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Marta Antonínová

Blansko - Nezvykle živo bylo 
minulý týden v blanenské galerii. 
Konala se tam už čtvrtá výtvar-
ná dílna. Byla určena především 
dětem školního věku, zúčastnit 
se však mohli všichni, kdo jsou 
ochotni vrhnout se do vlastní 
tvorby a poznat zajímavé výtvar-
né techniky. 

„Letos jsme zaznamenali re-
kordní účast. Zájem byl velký. 
Možná je to i počasím, které ak-
tivitám pod střechou přeje. Děti 

nejčastěji s maminkami uvítaly 
možnost přijít do galerie, kde 
pro ně byl připraven zajímavý 
program,“ řekla vedoucí Galerie 
města Blanska Olga Hořavová.

V velkém výstavním sále bylo 
nachystáno osm stanovišť, která 
připomínala výstavní akce minu-
lého roku. Záleželo jen na náladě 
příchozích, které aktivity si vybe-
rou. Letos si mohli například vy-
zkoušet polozapomenuté výtvar-
né techniky jako je rezerváž, tisk 

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

V blanenské galerii tvořily hlavně dě  , ale i maminky

Místo školy bude 
asi sociální bydlení

Roman Horký se skupinou Kamelot vystoupil v Císařské jeskyni

Radim Hruška

Velké Opatovice - Dlouhole-
tá tradice středního školství ve 
Velkých Opatovicích skončila 
sloučením tamní Střední umělec-
koprůmyslové školy s Masaryko-
vou školou práce v Letovicích. 
Zatímco v Letovicích musejí pře-
mýšlet, kam umístí nové studenty, 
ve Velkých Opatovicích řeší opač-
ný problém. Co bude s rozsáhlým 
areálem ve středu města.

Budovy po sloučené škole jsou 
v majetku jejího bývalého zřizo-
vatele, kterým je Jihomoravský 
kraj. O areál už projevilo zájem 
vedení Velkých Opatovic, které 
ho chce od kraje převzít. V plánu 
je mimo jiné vybudování sociál-
ních bytů a domu s pečovatelskou 
službou. Krajští radní už darování 
objektů schválili, město ale ještě 
nemá vyhráno. Úprava stávají-
cích prostor si totiž vyžádá mi-
liony korun, které v opatovické 
pokladně nejsou. 

„Kraj vyvěsil záměr o předání 
areálu, musíme počkat než uply-
ne zákonná lhůta. Pokud nena-
stanou problémy, tak by mohlo 
věc projednat zářijové krajské za-

stupitelstvo. Do té doby bychom 
pravděpodobně pracovali na znění 
darovací smlouvy, kterou by mu-
selo projednat také zastupitelstvo 
města. Pokud se areál podaří zís-
kat do našeho majetku, necháme si 
vypracovat celkový projekt. Je to 
tak rozsáhlý objekt, že jeho úprava 
by byla otázkou minimálně pěti až 
šesti let,“ uvedl starosta Velkých 
Opatovic Jiří Bělehrádek.

Jak řekl, areál by se začal vy-
užívat postupně, po jednotlivých 
budovách. „Celkem jsou tam čtyři 
tří až čtyřpatrové objekty. Nejjed-
nodušší by byla adaptace interná-
tu. V první řadě bychom museli 
stavby zateplit a čekala by nás 
pravděpodobně i výměna oken. 
To všechno ale nelze zvládnout 
z vlastních zdrojů, proto bychom 
se snažili získat nějaké dotace,“ 
doplnil Bělehrádek.

Původní část komplexu byla po-
stavena v roce 1962 jako domov 
mládeže, který byl koncem dvacá-
tého století zrekonstruován a při-
stavěn na soubor budov užívaný 
jako střední odborná škola a uči-
liště s kompletním příslušenstvím 
(jídelna, kuchyně, tělocvična, do-
mov mládeže, kotelna, atd.)

Turisté dostanou 
v jeskyních slevu

Blansko - Pro návštěvníky jes-
kyní v Moravském krasu připravila 
Správa jeskyní mimořádnou slevu 
vstupného. Pokud zájemce navští-
ví jednu ze zpřístupněných jesky-
ní, získá po odevzdání vstupenky 
z této jeskyně na pokladně jeskyně 
Výpustek, Kateřinské, Balcarce 
nebo Sloupsko-šošůvských jesky-
ních slevu ve výši dvaceti ze vstup-
ného pro jednotlivce. Sleva platí 
maximálně pro počet osob (dospě-
lých a dětí) uvedených na vstupen-
ce z předchozí navštívené jeskyně. 
Platnost nabídky je třicet dní od 
zakoupení vstupenky.  (ama)

Boskovice - V boskovické 
nemocnici začaly práce na cel-
kové rekonstrukci výtahů. Těm 
současným totiž postupně končí 
životnost. Zdravotnické zařízení 
proto přistoupilo k jejich postup-
né výměně.

„O konkrétních termínech za-
stavení provozu ostatních starých 
výtahů, ale také o uvedení do pro-
vozu výtahů zrekonstruovaných, 
bude nemocnice informovat na 
svých webových stránkách podle 
skutečného postupu souvisejících 

prací. Informace budou samo-
zřejmě k dispozici i na recepci 
nemocnice,“ popsal náměstek pro 
technický úsek nemocnice Pavel 
Chvalina.

Z důvodu rekonstrukce jsou 
v první etapě vyřazeny z použí-
vání dva výtahy, a za několik dal-
ších dnů k nim přibude třetí. 

„Upozorňujeme, že související 
práce budou mít významný vliv 
na chod nemocnice a žádáme 
proto naše klienty, aby ve vlast-
ním zájmu dbali pokynů našich 

zaměstnanců k využívání výtahů, 
které zůstanou v provozu. Záro-
veň se omlouváme za dočasné 
komplikace související s výmě-
nou výtahů, jejich provedení je 
však naprosto nezbytné,“ přidal 
podrobnosti Pavel Chvalina.

Postupná výměna šesti výtahů 
ve dvou etapách nemá za cíl jen 
splnění příslušných ustanovení 
legislativních norem, ale i další 
zvýšení uživatelského komfortu 
pro klienty boskovické nemocni-
ce.  (hrr)

Nemocnice Boskovice zahájila 
modernizaci výtahů

Opatovičtí mají novou čistírnu
Stavba přišla na 
83 milionů korun. 
Značnou investici si 
vynutil stav původního 
zařízení z 80. let.

 Více na straně 5

Koncert. O víkendu se v Ostrově u Macochy konaly tradiční hody. V bohatém programu, který začal už v pátek odpoledne, byla zastoupena hudba 
všech žánrů. Neobvyklý zážitek si odnesli  , kteří si přišli do Císařské jeskyně poslechnout skupinu Kamelot v čele s kytaristou a zpěvákem Roma-
nem Horkým.  Foto Marta Antonínová

Tvořivé prázdniny. V blanenské 
galerii se v minulém týdnu konaly 
výtvarné dílny. Letos si přišel zku-
sit nejrůznější techniky rekordní 
počet malých i velkých tvůrců. 
 Foto Marta Antonínová

z plochy, práce se znaky a písme-
ny, geometrickými tvary, šablona-
mi, ale i se sádrou či vlnou.

Výtvarnou dílnu o letošních 
prázdninách doplnil paralelní 
program, který probíhal od úte-
rý do čtvrtka. Zkušené lektorky 
připravily pro zájemce speciální 
aktivitu. Byla to například výro-
ba textilních šperků. Tam jsme 
zastihli i Štěpánku Petříkovou 
s dcerkou Janičkou z Dolní Lho-
ty. 

„Už jsme tady byly s kamarád-
kou a jejími dětmi loni a moc se 
nám tu líbilo. Vyzkoušely jsme 
si tu různé výtvarné techniky 
a byly jsme nadšené. Tak jsme tu 
letos zase a pokud budou dílny 
pokračovat, příjdeme i za rok,“ 

řekla nám maminka. „Mně se 
tady strašně líbí. Nejvíc ze všeho 
korálkování a plstění vlny,“ svě-
řila se Janička, která prožívá své 
první prázdniny a pochlubila se 
náušnicemi, které si vlastnoručně 
zhotovila. 

Do blanenské galerie si našly 
cestu především maminky s ma-
lými dětmi, ale mezi účastníky 
nechyběly ani starší školačky 
a dokonce jeden muž. 

„Maminky si už oproti dřívěj-
ším rokům taky kupovaly vstu-
penku, která stála na celý týden 
sto korun, protože z minulých 
ročníků věděly, že se do tvoření 
také aktivně zapojí. Je to pro ně 
i zdroj inspirace pro práci s dětmi 
doma,“ doplnila Olga Hořavová.

Hasiči z Velkých Opatovic 
vybojovali bronz

Velké Opatovice - Skvělé třetí místo vybojovali hasiči z Velkých Opa-
tovic na mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Historicky první soutěž družstev jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí uspořádaly Blovice v Plzeňském kraji. 
Do klání se zapojilo celkem dvanáct družstev z celé republiky a jedno 
z Německa. Soutěž byla vyvrcholením odborné přípravy jednotek dob-
rovolných hasičů obcí předurčených pro zásahy u dopravních nehod.

„Bodování se řídilo pravidly soutěží ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel vydaných HZS ČR. Družstva byla složena z ve-
doucího a čtyř členů soutěžního týmu. Všichni členové družstva museli 
být členy jednotky SDH obce. Soutěžní pokusy rozhodoval sbor kvali-
fi kovaných rozhodčích z řad Hasičského záchranného sboru ČR. Mis-
trovství předznamenal seminář, jehož součástí byly odborné přednášky 
k problematice vyprošťování,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Ja-
roslav Haid.  Pokračování na str. 2



Radim Hruška

Boskovice -
N e j v y š š í 
správní soud 
zrušil zásady 
územního roz-
voje Jihomo-
ravského kra-
je. Toto roz-
hodnutí ovliv-
ní například přípravy výstavby 
rychlostní komunikace R43. To 
nepotěšilo předsedu Svazku obcí 
pro výstavbu rychlostní komuni-
kace R43 a starostu Boskovic Ja-
roslava Dohnálka.

Jak hodno  te rozhodnu   Nej-
vyššího správního soudu? 

Respektuji ho. Nicméně se při-
znám, že z něho nemám radost. 
I jako fyzická osoba. Stávající 
komunikace I/43 je technicky, 
kapacitně a morálně už za všemi 

hranice. Je tady předpoklad, že 
nás tato silnice bude ještě mno-
ho let „obšťastňovat“. Přitom si 
všichni přejeme a doufali jsme, 
že se zásadami územního rozvoje 
otevře prostor, aby se R43 něja-
kým způsobem realizovala. Teď 
pomíjím jednotlivé varianty, ale 
hodnotím komunikaci jako celek 
přinášející dopravní napojení se-
verní části Jihomoravského kraje 
na Brno a tranzitní trasy na dálni-
ci D1 a podobně. Kromě mně to 
jistě nepotěšilo ani řadu obcí. Po-
kud totiž nebude nějaké přijatelné 
dopravní napojení severní části 
regionu na Brno, tak se nemů-
že a nebude rozvíjet. Malá Haná 
je už dnes zaostalým regionem 
a bude tak i nadále.

Pokud řeknu čistě osobní ná-
zor, je dobré mít zásady územ-
ního rozvoje, ale za jakou cenu? 
Nemohu se ztotožnit s tím, že 
právní čistota nebo nějaký vyjed-

návací proces byl povýšen nad 
zájmy občanů. Lidem jsou de fac-
to vytvářeny podmínky pro špat-
ný život jen proto, že se najdou 
chyby v proceduře a všechno, co 
mělo život usnadňovat, se zruší. 
Je tak dán do pozadí důvod, kvůli 
čemu tyto dokumenty vznikají. 
Cílem je, aby člověk vedl důstoj-
ný život a byl mu poskytnut jaký-
si standard.

Do jakého bodu se nyní přípra-
vy vrá  ?

To je věc analýzy právníků. 
Neumím na to odpovědět úpl-
ně přesně. Fakt je ten, že zásady 
územního rozvoje kraje se začí-
nají připravovat od nuly, vyjdou 
samozřejmě z těch stávajících, ale 
musí se všechno znovu zpracovat. 
To je věcí několika let. Optimis-
tické prognózy hovoří o třech, 
může to ale být i pět a více. Neu-
mím domyslet všechny, ale judi-

kát Nejvyššího správního soudu 
má mnoho dalších dopadů. Pokud 
se bavíme o dopravních stavbách 
není jisté, zda bude Ředitelství 
silnic a dálnic pokračovat v pří-
pravných pracích od různých 
studií, návrhů technických řešení 
a celou škálu těchto dokumentů. 
Hrozí, že se to zastaví. Pokud 
něco v tomto duchu zastavíte, 
tak se to opětovně rozjíždí velmi 
těžko. Zde možná ještě neumíme 
domyslet důsledky. 

