. Ta je sedmiboká, 28 metrů vysoká 
s výhledem do okolí. Pod věží na hradním nádvoří jsme u pranýře poří-
dili společnou fotku. 

 Poté nás autobus převezl do vesnice Praskolesy. Mají tu památné 
lípy, z nichž ta větší má v dutině kmene dřevěnou zvoničku. Odpoči-
nuli jsme si v Krahulčí, kde v restauraci „Na Kocandě“ byla společná, 
chutná a vydatná večeře. Zde také vedoucí zájezdu Radovan Chlou-
pek vyhodnotil Velký pohádkový test, který jsme vyplnili již cestou do 
Telče, a předal odměny. Nejlépe tento velice těžký test zvládly Marie 
a Andrea Musilovy, o druhé a třetí se podělily sestry Jitka Dobiášová 
a Hana Matalová, a Hana a Tomáš Kuběnovi. Dvanáctý zájezd Bodá-
ku - Brťovských dárců krve byl, stejně jako všechny předešlé, skvěle 
zorganizován a již se těšíme na další poznávání naší vlasti. 

 Jiří Vymětalík

Hasiči z Pamětic uspořádali v neděli 22. červnaa již  jedenáctý roč-
ník soutěže v požárním útoku o pohár starosty obce. Tato soutěž byla 
zařazena do seriálu Velké ceny Blanenska. Zúčastnilo se přes 30 družs-
tev mužů a přes 15 družstev žen. Na snímku vítězné družstvo mužů ze 
Sychotína.  František Staněk, foto  Jan Čunderle
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 8. červenceúterý 8. července
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum od 9 do 12 hod.: Herna, tvoření pro dě  , 
malování křídou na chodník.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Transformers: Zánik. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Transformers: Zánik.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Pátrání po Sugar Manovi.
Lysice – letní ve 21.15 hod. 3 dny na zabi  .

středa 9. červencestředa 9. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Zdravé vaření – šťávy, beseda.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: D.N.A. 
(folk).
Blansko – Galerie města Blanska ve 22 hod.: Improvizačně světelné 
představení OCELLAJT.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Chraň nás od zlého.
Boskovice v 19.30 hod. Všiváci.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Paranormal ac  vity: Prokle  .

čtvrtek 10. červencečtvrtek 10. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2014, více na izrcadlo.eu.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 až 18 hod.: Obrázky korálků, zažeh-
lovací korálky.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINAKINA
Adamov 
Blansko ve 20 hod. Chraň nás od zlého.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Vejška.

pátek 11. červencepátek 11. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Tancovat nás baví.
Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Narkoman okamžitě vyléčen, 
dokumentární fi lm.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2014, více na izrcadlo.eu.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek - Toy 
Machine: Ry  ři, divadelní představení.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Léto na Dermotu - Pro ne Band, 
koncert.
Rudka – Jeskyně Blanických ry  řů v 18 hod.: Letní swingový koncert, 
hraje Petr Sovič a Golden BigBand Prague.
Vísky – Agrocentrum Ohrada v 18 hod.: Večerní grilování s hudbou, hra-
je Trní.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Chraň nás od zlého.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Vejška.

sobota 12. červencesobota 12. července
AKCEAKCE

Blansko – Zámek v 9 hod.: Blanenské zámecké gulášobraní – soutěž ve 
vaření guláše v kotlíku.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2014, více na izrcadlo.eu.
Letovice – Hřiště v 11 hod.: Letovické prolítání 2014: Ukázky modelů 
letadel, vystoupení raketových modelářů.
Obůrka – Veranda ve 20 hod.: Popytlácká zábava.
Olešnice – Zahrada kulturního domu v 15 hod.: 15. Městské pivní slav-
nos  .

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Love Song.

neděle 13. červenceneděle 13. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Holóbkova 
mozeka z Pro  vanova.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2014, více na izrcadlo.eu.
Boskovice – Mateřské centrum od 15 do 18 hod.: Herna.
Olešnice – Evangelický kostel – koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Love Song.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Žiletky.

pondělí 14. červencepondělí 14. července
KINAKINA

Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Donšajni.

úterý 15. červenceúterý 15. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Letní zdravý jídelníček dě  , beseda.
Boskovice – Mateřské centrum od 15 do 18 hod.: Papírové dárkové taš-
 čky, dílna. 