Už v minulos   jste různými 
formami protestovali pro   po-
malému tempu příprav stavby 
R43. Čeká tedy aktuálně napří-
klad řidiče nějaká další blokáda 
silnice I/43?

Určitě nebudeme nic dělat přes 
léto, protože Svazek obcí pro 
výstavbu rychlostní komunikace 
R43 se sejde až na podzim. Teď 
by bylo neodpovědné vyhlašovat, 

že budeme blokovat silnici I/43, 
i když by si velkou blokádu za-
sloužila. 

Určitě budeme všechno zva-
žovat, požádal jsem o rozsudek, 
abych s ním mohl seznámit sta-

rosty. S kolegy se nad tím pora-
díme. Není to o protestech, cílem 
je aby se nad problémy někdo za-
myslel. My jsme se snažili apelo-
vat, ale jak se někdo zamyslel, či 
nikoliv už nebudu hodnotit. 

Je možné v současné době ně-
jak urychlit možnou stavbu rych-
lostní komunikace?

Myslím si, že příliš mnoho cest 
není. Předpokládám, že Jihomo-
ravský kraj nespoléhá na ústavní 
stížnost a začíná s vytvořením no-

vých zásad. Věc ale může být ješ-
tě horší. Zásady totiž mají vliv na 
mnoho věcí. Budu hovořit o R43, 
což se týká například posuzování 
vlivů na životní prostředí EIA na 
prostřední úsek Kuřim – Svitávka. 
Tento dokument má nějakou plat-
nost, a je možné, že ta vyprší. Pak 
se bude muset všechno adminis-
trovat znova. A bude to stát znovu 
obrovské peníze. Ale je to realita, 
se kterou se musí všichni poprat. 
Rozhodnutí padlo, a podle toho se 
musí směřovat kroky příští.

Neobáváte se toho, že bude 
snaha celý projekt R43 smést ze 
stolu?

Ony ty snahy byly vždy. Teď 
je otázka, jestli zesílí nebo ne, 
protože R43 vždy měla hodně 
odpůrců. V tuto chvíli, a já jim 
to nezazlívá, jsou odpůrci svým 
způsobem na koni. Uvidíme jak 
je silný, a jak daleko ujede...
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Vedení Letovic se přihlásil další zájemce o provozování areálu

Keltský skanzen letos neotevře

Dohnálek: Zrušení zásad respektuji, ale nijak mě netěší

K K
Ze zahrady 

zmizel česnek
Blansko - Pětadvacet kilogramů 

česneku zmizelo v noci na středu 
18. července z jedné z blanenských 
zahrad. Zloděj si prostříhal otvor 
do oplocení zahrady, vnikl na po-
zemek a česnek rostoucí ve volně 
přístupném skleníku nezákonně 
sklidil. Krádeží česneku a poško-
zením plotu vznikla škoda za asi 
sedm tisíc korun. Pachatel je pode-
zřelý ze spáchání hned dvou trest-
ných činů, krádeže a porušování 
domovní svobody.  (hrr)

Muž boural na
motokoloběžce

Žďár - I motokoloběžka může 
být na silnici nebezpečná. A to hlav-
ně tehdy, pokud se řídítka dostanou 
do rukou opilému řidiči. Dopravní 
policisté totiž v pondělí 16. červen-
ce večer vyjížděli k havárii, která se 
stala na místní komunikaci vedoucí 
od Žďáru do Němčic. Sedmačtyři-
cetiletý řidič na motokoloběžce tam 
nezvládl řízení a upadl na vozovku. 
Při pádu si způsobil lehká zranění, 
s nimiž skončil v nemocnici. Ještě 
před tím však policisté zjistili, že 
muž je značně ovlivněn alkoholem. 
V dechu měl 3,03 promile.  (hrr)

Ze stavby
zmizely okapy
Vilémovice - Radost z nového 

bydlení zkazil majiteli novostavby 
rodinného domku ve Vilémovicích 
zloděj. Ukradl totiž dvacet metrů 
měděných okapů, které již byly 
umístěny na střeše. Celkem tak 
způsobil škodu za asi deset tisíc 
korun.  (hrr)

Opilí byli 
i cyklisté

Blanensko a Boskovicko - Dva 
cyklisté pod vlivem alkoholu, jeden 
opilý řidič a další pod vlivem per-
vitinu - to je ne příliš optimistický 
výsledek policejních kontrol, které 
se uskutečnily v pátek 13. července 
a v neděli 15. července na silnicích 
Blanenska a Vyškovska. V pátek 
policisté na silnicích zkontrolovali 
cekem 227 aut a uložili 32 pokut, 
na nichž řidiči zaplatili kolem se-
dmnácti tisíc korun. V neděli pak 
ze sto jedenácti řidičů například 
čtyři vyjeli s auty ve špatném tech-
nickém stavu a zaplatili pokuty ve 
výši přes tři tisíce, sedm řidičů při 
jízdě nepoužilo bezpečnostní pásy, 
dva řidiči zase nedali přednost 
v jízdě. Pokuty se tak vyšplhaly na 
téměř dvanáct tisíc korun.  (hrr)

Plavec utonul
při koupání

Suchý - Zpět na břeh se už bo-
hužel nevrátil živý v neděli 15. čer-
vence odpoledne osmapadesátiletý 
muž, který si šel zaplavat do rybní-
ka v Suchém. Kolem půl jedné jej 
viděli lidé ze břehu, jak jde do vody 

a plave. Když byl ve větší vzdále-
nosti od břehu, nejednou se potopil 
a už jej neviděli. Na místo proto 
přivolali jak hasiče, tak policisty 
včetně policejních potápěčů, kteří 
okamžitě začali pátrat. Kolem půl 
třetí odpoledne se podařilo muže 
najít, bohužel již nejevil známky 
života. Co se muži během plavání 
přesně stalo by měla napovědět na-
řízená zdravotní pitva.  (hrr)

Zloději zavítali
do kolárny

Blansko - Do oka tří výtečníků 
padl bytový dům v Blansku. Zaujal 
je hlavně fakt, že místnost, kde si 
obyvatelé uschovávali kola, byla 
poblíž vstupních dveří a nezamy-
kala se. Dostat se do domu a krást 
nebyl problém. Stačilo počkat, až 
někdo otevře a vejít zavírajícími se 
dveřmi. 

Blanenským policistům se poda-
řilo najít nejen odcizený bicykl, ale 
dopadnout i povedenou trojici zlo-
dějů. Jednání dvou mladíků ve věku 
24 a 20 let je posuzováno vzhledem 
ke škodě jako přestupkové jednání, 
jejich nejmladšího komplice čeká 
soud. Teprve devatenáctiletý pa-
chatel byl za krádež v minulosti již 
odsouzen.  (hrr)

Řidič po 
nehodě ujel

Lažany -Bezohledný řidič prav-
děpodobně Škody Fabia II tma-
vě zelené barvy projížděl v pátek 
6. července po hlavním tahu z Brna 
na Svitavy. Asi pět minut před sed-
mou hodinou ranní jel ve směru od 
Lažan do Milonic po silnici I/43 
a začal předjíždět několik osob-
ních aut jedoucích před ním. To ale 
v době, kdy tento řidič již neměl 
dostatečný rozhled pro bezpečné 
předjíždění a ohrozil v protismě-
ru jedoucí nákladní automobil. 
V závěru předjížděcího manévru 
tak Škoda Fabia levou zadní částí 
narazila do nákladního vozidla. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn, řidič 
škodovky však z místa nehody ujel. 
Blanenští dopravní policisté tedy 
žádají svědky nehody nebo i další 
řidiče projíždějící po silnici I/43, 
kteří by pomohli v pátrání, aby se 
jim ozvali na telefon 974 631 255 
nebo na linku 158.  (hrr)

Policisté odhalili
řadu přestupků
Blanensko a Boskovicko - Ví-

kendové a pondělní kontroly uká-
zaly, že se najde řada řidičů, kteří 
nerespektují zákaz požití alkoholu 
či návykových látek za volantem. 
Sedm řidičů brázdících blanenské 
silnice mělo buď pozitivní decho-
vou zkoušku či test na přítomnost 
návykových látek. Další dvě ženy 
a jeden muž navíc nebrali na vědo-
mí uložený zákaz řízení.

Například v sobotu 7. července 
v noci řešili policisté ve Velkých 
Opatovicích dva přestupky. Jeden 
z mladíků byl pod vlivem alkoho-
lu, další usedl za volant ovlivněn 
drogou.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Špatná zpráva pro 
milovníky keltské kultury. Brány 
bývalého skanzenu Isarno v Le-
tovicích zůstanou v letošním roce 
zavřeny. 

Jednání vedení města se sdru-
žením Keltoi, které chtělo obnovit 
fungování usedlosti, uvázlo, i když 
podle prvotních plánů měla první 
akce pod novým provozovatelem 
proběhnout už letos o prázdninách. 
Navíc se objevil další zájemce 
o provozování. Místo skanzenu 
chce ale vybudovat ubytování 
a další atrakce, které se ponesou 

v netradičním duchu. Projekt nese 
předběžný název Úletov u Letovic.

„Detaily o novém zájemci nebu-
du prozrazovat. Nicméně plánuje 
atrakci na úplně jiné bázi než je 
keltské městečko. Prezentoval své 
záměry radním, některé informace 
musí ještě doplnit, takže další kolo 
jednání ohledně skanzenu proběh-
ne v měsíci září. Ze hry není ani 
sdružení Keltoi. Jeho zástupce se 
ale opakovaně nedostavil na jedná-
ní rady, kde měl specifi kovat svůj 
záměr, někteří radní proto začínají 
mít vážné pochybnosti,“ uvedl le-
tovický starosta Vladimír Stejskal.

Podle něj chátrající zbytky Isarna 

navštívilo před nedávnem vedení 
města. Všichni se mohli na vlastní 
oči přesvědčit, že areál je ve velmi 
špatném stavu. Ze staveb zůstala 
stát jen hospoda, a jeden výběh. 
Rozebraná je i dřívější chlouba 
skanzenu – replika původní brány. 

Keltský skanzen Isarno fungoval 
v prostředí bývalého lomu a patřil 
k turisticky vyhledávaným místům. 
Obyvatelé osady chtěli vytvořit co 
možná nejreálnější podobu keltské 
vesnice, včetně staveb, řemesel 
a života z období před dvěma tisí-
ci lety. Jedním z vrcholů programu 
byla tradiční Galsko-římská bitva, 
která lákala stovky diváků.

Původní podobu chce obnovit 
sdružení Keltoi. Ve spolupráci s od-
borníky plánuje věrné rekonstrukce 
původních staveb. V další fázi mají 
být prováděny stavební experimen-
ty jako polozemnice nebo kovárna. 
Posláním projektu je rozvíjet kul-
turní život a popularizovat dědictví 
Keltů. V keltském skanzenu budou 
podle nich probíhat také výukové 
programy. Zhruba dvouhodinová 
akce má zahrnovat mimo jiné mletí 
mouky, pečení placek, rozdělávání 
ohně nebo výrobu šperků a povídá-
ní o zbraních. Široké veřejnosti pak 
budou zachované festivaly, ukázky 
řemesel či bojů.

náš rozhovornáš rozhovor

Zásah. K nehodě auta, které skončilo v potoku u silnice, vyjížděli hasiči ve středu 11. července do Chrudichrom. Čtyřice  letá řidička vozidla Fiat 
Marea na kluzké vozovce v deš   sjela ze silnice a auto skončilo ve třímetrové hloubce převrácené na pravý bok pod mostkem v potoce. Nehoda 
se obešla bez zranění, řidička byla při příjezdu hasičů mimo vozidlo.  Foto HZS JmK

Hasiči z Velkých Opatovic 
vybojovali bronz

Pokračování ze str. 1
První titul republikového vítěze mistrovství dobrovolných sborů 

v Blovicích vybojovala jednotka SDH z Hradce Králové – Plačic. Na 
druhém místě skončila jednotka z Ostrova. Bronz v silné konkurenci 
vybojovala jednotka SDH z Velkých Opatovic. Hasiči z blanenského 
okresu od rozhodčích získali 326 bodů. Stejný počet bodů jim rozhodčí 
přisoudili také na krajské soutěži ve vyprošťování, která se uskutečnila 
u centra Avion v Brně. Krajské klání hasiči z Velkých Opatovic v kate-
gorii týmů SDH se ziskem 326 bodů vyhráli.  (hrr)

Boskovice - První týden v čer-
venci uveřejnila média článek 
o srovnání cen nadstandardní péče 
v nemocnicích v České republice. 
Srovnání cen se týkalo fi xace po-
lymerovaným plastem, která je 
oproti klasické sádře pružnější a 
odlehčená a pojišťovny ji nepro-
plácí. Ze srovnání cen vyšla bo-
skovická nemocnice jako jedna 
z nejdražších. Vedení boskovické 
nemocnice však poukazuje na to, 
že došlo ke srovnávání nesrovna-
telných cen.

„Myslíme si, že v médiích se 
srovnávalo nesrovnatelné, pro-
tože například velikost bérce 
dospělého muže je značně od-
lišná od jeho velikosti u ženy, 
či dokonce u dítěte. Nelze tedy 
předem přesně říci, jakou částku 
konkrétní pacient za použitou fi -
xaci polymerovaným plastem za-
platí. Navíc výrazně nízké ceny, 
uváděné některými nemocnicemi, 
jsou zajímavé už z toho důvodu, 
že nepokryjí ani pořizovací ná-
klady na tuto speciální hmotu. 

V našem ceníku jsme uvedli nej-
vyšší možnou cenovou hranici za 
fi xaci polymerovaným plastem,“ 
upozornila Jolana Vinická, eko-
nomická náměstkyně boskovické 
nemocnice, a dodává, že ihned 
upravili ceník tak, aby byl lépe 
pochopitelný.

Polymerovaný plast, používaný 
k nadstandardní fi xaci, je materi-
ál, který je uchováván ve formě 
svitků, podobných klasickému 
obvazu. Podle typu zranění a také 
podle rozměrů postižené končeti-

ny lékař spotřebuje různé množ-
ství tohoto materiálu. Pacient pak 
uhradí pouze skutečně spotřebo-
vaný materiál. 

Od 10. července tak v bosko-
vické nemocnici platí upravený 
ceník nadstandardní péče, kon-
krétně ceník za fi xaci polymero-
vaným plastem. „Konečná cena 
pro pacienta se odvíjí od množ-
ství spotřebovaného materiálu, 
které závisí na způsobu fi xace 
končetiny,“ uvedla na pravou 
míru Jolana Vinická.  (hrr)

Nadstandard: Nemocnice má jasnější ceník

Blanensko a Boskovicko - Hned dva muže se sebevražednými sklo-
ny hledali v úterý 10. července policisté na Blanensku. Prvního vypát-
rali i s jeho vozidlem v blízkosti můstku nad propastí Macocha. Pohře-
šování nahlásila jeho manželka předchozí noci. Téměř celý následující 
den pátrali policisté nejen z Blanenska, ale i z okolí po pětatřicetiletém 
muži, který chtěl takto vyhroceně řešit osobní problémy. Muže poli-
cisté předali do péče lékařů. Bez následku na životě či zdraví skončil 
i případ ve Skalici. Boskovičtí policisté byli přivoláni na tamní vlako-
vé nádraží, kde stál před rychlíkem směřujícím na Českou Třebovou 
muž a hádal se se strojvedoucím.  Mírně podnapilý mladík v kolejišti 
se choval zmateně a mluvil o svém úmyslu spáchat sebevraždu. I on 
skončil v péči odborníků.  (hrr)

Zabránili dvěma sebevraždám
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Soutěžte o sud 
piva Černá Hora!

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo 
připravili velkou letní fotosoutěž.  

Vyfoťte, jak si užíváte léto s pivem Černá Hora, a fotku odešlete na 
e-mail redakce@zrcadlo.net, do předmětu zprávy napište Fotosoutěž. 
Dále uveďte své jméno, věk, adresu, telefon a název snímku. Snímky 
můžete posílat až do 31. srpna 2012. Nejlepší fotky budou otištěny na 
stránkách Zrcadla. 

Autor nejlepší fotografi e, kterou vyberou zástupci Zrcadla 
a Pivovaru Černá Hora, získá 50 l sud s pivem z Černé Hory. 

Autoři, jejichž fotky se umístí na 2. až 5. místě, 

získají multipack piva Černá Hora.

Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Do soutěže budou zařazeny 
pouze fotografi e, na nichž bude rozpoznatelné pivo z produkce Pivovaru Černá 
Hora. Fotografi e s nevhodným nebo urážlivým obsahem budou ze soutěže 
automaticky vyřazeny.

V provozu. Pivovar Černá Hora investoval téměř dvacet milionů korun do nové spilky. Jedná se o provoz, kde probíhá hlavní proces kvašení piva. Pivovar Černá Hora se rozhodl, že nebude pořizovat nejmodernější tech-
nologie, jako jsou vysoké CK tanky. „Dali jsme se cestou klasických otevřených kádí, ve kterých pivo kvasí. Protože stávající kapacita byla nedostačující, rozhodl se pivovar v loňském roce tento provoz rozšířit. Celková 
kapacita nových kvasíren je nyní 2 300 hektolitrů. Pivovar je tak schopný vyrobit o dvacet procent více piva než dříve,“ uvedl sládek pivovaru Vlas  mil Zedek.  Foto Radim Hruška 

D    
Arabela show v Lysicích

Lysice - Herci Pavel Trávníček, Zdeněk Srstka, Roman Skamene a Ja-
roslav Sypal, zpěváci Kamil Emanuel Gott, Michal Hudček, Martin Tan-
kwey a další osobnosti se představí v sobotu 28. července na fotbalovém 
hřišti v Lysicích na Arabela show 2012.

Součástí akce, která odstartuje v 15 hodin, bude fotbalové utkání týmu 
osobností proti Lysicím, poté je připraven kulturní program, ve kterém 
se postupně divákům představí všichni známí protagonisté. Pro návštěv-
níky jsou připraveny soutěže o ceny. Ženy budou kopat pokutové kopy 
na Pavla Trávníčka, děti na Romana Skameneho, pro ty nejmenší bude 
k dispozici trampolína, malování na obličej aj. Objednávky vstupenek na 
telefonním čísle 737 177 367.  (pš)

Otevřou klenotnici knížat
Rájec-Jestřebí - Ve Státním zámku Rájec nad Svitavou otevřou ve 

čtvrtek 26. července v 15 hodin další část nové prohlídkové trasy. Jedná 
se o Klenotnici knížat ze Salm-Reifferscheidtu. Klenotnice je situovaná 
v prvním patře zámku a zavádí návštěvníky do appartementů Huga III. 
ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželky Alžběty.

Instalace klenotnice byla připravena jako připomínka 400. výročí 
úmrtí císaře Rudolfa II. jako mecenáše a sběratele umění. Návštěvníkovi 
je poprvé představen zcela unikátní soubor uměleckých předmětů z hor-
ského křišťálu doplněný artefakty, které také bývaly součástí manýristic-
kých a barokních uměleckých sbírek - pokladnic a kunstkomor. 

Nejstarším exponátem klenotnice je křišťálový podnos s řezanými 
ovidiovskými scénami, který pochází z milánské dílny bratří Saracchiů. 
Většina vystavených křišťálových nádob je spojena se slavnou milán-
skou rodinou řezáčů drahých kamenů Miseroiů, jejíž členové působili na 
císařském dvoře Rudolfa II.  (hrr)

Velká cena v požárním útoku se přehoupla do své druhé poloviny 

Hasiči bojovali ve Žďáru a Poříčí
Broňa Zhořová

Žďár, Horní Poříčí - Seriál 
hasičských soutěží Velké ceny 
Blanenska se kláními ve Žďáru 
a Horním Poříčí posunul do své 
druhé poloviny. Závodníky čekají 
poslední čtyři kola.

Před čtrnácti dny se dobrovolní 
hasiči sjeli závodit do Žďáru, na 
úzkou asfaltovou trať do kopce, 
která často bývá pro mnohá druž-
stva oříškem. Mužských týmů při-
jelo 30, ženských 14 a na přední 
příčky se podařilo probojovat 
i blanenským družstvům.

Na trati ve Žďáře se obvykle 
začíná ženskou kategorii, té vévo-
dil třetí Bohuňov z okresu Svitavy 
s časem 21,67 s, druhé Černovice 
s časem 21,61 s a první trochu 
překvapivě, ale určitě zaslouženě 
Malá Lhota, která dokázala ko-
peček zdolat v nejrychlejším čase 
21,17 s.

Na mužskou část závodu se 
počasí ve Žďáře trochu zakaboni-

lo, občas i trochu zapršelo, ale to 
nebránilo Hornímu Poříčí, Hlubo-
kému z okresu Třebíč a Stražisku 
z okresu Prostějov, aby ukázaly, že 

ne nadarmo patří k letošní špičce 
seriálu. Na třetí stupínek vystou-
palo Horní Poříčí s časem 19,57 s, 
na druhý Hluboké s časem 18,69 s 

a na příčku první, nejvyšší, jen 
o setinku rychlejší Stražisko (čas 
18,68 s).

Zatím poslední kolo Velké ceny 
Blanenska se konalo v neděli 
22. července na travnaté rovné tra-
ti v Horním Poříčí. Pořadatelům 
na areál o víkendu solidně zapr-
šelo, ale na kvalitně odvodněnou 
trať to nemělo větší vliv.

Ze třiatřiceti mužstev nejrych-
leji zaběhlo Hluboké z Třebíčska 
s časem 17,76 s, domácí Horní Po-
říčí s časem 17,65 s a Černovice 
s časem na samé hranici sedmnácti 
vteřin, přesněji 17,24 s.

Ženských hasičských týmů si 
přijelo zazávodit šestnáct. Sy-
chotín s časem 17,52 s bral zla-
to, Němčice za čas 19,35 s stří-
bro a Černovice za výkon v čase 
19,98 s bronz. 

Další, už deváté kolo Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku 
uspořádají v neděli 29. července 
od 12 hodin hasiči a hasičky na 
trati v Černovicích.

Na tra   v Horním Poříčí.  Foto archivNa tra   v Horním Poříčí.  Foto archiv
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Rozšiřují chov Highlandu

Blansko - Aktuální ročník bla-
nenské hudební přehlídky Muzika 
pro Karolínku se pomalu dostává 
do svého poločasu. Pro letošní 
letní prázdniny se koná z důvodu 
oprav nádvoří blanského zám-
ku v klubu Ulita v ulici Boženy 
Němcové.

Jako první se už koncem června 
představilo divadlo Krok z Vel-
kých Opatovic, následovalo vy-
stoupení dvojice Klára Šmahelová 
a Martin Krejčí ve znamení jazzu 
a latiny. První trojici účinkující 
završila česká alternativní skupina 
Jablkoň. Minulou středu se v Uli-
tě představila olomoucká skupina 
Bujabéza. Posluchače nadchla 
zajímavým repertoárem čerpají-
cím ze sborníku Františka Sušila 
a připomínajícím staré kramářské 

Muzika pro Karolínku je letos v klubu Ulita
písně, ale především elánem a ra-
dostí s hudby.

Posledním červencovým vystu-
pujícím bude skupina Madalen 
hrající akustickou muziku na po-
mezí folku a country. První srpno-
vý den do Blanska zavítá v rám-
ci Muziky pro Karolínku známá 
skupina Fleret a o týden později 
ji vystřídá folk-rocková skupina 
z Adamova Matez Durmaj. Dále 
se představí skupina Japka, známá 
kapela Neřež a letošní ročník Mu-
ziky pro Karolínku zakončí tramp-
ská kapela Sekvoj.

Koncerty se v Ulitě konají kaž-
dou středu od 19 hodin. Lístky je 
možné zajistit si i v předprodeji. 
Podrobnosti o programu a jednot-
livých kapelách můžete najít na 
stránce karolinka.ulita.cz.  (ama)

Bujabéza. Šes  ce mladých muzikantů z Olomouce hrála a zpívala Karo-
línce s plným nasazením.  Foto Marta Antonínová

Radim Hruška

Blansko - V blanenské ne-
mocnici pořídili zařízení, které 
umožňuje rychlejší hojení ran. 
Zdravotnické zařízení totiž za-
koupilo technickou novinku - pří-
stroj V.A.C. Therapy, a to hned ve 
dvou variantách. Jednak profesio-
nální (V.A.C. ATS), který je určen 
zejména pro klinickou praxi a je 
vhodný pro imobilní pacienty, 
a druhou verzi přístroje (V.A.C. 
Freedom), který je využíván pro 
léčbu pacientů mobilních. 

A v čem spočívá nový způsob 
hojení ran pomocí tohoto přístro-
je? 

„Hojení je v medicíně často 
skloňovaným problémem, a to 
hlavně z důvodu četných kompli-
kací u pooperačních, chronických 
a akutních ran. Stále více se pro-
sazuje trend takzvaného vlhkého 
hojení ran, protože se tak daleko 
rychleji a lépe hojí v přirozeném, 
tedy vlhkém, prostředí. Dalším 
stupněm v léčbě hojení ran je prá-
vě technologie V.A.C. Therapy, 
pomocí níž dochází k efektivní-

Nemocnice pořídila nový přístroj na hojení ran
mu hojení ran akutních, trauma-
tických i chronických,“ uvedla 
mluvčí blanenské nemocnice Ka-
teřina Ostrá.