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Mar  n a Venuše.
Boskovice v 19.30 hod. Chraň nás od zlého.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Šmoulové 2.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Angelika.

středa 16. červencestředa 16. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Letní bylinky v kosme  ce a čajích, 
beseda.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Ozvěna 
(trampská).

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Příběh kmotra.
Boskovice v 19.30 hod. Chraň nás od zlého.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Šmoulové 2.

čtvrtek 17. červencečtvrtek 17. července
AKCEAKCE

Blansko – Dopravní hřiště od 12 do 18 hod.: Dny otevřených dveří na 
Dětském dopravním hřiš   v Blansku.
Boskovice – Mateřské centrum od 9 do 12 hod.: Herna pro celou rodi-
nu.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Revival.
Boskovice v 19.30 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Gravitace.

pátek 18. červencepátek 18. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Uzdravení z rakoviny, doku-
mentární fi lm.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek – Letní 
pohádka, hraje Libuščino divadlo.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Léto na Dermotu – 2,5 promile, kon-
cert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic.
Boskovice v 19.30 hod. Úsvit planety opic.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Zataženo občas trakaře 2.

sobota 19. červencesobota 19. července
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum od 8 do 13 hod.: 7. Bleší trh.
Chlum – Hřiště ve 14 hod.: Hasičský výlet spojený s oslavou 100 let SDH 
Chlum. Hraje Veselá trojka Pavla Kršky.
Letovice – Koupaliště v 19 hod.: Blues a Rock n’roll a jazz – Bluesberry, 
Míra Kubín a Rusty Nail, koncert.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Myslivecká romance, noční kostý-
mované prohlídky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mikulášovy patálie na prázdninách.
Boskovice v 19.30 hod. Úsvit planety opic. (3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Lásky čas.

neděle 20. červenceneděle 20. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Dechová 
hudba Boskověnka.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: Vernisáž letní výstavy obrazů 
Jakuba Špaňhela.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní sezóna – 
Gabriela Kolčavová Trio, koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Mikulášovy patálie na prázdninách.
Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mikulášovy patálie na prázdninách.
Boskovice ve 20 hod. Přímý přenos legendární komediální skupiny Mon-
ty Python.

pondělí 21. červencepondělí 21. července
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic. (3D)

Z  
Chameleon jemenský – 

domácí mazlíček trochu jinak 
Chameleon je zvíře v mnohých ohledech neobvyklé. Těžko najít, co 

je na něm nejzvláštnější. Vystřelovací jazyk, dosahující délky celého 
těla, kterým chameleon lapí nic netušící kořist? Oči, kterýma dokáže 
zároveň mapovat dění v teráriu a Váš pohyb před ním, aniž by pohnul 
hlavou? Nebo schopnost v minutě změnit barvu i tvar těla k nepoznání? 
Někdo by asi řekl, že je to zvíře více než ošklivé, chovatelští nadšenci 
ho zase považují za krasavce. Rozhodně mu však nemůžeme upřít, že 
je jedním z nejzajímavějších tvorů obývajících naši planetu. 

Stále více se mezi lidmi objevuje zájem o neobvyklá domácí zvířata 
a stále více se také v rodinných domcích i bytech objevují terária. Proč 
se rozhodnout při vybírání obyvatele terária právě pro „chamíka“? Po 
roce společného soužití, kdy mne tato zvířata nepřestávají překvapo-
vat, mohu vyjmenovat hned několik důvodů.

Znáte ten pocit, kdy, například v ZOO, stojíte před teráriem a marně 
pátráte po jeho obyvateli? To se vám s chameleonem nestane. Tohle 
ryze denní zvíře vám bude krásně na očích, a vy ho tak můžete neru-
šeně obdivovat. Pokud mu navíc z pinzety nabídnete cvrčka, rozhodně 
se nebudete nudit.

Představujete si pod pojmem „terarijní zvíře“ hada či ještěrku, kteří 
celý den bez hnutí prosedí na kameni někde vzadu, kam ani pořádně 
nevidíte? Tak to jste ještě neviděli chameleona. Až se ve vašem teráriu 
„otrká“, může se stát, že se bude dožadovat vypuštění na okolní květi-
ny či na vaši ruku. 