Celý systém tohoto moderního 
hojení je založen na kontrolova-
ném a lokalizovaném podtlaku, 
který je vyvíjen přímo na ránu 
a urychluje tvorbu nového tkani-
va. Podtlak pomáhá uzavírat ránu 
a pomocí speciálního odsávacího 
zařízení z ní odvádí přebytečný 
tkaninový mok a exudát. Tím 
snižuje množství bakterií. Dodá-
vaným podtlakem se rána uzaví-
rá, zvyšuje se prokrvení pokožky 
a stimuluje se růst granulačního 
tkaniva.

„Přístroj lze použít jak u mo-
bilních pacientů, tak u pacientů 
upoutaných na lůžko. Je možné 
s jeho pomocí hojit rány akutní 
(traumatické, hluboké popále-
niny, transplantáty a štěpy) tak 
i chronické (tlakové vředy, diabe-
tické rány, bércové vředy, arteri-
ální vředy). Přístroj se používá na 
rány všech velikostí,“ vysvětlila 
Kateřina Ostrá.

Zařízení vede k další moder-

Blansko - Milovníci zimních 
sportů se přijdou na své v Blan-
sku. Tamní zimní stadion totiž na-
bízí veřejnosti možnost bruslení. 

Pokud vás tedy omrzí letní ra-
dovánky u vody, popřípadě se po-
časí rozhodne ukázat svou méně 
vlídnou tvář a děti začne trápit 
nuda, stačí zalovit ve skříni a vy-
táhnout zimní náčiní.

V Blansku se dá bruslit za čty-

řicet korun, doprovod bez bruslí 
zaplatí korun pět. Mimořádná let-
ní nabídka končí prvního září, kdy 
se pravidelné bruslení veřejnosti 
opět přesune na víkendy. Kom-
pletní prázdninový rozpis na-
jdete na internetových stránkách 
www.sluzby-blansko.cz. 

Zajistit dobrou kvalitu bruslení 
v létě pomáhá nový adsorbční od-
vlhčovač vzduchu. Díky odstraně-

ní vlhkosti ze vzduchu nedochází 
k její kondenzaci na kovové kon-
strukci stadionu, čímž se výrazně 
prodlužuje její životnost. Pozitiv-
ní dopad má odvlhčení také na 
vnitřní prostředí haly. Netvoří se 
nepříjemná mlha nad ledem, kte-
rá je bez odvlhčovacího zařízení 
běžným průvodním jevem letního 
provozu. 

Kvalita prostředí přitom hraje 

důležitou roli v ekonomice pro-
vozu zimního stadionu, protože 
zvyšuje jeho atraktivitu pro spor-
tovní oddíly, které ledovou plo-
chu obvykle obsadí na celé léto 
od rána do pozdních večerních 
hodin. 

Odvlhčovací zařízení stálo 1,5 
milionu korun. Milion a sto tisíc 
uvolnilo město Blansko, zbytek 
pokrývá krajská dotace.  (hrr)

Zimní stadion nabízí bruslení pro veřejnost

nizaci Nemocnice Blansko. Mo-
derní způsoby léčby myslí daleko 
více na komfort a bezpečí nejen 
pacienta, ale i lékařů a sester, kte-
ří pomocí moderních technologií 
péči poskytují. 

„Nezanedbatelnou přednos-
tí tohoto způsobu hojení ran je 
vedle rychlejšího efektu léčby 
také celkově nižší náklad na po-

skytovanou léčbu. Ta následně 
trvá kratší dobu a větší procento 
ran považovaných za neléčitelné 
se nakonec podaří zcela zhojit. 
Zkracuje se doba hospitalizace 
u pooperačního hojení, což je ne-
jen ekonomickým přínosem, ale 
v dnešní době největším příno-
sem zejména pro pacienty,“ dopl-
nila Kateřina Ostrá.

Letovice přivítají Festival 3+1
Letovice - Také v letošním roce se v Letovicích odehraje již tradiční 

Festival 3+1, tedy místo pro setkání, navázání nových kontaktů a pro-
hloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v ne-
formálním prostředí kulturního komunitního festivalu.

Již 13. ročník populární akce nabídne třídenní program. Ve čtvrtek 16. 
srpna bude večer patřit jazzu, kdy v sále ZUŠ Letovice vystoupí jazzová 
skupina MUFF. Páteční podvečer bude v letovickém kulturním domě 
zahájena výstava Klubu moravských fotografů. Sobota pak nabídne ce-
lodenní program. Od deseti hodin bude připravena zábava i sportování 
v areálu letovického koupaliště. K dispozici bude minigolfová dráha, pé-
tanque, trampolíny, pro děti v rámci doprovodného programu facepaiting 
(malba na obličej) a nafukovací atrakce. Pro děti i dospělé budou k dis-
pozici tradiční tvořivé dílničky s různorodými nápady. 

Provoz koupaliště bude do 14.30 hod. zdarma, poté již pódium přivítá 
koncerty hudebních hostů (od této doby do večerních hodin bude nut-
né mít festivalovou vstupenku). V Letovicích vystoupí například Silent 
Hill, Michal Pavlíček nebo skupina Wohnout.

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictvím několikadenní, zejmé-
na pak sobotní hlavní, kulturně-společenské akce zapojit členy zastupu-
jící tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuál-
ních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného 
rozvoje komunity, města, regionu. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá 
v propojení kultury s prvky komunitního života. (hrr)

Připomněli ničivou povodeň
Olešnice - Lidé v Olešnici si připomněli bleskovou povodeň, která 

postihla Olešnici, Crhov a Hodonín 15. července v roce 2002. Kromě 
mše u nové Boží muky byla podél nejvíce postižené ulice Dolní Vejpus-
tek instalovaná improvizovaná fotogalerie, kde si lidé mohli prohlédnout 
fotografi e z olešnické povodně. 

Součástí vzpomínky bylo také slavnostní otevření rekonstruované ha-
sičské zbrojnice. K této budově byla přistavěna dílna a šatna výjezdové 
jednotky. Novému půdorysnému tvaru budovy se musela přizpůsobit 
střecha s novou krytinou. V objektu byla vyměněna okna a vrata gará-
ží. Významně se změnil i vzhled garáží uvnitř, a to novými podlahami 
s dlažbou, opravou omítek a novým osvětlením. Také plášť budovy byl 
opraven a byl opatřen novým nátěrem. 

Jako připomenutí si jedné z největších živelných pohrom v novodobé 
historii města a regionu byla v průběhu několika týdnů vystavěna Boží 
muka u polní cesty směrem na Kněževes. Nachází se v místě, odkud je 
zdaleka vidět, na pláních, kde před deseti lety vzala počátek blesková 
povodeň. Stavbu podpořilo město Olešnice ve spolupráci s římskoka-
tolickou farností, Dobrovolný svazek obcí Olešnicko a Jihomoravský 
kraj. Sakrální stavba je též památníkem obětem povodně a připomínkou 
budoucím generacím, že živelné pohromy nás mohou provázet i do bu-
doucna.  (hrr)

Oživená historie ve Výpustku
Blansko - První ze tří letošních netradičních prohlídek jeskyně Vý-

pustek pod názvem Oživená historie se uskutečnila v pátek 20. čer-
vence. Připravila ji Správa jeskyní Moravského krasu ve spolupráci 
s ochotnickým sdružením „Křový“ ze Křtin. Herci v dobových kos-
týmech prostřednictvím scének dovolili návštěvníkům nahlédnout do 
bohaté historie jeskyně a zaměřili se na minulé výzkumy jejích prostor. 
Na své si přišli malí i dospělí milovníci podzemních prostor.

Kdo nestihl první prohlídku, má ještě možnost v pátek 10. a 24. 
srpna. Brány jeskyně se při této příležitosti otvírají každou hodinu 
od 16 do 20 hodin. Pro velký zájem doporučuje vedení jeskyně re-
zervaci na e-mailu vypustek.rezervace@caves.cz nebo na telefonním 
čísle 516 439 111.  (ama)
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Radim Hruška

Vísky – V loňském roce jsme 
informovali o založení nového 
chovu skotského náhorního skotu, 
tak zvaného Highlandu ve Vískách. 
Toto plemeno oblíbené hlavně 
kvůli svému jemnému a šťavnaté-
mu masu. Zájemci mohou v Ag-
rocentru Ohrada už nyní ochutnat 
speciality z Highlandu. Podle jeho 
majitele Karla Kamby se stádo daří 
rozšiřovat a cílem je postupně do-
sáhnout soběstačnosti v produkci 
masa. 

„Stádo se nám zdárně rozrůstá. 
V loňském roce se nám narodi-
lo osm telat, letos už máme sedm 
a další přírůstky ještě očekáváme. 
Navíc jsme přikoupili tři jalovice. 
Celkem máme deset matek, sedm 
jalovic, čtyři býky, sedm telat 
a jednoho plemenného býka. Vý-
hledově bychom rádi produkovali 
tolik býků, abychom měli neustále 
zrající maso. Museli jsme rozšířit 
i plochu pro pastvu. Zaměřili jsme 
se také na přípravu masa. Nakou-
pili jsme výkonnější lednice, aby 
se mohlo zaležet a dosahovali jsme 
jeho nejlepší kvality,“ uvedl Karel 
Kamba.

Podle něj je maso Highlandu 
kulinářsky dobře zpracovatelné 
a charakteristické příchutí zvěři-

ny. Hodí se na steaky, guláš nebo 
roastbeefy. 

„Vyrábíme i výbornou sekanou, 
která má pikantnější chuť než běž-
ná a hamburgery. Já osobně mám 
velmi oblíbené tatarské bifteky. Re-
akce lidí na speciality jsou vesměs 
kladné. Máme stálé zákazníky, kte-
ří chodí speciálně na Highland,“ 
doplnil Karel Kamba. 

Agrocentrum Ohrada bylo vy-
tvořeno především pro všechny 
milovníky klidného venkovského 
prostředí, kde se příjemně snoubí 
kvalitní ubytování s nabídkou well-
ness, relaxačních a rehabilitačních 
služeb a agroturistiky. Návštěvníci 
v areálu najdou například saunu, 
rehabilitaci nebo fi tness. Mají mož-
nost jízdy na koních, využívají kry-

tý bazén a široké možnosti turistiky 
i cykloturistiky.

Nejbližší akcí bude v pátek 
27. července Letní party s hud-
bou a grilovačkou. Akce začíná 
v 19 hod. a kromě grilovaných spe-
cialit čeká na návštěvníky i bohatý 
výběr nápojů a živá hudba. Více in-
formací naleznete na internetových 
stránkách www.ohrada.cz.



Jak hříbeček Nezbeda 
ztratil svůj klobouk

Jednoho podzimního dne si lesem vykračo-
val malý podhříbek. Tu přeskočil drobný kamí-
nek, tam přelezl větvičku, jinde zas proklouzl 
mezi kapradím. Rozverně vyskakoval do výšky 
a snažil se rozeznít hlavičky lesních zvonků. 
Hopsal lesem zvesela, pobroukával si nějakou 
písničku. A jak tak hopsal a pohopsával, potkal 
strejdu hřiba. Zrovna přepočítával svoje dě  . 
To by ani nebyl náš Nezbeda, kdyby se neroz-
hodl vyvést mu nějakou lotrovinu. Přimíchal 
se mezi jeho dě   a chudák strýček se jich ne-
mohl dopočítat.

„Šest, sedm, osm... To není možné, vždyť 
jich máme jen sedm. Zkusím je spočítat zno-
vu,“ mumlal si strýc udiveně pod vousy.

Tu hříbeček jednoho z malých bratránků 
chy  l za ručičku a poodešel s ním stranou, 
tváře se, že mu chce něco ukázat. Strýček na-
počítal jen šest dě  . Hříbeček to však už ne-
mohl vydržet a začal se hlasitě smát.

„I ty jeden darebo!“ zvolal strýc naoko na-
zlobeně, ale bylo vidět, že se směje pod vou-
sy.

Nezbeda na další slova nečekal a pokračo-
val dál lesem. Jak si tak poskakoval a prodíral 
se kapradím, zachy  l kloboučkem o jedno 
z nich. Ani si nevšiml, že mu z hlavy jeho klo-
bouček spadl.

„Tralala, tralala,“ prozpěvoval si. Po chvíli 
potkal sestřenici muchomůrku Pilnušku.

„Ahoj, sestřenko,“ pěkně ji pozdravil.
„Kdo jsi?“ podivila se.
„Jsem přece tvůj bratránek podhříbek. Co-

pak jsi mě nepoznala?“
„Hříbečku!“ Byla velmi překvapena jeho 

neobvyklým zjevem. „Kde máš svůj klobou-
ček? Bez něj bych tě vůbec nepoznala.“

„Cože? Vždyť já mám svůj klobouček na 
hlavě,“ namítal Nezbeda, ale pro jistotu si sáhl 
na hlavičku. Jaké bylo jeho zděšení, když zjis  l, 
že klobouček opravdu nemá.

„Muchomůrko, co já si teď počnu?“ rozpla-
kal se.

„Neboj se, pokusíme se ho najít. Třeba   
nespadl z hlavičky daleko. Pojď, ukaž mi, kudy 
jsi šel. Půjdeme stejnou cestou a určitě ho ob-
jevíme,“ snažila se ho muchomůrka uklidnit. 
Šli a šli, jenže klobouček nikde.

„Ach jo,“ povzdychl si hříbeček. „Už ho ni-
kdy nenajdu. Bez něj se nemůžu v jehličí ani 
ukázat. A co teprve před maminkou, ta  nkem 
a sourozenci. Budou se mi smát, nakonec řek-
nou, že nejsem správný podhřib.“

„Nevěř tomu, nikdo se   smát nebude. 
Navíc jsme ještě neprozkoumali celou cestu, 
kterou jsi urazil. Musíš věřit, že klobouček na-
jdeme,“ uklidňovala jej Pilnuška.

Tak šli dál. Cestou potkali starou bedli.
„Ahoj bedličko,“ povídá muchomůrka. „Ne-

viděla jsi někde klobouček mého bratrance 
podhřiba?“

„Neviděla, ale zkuste se zeptat křemenáče 
Janečka. Ví toho hodně, navíc má spoustu 
přátel,“ odpověděla bedla.

Oba se zaradovali a s chu   vykročili urče-
ným směrem.

„Janečku, Janečku, pomoz nám!“ volali oba 
již z dálky.

„Copak se stalo?“ zeptal se křemenáč klid-
ným hlubokým hlasem.

„Ztra  l jsem někde svůj klobouček a teď 
ho nemůžu najít,“ svěřil se se svým trápením 
podhřib.

„Ale podívejme se, není tohle náš zlobivý 
podhříbek z lesa u Voňavé paseky?“ optal se 
křemenáč.

„Ano, jsem to já,“ přiznal se Nezbeda. „Ale 

už budu hodný, slibuji. Jen mi, prosím tě, po-
moz najít můj klobouček.“

„No dobrá, když slibuješ, že už budeš po-
slouchat, pomohu  . Svůj klobouček najdeš 
pod kapradinou U Sedmého pařezu. Před 
chvílí tudy letěla sojka a povídala, že je tam 
kvůli tomu velké pozdvižení. Tak honem běž!“ 
řekl křemenáč a spiklenecky na oba mrkl.

„Děkujeme, mockrát   děkujeme!“ volali 
jeden přes druhého a rychle běželi ke starému 
pařezu.

„Halóóó, halóóó, ten klobouček patří mně!“ 
křičel hříbeček z dálky. „Před chvílí jsem ho tu 
ztra  l.“ Sotva celí uřícení doběhli, už na ně če-
kala kapradina s rukama v bok. Také ostatní se 
tvářili přísně.

„Tak to jsi byl ty, neposlušný hříbeček?“ 
mračila se kapradina. „Víš, co jsem se s ostat-
ními nasháněla a naběhala, abychom zjis  li, 
komu klobouček chybí?“ Hříbeček sklonil 
hlavičku a bylo vidět, že ho to opravdu moc 
mrzí.

„Promiňte,“ špitl po chvíli mlčení. „Já oprav-
du nerad. Teď už budu hodný. Opravdu. Před 
chvílí jsem to slíbil dokonce Janečkovi,“ opa-
koval Nezbeda v naději, že mu bude konečně 
odpuštěno.

„Cože? Janečkovi?“ podivil se starý dub nad 
ním. „To ovšem mění situaci. Když jsi to přislí-
bil jemu, tak to se doopravdy budeš muset 
polepšit,“ zabručel celkem spokojeně. „Kapra-
dinko, myslím, že hříbečkovi můžeš klobouček 
vrá  t.“

„Dobrá, když to říkáš ty, starý dube, po-
slechnu,“ prohlásila mnohem klidněji kapra-
dina a podala Nezbedovi jeho klobouček. Ten 
se zaradoval a honem si jej nasadil na hlavič-
ku. Všichni se usmívali a potvrzovali, že mu to 
moc sluší.

„Tak, hříbečku, a teď spěchej domů. Ma-
minka už tě určitě hledá,“ dodala ještě kap-
radina.

„Na shledanou. Mějte se tu všichni moc 
hezky,“ rozloučil se malý Nezbeda a vydal se 
na cestu k mamince a sourozencům. Než za-
vrtal hlavičku do hebkého mechu, znovu se 
podíval směrem, kde rostla kapradina a kde 
se vysoko nad ní tyčil starý dub. Ještě jim na-
posledy oběma zamával.  Romana Holasová

 Ilustrace Marie Furchová
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Stavba přišla na 83 milionů korun. Značnou inves  ci si vynu  l stav původního zařízení z 80. let

Ve Velkých Opatovicích dokončili opravu čis  rny
Radim Hruška

Velké Opatovice - Ve Velkých 
Opatovicích dokončili největší 
investiční akci posledních let – 
rekonstrukci čistírny odpadních 
vod. 

Stavba přišla na 83 milionů 
korun. Značnou investici vynutil 
stav původní čistírny z osmde-
sátých let minulého století, kte-
rá již neodpovídala současným 
standardům. Zajímavostí je, že 
celá rekonstrukce se odehráva-
la takzvaně za chodu. Současná 
technologie by měla vyhovovat 
požadavkům minimálně pětadva-
cet let.

„O stavbě jsme začali uvažovat 
v roce 2005, kdy se také začaly 
zpracovávat projekty. Připravo-
vali jsme žádosti o dotace, ale 
zároveň jsme věděli, že v té době 

pravděpodobně neuspějeme. Pro-
to jsme počkali do další výzvy, 
kdy se nám podařilo získat dotace 
ze Státního fondu životního pro-
středí ve výši 55 milionů korun. 
Další tři miliony město dostalo od 
Jihomoravského kraje a zbytek fi -
nancujeme z vlastních zdrojů za 
pomoci úvěru. Stavba probíhala 
zhruba rok a půl,“ uvedl starosta 
Velkých Opatovic Jiří Bělehrádek 
s tím, že na čistírnu je napojené 
celé město a její kapacita umož-
ňuje v případě zájmu i připojení 
některé ze sousedních obcí.

V současné době je čistírna ve 
zkušebním provozu. Během jed-
noho roku musí ještě Opatovičtí 
provést koncesní řízení a vybrat 
provozovatele. „Chtěl bych po-
děkovat všem dodavatelům, kteří 
odvedli perfektní práci,“ dodal 
starosta.

Zařízení v Opatovicích nejen-
že splňuje všechny požadované 
normy, ale obsahuje i zajímavou 
technologii na zpracování kalu. 
V současné době jsou dvě mož-
nosti jak s ním nakládat, buď spa-
lování nebo jeho dokonalá stabi-
lizace, po které splňuje podmín-
ky pro přímou aplikaci na půdu. 
V Opatovicích se vydali druhou 
cestou. 

„Čistírna disponuje zařízením, 
které je schopné kal upravit tak, 
že už nepotřebuje další zpracová-
ní. Jeho výstup je v tuhém stavu 
- podobném hlíně. Posléze ho je 
možné bez úprav aplikovat přímo 
na zemědělskou půdu. V tuzem-
sku to není běžná technologie,“ 
přiblížil technolog dodavatele 
Královopolská RIA Miroslav 
Blaha.

S
Grilovali, co 

neměli
„Jo, člověče, ty si slepý nebo 

co?!“, křičel na kamaráda z mok-
ré čtvrti Dáda, jak říkali Davidovi 
jeho kumpáni. Dáda totiž ukazo-
val na vagón, ze kterého se dalo 
něco vzít. Lůďa a Péťa civěli a 
nepochopili oč jde. „S takovými 
osly mám něco dělat? To jsem 
tedy chytil blbouny!“, děl světák 
Dáda. Vagon byl totiž prázdný a 
na představivost těch dvou výkon-
ných zlodějíčků tato úvaha Dády 
byla nad rámec jejich možností.

Po pokynu parťáka však pocho-
pili a rychle se pustili do odstro-
jování bočních, čelních, velkých 
i malých a rohových klanic, svor-
níků a i dalších kovových součástí 
nákladního vagonu. Dvoukolák 
vozili Lůďa střídavě s Péťou až do 
sběrny železného šotu. Tam účto-
val Dáda a penízky si šéf ponechal 
ke královskému dělení.

Léto však teprve začínalo a tak 
jakmile jim prachy došly dokonce, 
opět dumali. Dalším cílem bylo 

několik cest k železniční trati. Na 
vláčky se však nedívali, nepozo-
rovali ani jízdy Pendolina. Inspi-
rovaní z hromady různých věcí 
v kovošrotu , tedy asi metrovými 
kusy žil hliníku a mědi z kabelů, 
nelenili.

Jihočech, tedy Dáda sotva pěta-
dvacetiletý, bytem u armády spásy, 
dal opět svým podřízeným několik 
pokynů a vzhůru do práce.

Zahrádkářská kolonie se jim 
k jejich plánům velmi hodila. Je 
tu bydlení a možnost grilování se 
přímo nabízela. A ještě k tomu, je 
kousek od železniční tratě! Jen ten 
výkup byl trochu dále, ale co by 
pro peníze takto získané a hlavně 
rychle, neudělali! Že ano.

Tak jednoho slunného dne přes 
polední klid akci spustili. Pilka na 
železo šla z ruky do ruky. Barev-
né kovy se hromadili na již slušné 
hromadě. Jen ta izolace, kdyby na 
tom nebyla. Ta jim komplikovala 
život. „Rozdělej oheň troubo, ješ-
tě dnes potřebujeme prachy, nebo 
máš na pivo?“, děl Dáda k Péťovi.

„Myslíš, že to budou dělat ve vý-
kupně?!“, pokračoval. Lůďa si to 
nemyslel a tak dal na hromadu pár 
dřev a záhy plamen lačně olizoval 
izolaci z kabelů. Pro další várku 

lupu šli až večer za tmy. Ráno zase 
grilovali izolaci a již to dvoukolák 
ani nemohl uvést. Vyvolený opět 
převzal penízky, ale protože se jim 
to nezdálo šli krást mezi sloupy 
trakčního vedení znovu. Tu a tam 
jim to sice zajiskřilo mezi rukama, 
ale víc nic. Že okrádají železnici 
o tom nepřemýšleli, že je to mohlo 
i zabít, taky ne. Takže jim to vyšlo 
bez úrazu ,ale ne bez úhony. Byli 
totiž viděni i vyfoceni… znáte to, 
tak dlouho se se džbánem chodí až 
se ucho utrhlo. Akce policie byla 
rychlá a soud ještě rychlejší.

Odsouzen byl v bleskovém pro-
cesu jen Dáda, protože to na něj 
všechno jeho kumpáni z mokré 
čtvrti klidně hodili. V účtování 
jim nechyběla ani škoda. Správě 
železniční cesty ukradli kabely za 
stodvacet tisíc, Cargu zase z va-
gonů ta různá železa za 170 tisíc. 
Dáda měl přesto štěstí. Vyšlo totiž 
najevo, že zase nebyl takový svě-
ták jak to zkoušel na ty dva! Dosud 
byl čistý a tak dostal rok podmíně-
ně na tři roky a v té době musí vy-
číslenou škodu zaplatit nebo půjde 
tam kam patří! Do chládku! Jisté 
však není, že mu pomohou kum-
páni, tak jak mu pomáhali krást či 
utrácet penízky.  (jax)

Miroslav Blaha ukazuje zařízení na zpracování kalu. Foto Radim HruškaMiroslav Blaha ukazuje zařízení na zpracování kalu. Foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Cvičení. Boskovič   profesionální hasiči si společně s SDH Vra  kov a boskovickými strážníky na boskovické 
přehradě vyzkoušeli záchranu osob. Námětem byla záchrana osob ze skalního převisu a vodní hladiny. 
 Foto Jaroslav Oldřich a HZS JmK PS Boskovice
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 24. červenceúterý 24. července

AKCEAKCE
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Keramická dílna.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Abraham Lincoln: Lovec upírů. (3D)
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Útěk z MS-1.
Jedovnice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Lysice - letní ve 21 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

středa 25. červencestředa 25. července
AKCEAKCE

Doubravice - Pěkná modrá: Výprava na houby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Sedmikrásky.
Boskovice v 19.30 hod. Do Říma s láskou.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Diktátor.
Lysice - letní ve 21 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolínku - Madalen.

čtvrtek 26. červencečtvrtek 26. července
AKCEAKCE

Boskovice - Mateřské centrum v 9 hod.: Pirátská výprava.
Boskovice - Zámek v 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické lékár-
ny.
Letovice - Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky kostela.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 15 hod.: Otevření další čás   prohlídkové trasy - 
Klenotnice knížat ze Salm-Reiff erscheidtu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice v 15 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 17 a 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Diktátor.
Lysice - letní ve 21 hod. Líbáš jako ďábel.