Je však třeba si uvědomit, že chameleon není křeček nebo kotě, tedy 
zvíře na mazlení. Je to spíš elegantní společník, který bude zdobit váš 
byt, bavit vás svou zajímavostí, pokud budete mít zájem ho pozorovat, 
a zároveň vás nebude obtěžovat, pokud zrovna nebude čas. 

Jestliže Vás tohle úžasné zvířátko zaujalo a chtěli byste vědět víc, 
popřípadě si jedno takové třeba i pořídit, ozvěte se redakci.  (dop)

Toulání Prahou
Zájezd za zdravím za podpory JMK, pořádalo pro své členy Nové 

sdružení zdravotně postižených Letovice koncem měsíce června letoš-
ního roku. 

Nejdříve jsme navštívili historické opevnění Vyšehrad, které leží 
nad pravým břehem řeky Vltavy. Podle pověsti Vyšehrad založil kníže 
Krok. Pravdou je, že vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 
10.století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav II. 
Vyšehrad s podhradím byl samosprávným městem a ku Praze byl při-
pojen roku 1883. V téže době došlo k přetvoření hřbitova při koste-
le sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností se 
Slavínem. Naše poznávání pražských zajímavostí pokračovalo návště-
vou Národního technického muzea. Je největší českou institucí, spe-
cializovanou na muzejní exponáty technického charakteru, když bylo 
založeno začátkem 20. století. Počátky sbírání technických památek na 
území Čech souvisí se založením podnikatelské organizace Jednota pro 
povzbuzení průmyslu v Čechách. Nová budova muzea byla plánovaná 
již ve dvacátých letech minulého století. Pro muzejní účely byla budo-
va postavena a využita až po válce. Rozsáhlé muzejní sbírky obsahují 
v současné době sedmdesát tisíc předmětů a víc jak 100 tisíc archivá-
lií, které dokumentují vývoj vědy a techniky na území českých zemí. 
Program zájezdu pokračoval vyhlídkovou plavbou na výletní lodi. 
Během jízdy lodí jsme měli možnost vidět nejvýznamnější památky. 
Viděli jsme Pražský hrad, podpluli Karlův most a zhlédli mnoho dal-
ších překrásných skvostů z hladiny tekoucí Vltavy. Závěr programu 
patřil krátké vycházce na Staroměstské náměstí. Už v 11. století se 
zde nacházelo tržiště a jeho význam postupně narostl. Konaly se zde 
i významné události. Nachází se zde Staroměstská radnice s Orlojem, 
Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše, dům ,,U kamenného zvo-
nu“ a další pozoruhodné stavby. Prochází tudy královská cesta. A to byl 
závěr našeho zájezdu pro zdraví, který přinesl všem účastníkům plno 
pěkných zážitků z krásné historické Prahy, a duševní pohodu.  Borek

Drnovice - Drnovická pískovna hostila o víkendu Mistrovství Evro-
py v Truck Trialu. Jedná se o zkoušky dovedností na uzavřeném okru-
hu pro nákladní vozy s pohonem všech kol, veteránské nákladní vozy 
a tažná vozidla.  (hrr)

A   

Boskovice - Za účasti šesti mužstev se o víkendu v Boskovicích konal 
Memoriál Josefa Rybára v malé kopané. Vítězem se stalo družstvo FC 
Kvasar Černá Hora před Rozhraním a domácím BK Sadros Boskovice.
 (jo) Foto Luboš Sušil

PRODEJ - Garáž Sloup, okr. Blansko, 20 m2

Exclusivně prodáváme zděnou garáž v obci Sloup 
v Moravském krasu. Ihned volná. Cena: 100.000,- + provize.

Volejte: 723 101 382 nebo 702 292 492

BBN 
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Street Dance Camp v JedovnicíchStreet Dance Camp v Jedovnicích

Fran  šek Ferdinand d‘Este ve SvětléFran  šek Ferdinand d‘Este ve Světlé Ry  řský turnaj na zámku v Lysicích Ry  řský turnaj na zámku v Lysicích

Olomučanská lávkaOlomučanská lávka Setkání rodáků ve ValchověSetkání rodáků ve Valchově

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

10.—13. 
ČERVENCE

hudba
divadla

autorská čtení

výstavy
filmy

palouk Potrvá

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

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

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

22. ročník 
festivalu 

pro židovskou 
čtvrť

Foto zpravodajové Zrcadla.  Více na izrcadlo.eu
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