KONCERTKONCERT
Blansko - Bar Koruna v 19 hod.: Šnek na Koruně, koncert.

pátek 27. červencepátek 27. července
AKCEAKCE

Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko - Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví - Rocker, dokumen-
tární fi lm a diskuze.
Vísky - Agrocentrum Ohrada v 19 hod.: Letní party s hudbou a grilovačkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice v 15 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 17 a 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Kill Bill.
Lysice - letní ve 21 hod. Líbáš jako ďábel.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Signál.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Před zimním stadionem ve 20 hod.: Předpouťová taneční zába-
va, hraje Prorock.
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cvy-
kr.
Horní Lhota - Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

sobota 28. červencesobota 28. července
AKCEAKCE

Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Jasinov - Náves ve 13.30 hod.: Oslavy 70. výročí založení sboru SDH.
Valchov - Hřiště v Borkách v 9 hod.: 11. závod Poháru Drahanské vrchoviny 
MTB.
Vanovice - Prostranství u hasičské zbrojnice v 10 hod.: 3. Malohanácké ře-
meslné jarmark, vystoupení folklorních souborů, představení krojů Malé 

Do 2. 9. 2012 bude otevřen vždy pouze jeden 

provoz - Městské lázně nebo koupaliště 

Červenka – podle počasí. 

Informace na hlavní straně www.sluzbyboskovice.cz

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

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

    od 29. 6. - 9 - 20 hod.

Hané, Divadélko na stromě, řemeslné výrobky, ukázky tradičních řemesel 
a další.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Diktátor.
Blansko ve 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice v 15 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 17 a 20 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Kill Bill 2.

KONCERTKONCERT
Vanovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Koncert, vystoupí pěvecké sdružení 
KusPoKon z Velkého Meziříčí. Představí spirituály i vlastní tvorbu.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Taneční večer.
Boskovice - Před zimním stadionem ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, 
hraje Prorock.
Boskovice - Výle  ště na Mazurii ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, 
hraje Tamdem.
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Ranch.
Sloup - Koupaliště ve 20 hod.: Zábava na Koupadle, hraje Eminence Rock.

neděle 29. červenceneděle 29. července
AKCEAKCE

Boskovice - Zámek ve 14 hod.: Zámecké šermování.
lázně Boskovicelázně Boskovice
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BOSKOVICE

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

Valchov - Hriště v 11 hod.: Brněn-
ský pohár horských kol - Valchovský 
dr  č - maraton 50, závody horských 
kol.

KINAKINA
Blansko nám. Republiky ve 21.30 
hod.: Kinematograf bratří Čadíků: 
Fimfárum - do tře  ce všeho dob-
rého.
Boskovice v 15 hod. Doba ledová 4: 
Země v pohybu.
Boskovice v 17 a 20 hod. Temný ry-
 ř povstal.

Boskovice - letní ve 21.30 hod. Kic-
k-Ass.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 
hod.: Dechová hudba Blansko, pro-
menádní koncert.

Boskovice - U zámeckého skleníku v 15 hod.: Gabriela Kolčavová a Jazz Mix, 
promenádní koncert.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Galerie Kruh v 15 hod.: Vernisáž výstavy Michal Halva - Ob-
razy.

pondělí 30. červencepondělí 30. července
KINAKINA

Blansko nám. Republiky ve 21.30 hod.: Kinematograf bratří Čadíků: V pe-
řině.
Boskovice v 19.30 hod. Andělský podíl.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tady hlídám já.

úterý 31. červenceúterý 31. července
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 15.30 hod.: Plavání rodičů s dětmi na hotelu Pa-
norama.

KINAKINA
Blansko nám. Republiky ve 21.30 hod.: Kinematograf bratří Čadíků: Ne-
vinnost.
Boskovice v 19.30 hod. Andělský podíl.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Tady hlídám já.
Jedovnice v 19.30 hod. Kocour v botách.
Lysice - letní ve 21 hod. Alvin a Chipmunkové 3.

středa 1. srpnastředa 1. srpna
KINAKINA

Blansko nám. Republiky ve 21.30 hod.: Kinematograf bratří Čadíků: Lidice.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Muzika pro Karolínku - Fleret.

čtvrtek 2. srpnačtvrtek 2. srpna
AKCEAKCE

Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické lékár-
ny.  Pokračování na str. 12



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Na závodech se setkali dřívější i současní olympionici. Olga Oldřichová předala symbolické žezlo

Pohár Drahanské vrchoviny v Okrouhlé vyhrál Cink
Jaroslav Oldřich

Okrouhlá - I když počasí před-
minulou sobotu výrazně nepřálo, 
přeci jenom se letošního desáté-
ho závodu horských kol v rám-
ci Poháru Drahanské vrchoviny 
v Okrouhlé zůčastnilo 122 závod-
níků. Nabitá termínová listina, čas 
dovolených a prázdnin řádně pro-
míchaly startovním polem zejmé-
na v nejmladších kategoriích. 

Velice náročná „horská“ trať 
řádně prověřila síly startujících. 
Terén byl kluzký a řada pádů měla 
za následek i několik drobných 
zranění.

Perličkou byla účast nastáva-
jícího olympionika Petra Cinka 
z týmu Merida Biking Team v zá-
vodě Elite, který i když je ještě 
v plném tréninkovém zatížení po-
tvrdil, že je na svátek sportu velice 
dobře připraven. Porazil totiž své-
ho teamového partnera, ještě do-
nedávna domácího benešovského 
„Moravce“, Radima Kováře o dvě 
a půl minuty. 

Závodu se zúčastnil ještě je-
den londýnský olympionik. Ví-
tězům totiž předávala poháry 
boskovická Olga Oldřichová 
rozená Šicnerová. Sprintérka, 
která v roce 1948 v Londýně 
skončila na 100 m na sedmém 
místě. Symbolické setkání dvou 
generací skončilo přáním paní 
Olgy k dosažení co nejlepšího 
výsledku v olympijském závodě 
a pokud možno překonání jejího 
umístění, což bude pro našeho 
reprezentanta velice obtížné.

Výsledky
Odrážedla: 1. Ryšavá Anna, 

Moravec Sokol Benešov, 2. Kou-
delková Lucie, Moravec Sokol 
Benešov, 3. Kozlová Monika, Val-
chov. Dívky do 6 let: 1. Bezdíč-
ková Dominika, Moravec Merida 
Czech MTB Team, 2. Tlamková 
Barbora, Okrouhlá, 3. Hrdličko-
vá Zuzana, Svitávka. Chlapci do 
6 let: 1. Vondál Vojtěch, Moravec 
Sokol Benešov, 2. Pavlíček Petr, 
Tišnov, 3. Matula Ondřej, Hulín 
MXM. Dívky 7-9 let: 1. Sobko-
vá Sabina, BIKE PRO RACING, 
2. Křenková Nicol, Ski Klub 
Majetín, 3. Kolářová Kristýna, 
Moravec Sokol Benešov. Chlap-
ci 7-9 let: 1. Obdržálek Tomáš, 
BIKE Triatlon Morkovice, 2. Haa-
se Michal, ACT Tiro Blansko, 3. 
Kolář Martin, Protivanov. Dívky 
10-12 let: 1. Obořilová Tereza, 
Moravec Sokol Benešov, 2. Ze-
mánková Anna, Moravec Sokol 
Benešov, 3. Horňová Adriana, 
ACT Tiro Blansko. Chlapci 10-12 
let: 1. Vavřík Michael, Bike Pro 
Racing Team, 2. Stoček Bruno, 
BIKE 2000, 3. Stloukal Štěpán, 
ACT Tiro Blansko. Dívky 13-14 

let: 1. Šafářová Adéla, Moravec 
Sokol Benešov, 2. Kozelská Pet-
ra, BIKE 2000, 3. Joannidu Sofi e, 
BIKE 2000. Chlapci 13-14 let: 
1. Poláček Albert, BIKE 2000, 
2. Prudek Dominik, Moravec So-
kol Benešov, 3. Šťasta Martin, 
Pell‘s HB Bikers. Kadetky 15-16 
let: 1. Stočková Nikol, BIKE 200, 
2. Tlamková Anna, Okrouhlá. Ka-
deti 15-16 let: 1. Bystroň Vilém, 
Bike Pro Racing Team, 2. Brázda 
Michal, Mapei Cyklo Kaňkovský, 
3. Kolář Patrik, Moravec Merida 
Czech MTB Team. Juniorky 17-
18 let: 1. Hlubinková Nikola, Mo-
ravec Merida Czech MTB Team, 
2. Parolková Markéta, Moravec 
Sokol Benešov, 3. Koudelková Ve-
ronika, Moravec Sokol Benešov. 
Junioři 17-18 let: 1. Šafář Jakub, 
Moravec Sokol Benešov, 2. Jan-
ků Ondřej, SCS Mirva, 3. Ženata 
Filip, Bike Servis Paral. Ženy od 
19 let: 1. Šulcová Pavlína, Meri-
da Biking Team, 2. Berková Irena, 
Juvacyklo Team, 3. Pirzakllová 
Zuzana, Remerx Merida Team 
Kolín. Muži HOBBY 19-39 let: 
1. Záhora Michal, XCR Svorada, 
2. Janků Lukáš, Cbase, 3. Kroupa 
Miloš, Miltom Team. Muži Elite 
19-39 let: 1. Cink Ondřej, Meri-
da Biking Team, 2. Kovář Radim, 
Merida Biking Team, 3. Šustek 
Milan, Toyota Dolák. Muži MAS-
TERS 40-49 let: 1. Matoušek Ja-
roslav, GT Bicycles Opportunity, 
2. Olejníček Dušan, GT Bicycles 
Opportunity, 3. Žilka Martin, Ri-
cardo Racing Team. Muži MAS-
TERS II 50 let a více: 1. Prudek 
Vítězslav, Moravec Sokol Bene-
šov, 2. Šafář Milan, Moravec So-
kol Benešov, 3. Havlík Miroslav, 
Orel Bořitov.

Vladimír Jirůšek

Blansko, Most - Dalším podni-
kem Alpsko-Jadranského mistrov-
ství silničních závodů motocyklů, 
který čekal tým PaM servis racing 
a jeho třináctiletou jezdkyni Ro-
manu Tomáškovou ze Svaté Ka-
teřiny, byl závod na mosteckém 
automotodromu pod hradem Hně-
vínem. Vyrážíme k němu s patřič-
ným předstihem už ve středečním 
podvečeru, což se ukazuje býti 
rozhodnutím nad jiné prozíravým. 
Při průjezdu Brnem zastavujeme 
na první benzínce, neboť se náš 
přepravní autobus rozhodl, že 
začne stávkovat. Blížící se noc 
rozdělila náš tým na dvě skupiny. 
Zatímco ta první tříčlenná, tráví 
noc hlídáním cenného nákladu 
v útrobách, zbytek týmu se vrací 
domů do Svaté Kateřiny, aby na 
druhý den zajistil buď technickou 
pomoc, nebo náhradní dopravu. Ve 
čtvrtek dopoledne se daří ta první 
varianta a přes „základnu“ v Kuři-
mi se znovu vydáváme ve dvě od-
poledne směr severní Čechy. To, 
že jsme projeli dvěma bouřkami 

a za Louny nám do předního skla 
vrazil pták sebevrah, jsme po pře-
stálé anabázi brali jen jako pouhé 
zpestření. Na autodrom přijíždíme 
před šestou hodinou a tak si v po-
klidu vybíráme strategické místo, 
kde rozbijeme naše ležení. Slunce 
ještě svítí, je teplo, pohoda. Po ve-
čeři je čas poohlédnout se po trati, 
pozdravit se v paddocku s přáteli. 

V pátek jsou na programu volné 
tréninky a to je znamení pro Sv. 
Petra, aby vyzkoušel, co motorká-
ři vydrží. Slunce, teplo, vítr, zima, 
déšť, liják, vichr, průtrž a to pořád 
dokola. Volný trenink vynechává-
me, Romča ještě nikdy s Hondou 
na vodě nejela, nechceme ji vysta-
vovat zbytečnému riziku. Čeká-
me, jestli se počasí umoudří. Mar-
ně ovšem. A vzhledem k tomu, že 
předpověď nic lepšího neslibuje, 
v sobotu Romča vyjíždí chtě ne-
chtě na mokrou trať, provázená 
našimi radami, ať jede opatrně 
a neriskuje pád. Vzala si to k srdci 
až takovým způsobem, že její ma-
nažer a táta v jedné roli to nevydr-
žel a komentoval slovy: „Dyť vona 
jede jak z cukrárny, v ruce zmrzlinu 

a dává pozor, aby jí ju větr nevyfó-
kl z kornóta.“ V duchu byl ale rád, 
že se vrátila z trati v pořádku. 

V odpoledním druhém treninku, 
už na suché trati se nám nálada 
zlepšuje tak jako její čas, který 
si zlepšila o 21 vteřin na kolo. 
Nedělní ráno je jak vymalované. 
V zahřívacím treninku Romana 
ubírá ze svého nejlepšího času 
další vteřinu i díky změněnému 
převodu. Netrpělivě očekáváme 
poledne, čas startu. Když do něho 
zbývá necelých deset minut a vše 
je připraveno, rozhoduje se Svatý 
Petr, že na nás dnes defi nitivně vy-
strčí své pozadí. Kde se vzal, tu se 
vzal, mrak černý jak noc. A pocho-
pitelně, svůj obsah vypustil přímo 
na nás! Honem přezouvat na mok-
ré gumy. Rázem je nám jasné, že 
naděje na nějaké slušné umístění 
odplavala společně s provazci 
vody. V okamžiku startu jsme si 
přáli jediné. Ať dojede v pořádku 
a doveze do cíle i svůj stroj, pokud 
možno v jednom kuse. Držela se 
statečně a nakonec z toho bylo po 
devíti okruzích velmi solidní sed-
mé místo a s ním další cenné body 

Tomášková sbírala body na automotodromu v Mostu
do celkové klasifi kace, které ji 
posunuly na průběžné třetí místo, 
neboť někteří její soupeři během 
závodu „navštívili kačera“ a do 
cíle nedojeli. Její výkon jsme však 
plnou vahou docenili až když jsme 

zjistili, že většinu závodu jela na 
měkké pneumatice, ze které po-
stupně unikal vzduch! Proto se 
jí motorka „vlnila pod zadkem“, 
jak nám v cíli sdělila. Klobouk 
dolů před její rozvahou a umem, 

dokončit závod i za takových 
podmínek. Na nějaký velký odpo-
činek však není čas. Už za týden 
nás čeká další díl seriálu, tento-
krát v polské Poznani. Tak nám 
držte palce.

Na tra  .  Foto Vladimír JirůšekNa tra  .  Foto Vladimír Jirůšek

Blansko, Praha - Od pátku 
do neděle předchozího týdne se 
uskutečnilo v Praze Podolí let-
ní mistrovství České republiky 
v plavání. Představila se zde 
špička českého plavání včetně 
šestice olympioniků, kteří bu-
dou naši zemi reprezentovat za 
čtrnáct dnů na olympiádě v Lon-
dýně. Mezi účastníky nejvyšší 
české soutěže byly také zástupci 
blanenského plavání Silvie Ry-
bářová, Jan Vencel a Dominik 
Špaček. 
Česká reprezentantka v dál-

kovém plavání Silvie Rybářová 

závodící za brněnskou Kometu, 
která má za sebou již výrazné 
úspěchy v dálkových tratích na 
volné vodě, se výborně vypořá-
dala i s bazénovými disciplínami. 
Na nejdelších tratích, kterými 
jsou osmistovka a patnáctistovka 
kraul dohmátla hned za svou od-
dílovou kolegyní olympioničkou 
Janou Pechanovou. Nezapomně-
la ani na svou oblíbenou bazéno-
vou disciplínu dvoustovku motý-
lek, kde si doplavala pro bronz. 

Jan Vencel a Dominik Špaček 
reprezentovali v Podolí blanen-
ský oddíl ASK Blansko. První 

zmiňovaný se oproti loňskému 
šampionátu výrazně posunul ve 
výsledcích směrem nahoru. Nej-
více se mu však dařilo v prsových 
disciplínách. V dopoledních roz-
plavbách si na stometrové trati 
osobním rekordem zajistil po-
stup do odpoledního finále B, ve 
kterém opět s osobním rekordem 
doplaval čtvrtý, což znamenalo 
v celkových výsledcích dvanác-
tou příčku. Ještě lépe se však 
převedl na dvojnásobné trati. 
Zde zlepšil svůj osobák o celých 
sedm vteřin, a to znamenalo start 
ve finále A s nejlepší osmičkou 

českých prsařů. Tam už čas ne-
vylepšil a doplaval na osmé po-
zici. Po loňském šestnáctém mís-
tě je však to letošní osmé velký 
skok dopředu. 

Druhý zástupce blanenské-
ho oddílu třináctiletý Dominik 
Špaček si jako jeden z nejmlad-
ších účastníků šampionátu, který 
bezkonkurenčně vítězí na mis-
trovstvích ve své kategorii, chtěl 
porovnat své výkony s českou 
dospělou plaveckou špičkou. Ve 
svých parádních disciplínách 
stovce a dvoustovce prsa dohmátl 
pětadvacátý a dvacátý.  (vv, bh)

Blanenští plavci bojovali o tituly na závodech v Praze Podolí

Silvie Rybářová. Foto Věra VencelováSilvie Rybářová. Foto Věra Vencelová

Olga Oldřichová gratuluje Petru Cinkovi.  Foto Jaroslav OldřichOlga Oldřichová gratuluje Petru Cinkovi.  Foto Jaroslav Oldřich

Po startu.  Foto adam.sPo startu.  Foto adam.s Na tra  .  Foto adam.sNa tra  .  Foto adam.s
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Bohumil Hlaváček

Boskovice - Hlavní osoba 
boskovického fotbalu, kterou 
v současnosti bezesporu Jiří Vor-
lický je, mění trochu náplň své 
činnosti. 

Nastupuješ do práce ve Zbro-
jovce Brno… 

Funkce koordinátora přípravek 
bude v zásadě podobná práci, 
kterou jsem vykonával v Bosko-
vicích. Společně s Vladimírem 
Chaloupkem budu zodpovědný za 
tuto kategorii a to jak organizačně 
tak metodicky.

Co se změní v tvém působení 
v boskovickém fotbalu? 

To nejsem schopen předvídat, 
ale podstatně se omezí moje pů-
sobnost trenéra i koordinátora mlá-
deže, nemáme v této fázi trenérské 
obsazení u žákovské kategorie.

Zůstáváš předsedou klubu? 
Zůstávám koordinátorem klubu, 

nikdo jiný nepřijal tuto funkci a já 
děkuji za podporu všem kolegům 
a členům klubu, kteří věří společ-
né cestě.

Jaké cíle si boskovický fotbal 
dále klade? 

Pokud jsme během dvou a půl 
roku splnili hlavní cíl - stabiliza-
ci klubu a jeho rozvoj, tak dnes 
je naším cílem bohužel zachovat 
existenci FC Boskovice, protože 
z mnoha důvodů jsme v situaci, 
která nám nic jiného neumožňu-
je.

Jaké změny čeká na podzim 
kádr áčka? 

Muži od sestupu z divizní 
soutěže hrají za náš klub jen 
pro dobrý pocit a ještě se podílí 
na výchově mládeže. Ty co cítí 
potřebu odejít za novými zku-
šenostmi uvolníme a doplníme 
o další mladé hráče z naší líhně. 
Aktuálně odchází brankář Petr 
Švéda a Tonda Preč, oběma patří 
velký dík za odvedenou práci pro 
náš klub.

Odchází do Brna s tebou i tvoji 
talentovaní synové? 

Na střídavý start, jako tomu 
bylo i v minulé sezoně. Stejnou 
formou budou ve Zbrojovce hrát 
i další talentovaní hráči z Bosko-
vic a okolí.

Ikona boskovického fotbalu mění obsah své pracovní náplně, z klubu ale neodchází

Jiří Vorlický bude působit ve Zbrojovce

Plánuješ ještě hrát ak  vně? 
Fotbal mě stále baví a když budu 

mít o víkendu chvilku a zdravotní 

stav to dovolí, chci hrát. Zatím ne-
vím kde to bude, protože trénovat 
v týdnu nemohu.

Můžeš trochu přiblížit svoji ka-
riéru? 

Byla a je poměrně obsáhlá, 

každá cesta v ní byla i cílem.Re-
kapitulovat ji je poměrně složité, 
neboť jsem byl mnohokrát na 
vrcholu a za okamžik začínal od 
nuly. Poznal jsem mnoho moud-
rých a úspěšných lidí, od kterých 
se učil a dodnes na ně vzpomí-
nám. 

Na co nejraději? 
Začátky v Boskovicích, Blan-

sku, poté profesionální dráha 
v Brně, Poštorné, Mostě, Drnovi-
cích, Jihlavě i amaterské působe-
ní v Kuřimi a Dolních Kounicích 
nebo angažmá v Rakousku jsou 
důkazem toho, že vyjmenovat 
všechny ty co se na mé životní 
cestě podíleli, snad ani nejde. Po-
kud k tomu připočtu to množství 
spoluhráčů, tak musím zmínit, 
že vzpomínám na každou malič-
kost prožitou s nimi. Jen trenérů 
jsem nedávno napočítal osma-
čtyřicet. Měl jsem však ve svém 
fotbalovém životě díky vážnému 
úrazu páteře možnost poznat i to 
nejcennější co máme. A to mi ob-
rátilo pohled nejen na fotbal,ale 
i na život. A tuto situaci považuji 
za nejdůležítější při vzpomínkách 
do minulosti mé kariéry.

Zkušenost a budoucnost. Jiří Vorlický se svými talentovanými syny.  Foto Bohumil Hlaváček

Ve dnech 4. - 8. července se uskutečnil v rámci mikroprojektu EU 
„Jsme jedna rodina – GENS UNA SUMUS – Spojují nás šachy“ čtvr-
tý, závěrečný díl. Tohoto projektu se zúčastnily šachové kluby Garde 
Lipovec a slovenský oddíl Komplet Trnava-Modranka. 

Stejně jako na všech dosavadních setkáních byla účast výborná. 
Jen ze Slovenska dorazilo víc než 20 účastníků. Naše společné akce 
byly zaměřeny nejen na činnost šachovou, ale ve značné míře i na po-
znávací a sportovní. Proto jsme s našimi slovenskými partnery kromě 
prohlídky Blanska navštívili Moravský kras a prohlédli si Punkevní 
jeskyně. V rámci sportovních aktivit jsme uspořádali mnoho turnajů. 
Asi nejoblíbenější se stala soutěž v bowlingu, ale zaujaly i turnaje 
v tenise, nohejbale, volejbale a zejména mezinárodní zápas ve fot-
bale.

V šachu jsme uspořádali dva turnaje. V bleskové hře na 2x5 minut 
zvítězil Petr Pisk se ziskem 9,5 bodu před Martinem Handlem se 7,5 
body a Jirkou Sekaninou s 6,5 body. Nejlepším žákem byl na 7. místě 
Matúš Mackovič s 5,5 body. V rapid šachu se nejvíc dařilo Martinu 
Handlovi (6 bodů), na dalších medailových místech skončili Tomáš 
Fojtík a Vlastimil Chládek (oba 5,5 bodu). Nejlepším žákem se opět 
stal Matúš Mackovič, který se ziskem 5 bodů skončil z 36 účastníků 
na skvělém 6. místě.

Velký úspěch měla i simultánka mezinárodního mistra Petra Piska 
proti 27 šachistům. Výsledek vyzněl 21,5:5,5 pro mezinárodního mis-
tra, kterého dokázali porazit jen dva šachisté (z hostů Veronika Brisu-
dová a domácí Luboš Ševčík) a 7 partií skončilo nerozhodně (z hostů 
Rasťo Kavoň ml. a Tomáš Lukáč, z domácích Martin Handl, Oldřich 
Kopřiva, Jano Mižák, Václav Chládek a Alois Kunc).

Akce byla velice úspěšná a přestože jž projekt skončil, kluby i jed-
notliví účastníci chtějí v setkáních a spolupráci pokračovat.

 Luboš Ševčík

Z  

Na Půlmaraton krasem je 
přihlášeno přes 700 běžců

Více než čtyřicet dní zbývá do startu 17. ročníku Půlmaratonu Mo-
ravským krasem a startovní listina již eviduje přes 700 přihlášených 
běžců a běžkyň z celé České republiky i zahraničí. Zbývají poslední 
týdny možná dny, kdy se bude možné na 1/2maratonskou trať přihlásit. 
Kapacita je omezená počtem 800 běžců a navíc běžci registrovaní po 
31. červenci již nemají nárok na značkové tričko závodu. Registrace 
na „lidový běh“ bude dále pokračovat, jelikož jeho kapacita pojme 
všechny přihlášené.

 Těšíme se na Vaši účast! Za pořadatele Sportuj s námi o.s.

V sobotu se na Lipůvce uskutečnil turnaj rozhodčích Jihomoravské-
ho kraje. Zvítězil výběr OFS Blansko, který porazil všechny své soupe-
ře, druhý skončil Hodonín, třetí Brno – město a následovaly týmy OFS 
Blansko B a OFS Vyškov. Nejlepším střelcem byl Luděk Baťa (Hodo-
nín) s 11 brankami., nejlepším brankářem Viktor Zach (Brno město). 
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jan Koudelka z mužstva Blansko A, 
nejlepší hráčkou Markéta Kovářová (Blansko B). (str)

S

Oslaví šedesát let kopané ve 
Skalici nad Svitavou

Skalice nad Svitavou - Oddíl kopané Sokol Skalice a tamní obecní 
úřad pořádají v sobotu 4. srpna u příležitosti oslav 60 let vzniku klubu 
sehrání dvou atraktivních exhibičních fotbalových zápasů. 

Od 14 hodin se střetnou ve vzájemném utkání bývalí i současní hrá-
či nad 35 let ze Skalice a z Boskovic a od 16 hodin nastoupí proti 
sobě mužstva mužů Sokola Skalice a internacionálů České republiky. 
V jejich předběžné nominaci nechybí známá jména jako Fiala, Kubík, 
Kadlec, Bittengel, Drulák, Němec a další.Pro diváky pořadatelé připra-
vují autogramiádu s těmito bývalými reprezentanty, která proběhne po 
utkání a též bohatou tombolu se zajímavými cenami. (bh, zpr)

Oslava. Fotbalisté z Cetkovic oslavili v sobotu 70 let vzniku svéhu klubu. Bohatý program v pěkném odpoledni zakončilo utkání mladých pro   staré 
gardě, za kterou v útoku nastoupil i starosta obce Petr Horák (viz foto). Foto Jaroslav Oldřich *Vítězové. Oba turnaje v malé kopané v minulých 
víkendech pořádané v Karolíně vyhrálo pořádající mužstvo KANAP. Foto Libor Vašíček

R     
I.A třída

1. kolo, 12.8.: Rájec-Jestřebí – Šlapanice, Kunštát 
– Dobšice, Líšeň B – Vojkovice, Bořitov –Miroslav, 
Zbýšov – Šaratice, Sn Brno – Jevišovice, Tasovice – 
Hrušovany.

2. kolo, 19.8.: Šlapanice – Hrušovany, Jevišovice – Ta-
sovice, Šaratice – Sn Brno, Miroslav – Zbýšov, Vojkovice 
– Bořitov, Dobšice – Líšeň B, Rájec-Jestřebí –Kunštát.

3. kolo, 26.8.: Kunštát – Šlapanice, Líšeň B – Rájec-
Jestřeb, Bořitov – Dobšice, Zbýšov – Vojkovice, Sn Brno 
– Miroslav, Tasovice – Šaratice, Hrušovany – Jevišovice. 

4. kolo, 2.8.: Šlapanice – Jevišovice, Šaratice – Hrušo-
vany, Miroslav – Tasovice, Vojkovice – Sn Brno, Dobšice 
– Zbýšov, Rájec-Jestřebí – Bořitov, Kunštát – Líšeň B. 

5. kolo, 9.9.: Líšeň B – Šlapanice, Bořitov – Kunštát, 
Zbýšov – Rájec-Jestřebí, Sn Brno – Dobšice, Tasovice – 
Vojkovice, Hrušovany – Miroslav, Jevišovice – Šaratice. 

6. kolo, 16.9.: Šlapanice – Šaratice,Miroslav – Je-
višovice, Vojkovice – Hrušovany, Dobšice – Tasovice, 
Rájec-Jestřebí – Sn Brno, Kunštát – Zbýšov, Líšeň B 
– Břitov. 

7. kolo, 23.9.: Bořitov – Šlapanice, Zbýšov – Líšeň B, 
Sn Brno – Kunštát, Tasovice – Rájec-Jestřebí, Hrušovany – 
Dobšice, Jevišovice – Vojkovice, Šaratice – Miroslav. 

8. kolo, 30.9.: Šlapanice – Miroslav, Vojkovice – Ša-
ratice, Dobšice – Jevišovice, Rájec-Jestřebí – Hrušovany, 
Kunštát – Tasovice, Líšeň B – Sn Brno, Bořitov – Zbýšov. 

9. kolo, 7.10.: Zbýšov – Šlapanice, Sn Brno – Bořitov, 
Tasovice – Líšeň B, Hrušovany – Kunštát, Jevišovice – Rá-
jec-Jestřebí, Šaratice – Dobšice, Miroslav – Vojkovice. 

10. kolo, 14.10.: Šlapanice – Vojkovice, Dobšice – 
Miroslav, Rájec-Jestřebí – Šaratice, Kunštát – Jevišovice, 
Líšeň B – Hrušovany, Bořitov – Tasovice, Zbýšov – Sn 
Brno. 

11. kolo, 21.10.: Sn Brno – Šlapanice, Tasovice – Zbý-
šov, Hrušovany – Bořitov, Jevišovice – Líšeň B, Šaratice – 
Kunštát, Miroslav – Rájec-Jestřebí, Vojkovice – Dobšice. 

12. kolo, 28.10.: Šlapanice – Dobšice, Rájec-Jestřebí – 
Vojkovice, Kunštát – Miroslav, Líšeň B – Šaratice, Bořitov 
– Jevišovice, Zbýšov – Hrušovany, Sn Brno – Tasovice. 

13. kolo, 4.11.: Tasovice – Šlapanice, Hrušovany – Sn 
Brno, Jevišovice – Zbýšov, Šaratice – Bořitov, Miroslav – 
Líšeň B, Vojkovice – Kunštát, Dobšice – Rájec-Jestřebí.

14. kolo, 11.11.: Šlapanice – Rájec-Jestřebí, Dobšice – 
Kunštát, Vojkovice – Líšeň B, Miroslav – Bořitov, Šaratice 
– Zbýšov, Jevišovice – Sn Brno, Hrušovany – Tasovice. 

I.B třída
1. kolo, 12.8.: Kohoutovice – Blansko B, Medlánky – 

Tišnov, Švábenice – Svratka Brno, Rousínov B – Černá 
Hora, Lipovec – Bohdalice, Podolí – Soběšice, Ivanovice 
na H. – Čebín.

2. kolo, 19.8.: Blansko B – Čebín, Soběšice – Ivanovice 
na H., Bohdalice – Podolí, Černá Hora – Lipovec, Svratka 

Brno – Rousínov B, Tišnov – Švábenice, Kohoutovice – 
Medlánky.

3. kolo, 26.8.: Medlánky – Blansko B, Švábenice – Ko-
houtovice, Rousínov B – Tišnov, Lipovec – Svratka Brno, 
Podolí – Černá Hora, Ivanovice na H. – Bohdalice, Čebín 
– Soběšice. 

4. kolo, 2.9.: Blansko B – Soběšice, Bohdalice – Če-
bín, Černá Hora – Ivanovice na H., Svratka Brno – Podolí, 
Tišnov – Lipovec, Kohoutovice – Rousínov B, Medlánky 
– Švábenice. 

5. kolo, 9.9.: Švábenice – Blansko B, Rousínov B – Me-
dlánky, Lipovec – Kohoutovice, Podolí – Tišnov, Ivanovi-
ce na H. – Svratka Brno, Čebín – Černá Hora, Soběšice 
Bohdalice. 6. kolo, 16.9.: Blansko B – Bohdalice, Černá 
Hora – Soběšice, Svratka Brno – Čebín, Tišnov – Ivano-
vice na H., Kohoutovice – Podolí, Medlánky – Lipovec, 
Švábenice – Rousínov B.

7. kolo, 23. 9.: Rousínov B – Blansko B, Lipovec – Švá-
benice, Podolí – Medlánky, Ivanovice na H. – Kohoutovi-
ce, Čebín – Tišnov, Soběšice – Svratka Brno, Bohdalice 
– Černá Hora.

8. kolo, 30.9.: Blansko B – Černá Hora, Svratka Brno – 
Bohdalice, Tišnov – Soběšice, Kohoutovice – Čebín, Me-
dlánky – Ivanovice na H., Švábenice – Podolí, Rousínov 
B – Lipovec. 

9. kolo, 7.10.: Lipovec – Blansko B, Podolí – Rousí-
nov B, Ivanovice na H. – Švábenice, Čebín – Medlánky, 
Soběšice – Kohoutovice, Bohdalice – Tišnov, Černá Hora 
– Svratka Brno.

10. kolo, 14.10.: Blansko B – Svratka Brno, Tišnov – 
Černá Hora, Kohoutovice – Bohdalice, Medlánky – Sobě-
šice, Švábenice – Čebín, Rousínov B – Ivanovice na H., 
Lipovec – Podolí.

11. kolo, 21.10.: Podolí – Blansko B, Ivanovice na H. 
– Lipovec, Čebín – Rousínov B, Soběšice – Švábenice, 
Bohdalice – Medlánky, Černá Hora – Kohoutovice, Svrat-
ka Brno – Tišnov.

12. kolo, 28.10.: Blansko B – Tišnov, Kohoutovice – 
Svratka Brno, Medlánky – Černá Hora, Švábenice – Boh-
dalice, Rousínov B – Soběšice, Lipovec – Čebín, Podolí 
– Ivanovice na H..

13. kolo, 4.11.: Ivanovice na H. – Blansko B, Čebín 
– Podolí, Soběšice – Lipovec, Bohdalice – Rousínov B, 
Černá Hora – Švábenice, Svratka Brno – Medlánky, Tiš-
nov – Kohoutovice.

14. kolo, 11.11.: Blansko B – Kohoutovice, Tišnov – 
Medlánky, Svratka Brno – Švábenice, Černá Hora – Rou-
sínov B, Bohdalice – Lipovec, Soběšice – Podolí, Čebín 
– Ivanovice na H.. 

Krajský přebor 
1. kolo, 12.8.: Mor.Krumlov – IE Znojmo, Ivančice – 

Bosonohy, Bzenec – Kuřim, Podivín – Mutěnice, Novo-
sedly – Rousínov, Rajhrad – Sparta Brno, Blansko – Bos-
kovice, Kyjov – Ráječko. 

2. kolo, 19.8.: IE Znojmo – Ráječko, Boskovice – Ky-

jov, Sparta Brno – Blansko, Rousínov – Rajhrad, Mutěnice 
– Novosedly, Kuřim – Podivín, Bosonohy – Bzenec, Mor.
Krumlov – Ivančice. 

14. kolo, 22.8.: IE Znojmo – Bosonohy, Mor.Krumlov 
– Kuřim, Ivančice – Mutěnice, Bzenec – Rousínov, Podi-
vín – Sparta Brno, Novosedly – Boskovice, Rajhrad – Rá-
ječko, Blansko – Kyjov. 

3. kolo, 26.8.: Ivančice – IE Znojmo, Bzenec – Mor.
Krumlov, Podivín – Bosonohy, Novosedly – Kuřim, Ra-
jhrad – Mutěnice, Blansko – Rousínov, Kyjov – Sparta 
Brno, Ráječko – Boskovice. 

4. kolo, 2.9.: IE Znojmo – Boskovice, Sparta Brno – 
Ráječko, Rousínov – Kyjov, Mutěnice – Blansko, Kuřim – 
Rajhrad, Bosonohy – Novosedly, Mor.Krumlov – Podivín, 
Ivančice – Bzenec. .

5. kolo, 9.9.: Bzenec – IE Znojmo, Podivín – Ivančice, 
Novosedly – Mor.Krumlov, Rajhrad – Bosonohy, Blansko 
– Kuřim, Kyjov – Mutěnice, Ráječko – Rousínov, Bosko-
vice – Sparta Brno. 

15. kolo, 12.9.: Kyjov – IE Znojmo, Ráječko – Blansko, 
Boskovice – Rajhrad, Sparta Brno – Novosedly, Rousínov 
– Podivín, Mutěnice – Bzenec, Kuřim – Ivančice, Bosono-
hy – Mor.Krumlov. 

6. kolo, 16.9.: IE Znojmo – Sparta Brno, Rousínov – 
Boskovice, Mutěnice – Ráječko, Kuřim – Kyjov, Bosono-
hy – Blansko, Mor.Krumlov – Rajhrad, Ivančice – Novo-
sedly, Bzenec – Podivín. 

7. kolo, 23.9.: Podivín – IE Znojmo, Novosedly – Bze-
nec, Rajhrad – Ivančice, Blansko – Mor.Krumlov, Kyjov 
– Bosonohy, Ráječko – Kuřim, Boskovice – Mutěnice, 
Sparta Brno – Rousínov. 

8. kolo, 30.9.: IE Znojmo – Rousínov, Mutěnice – Spar-
ta Brno, Kuřim – Boskovice, Bosonohy – Ráječko, Mor.
Krumlov – Kyjov, Ivančice – Blansko, Bzenec – Rajhrad, 
Podivín – Novosedly. 

9. kolo, 7.10.: Novosedly – IE Znojmo, Rajhrad – Podi-
vín, Blansko – Bzenec, Kyjov – Ivančice, Ráječko – Mor.
Krumlov, Boskovice – Bosonohy, Sparta Brno – Kuřim, 
Rousínov – Mutěnice. 

10. kolo, 14.10.: IE Znojmo – Mutěnice, Kuřim – Rou-
sínov, Bosonohy – Sparta Brno, Mor.Krumlov – Boskovi-
ce, Ivančice – Ráječko, Bzenec – Kyjov, Podivín – Blan-
sko, Novosedly – Rajhrad. 

11. kolo, 21.10.: Rajhrad – IE Znojmo, Blansko – No-
vosedly, Kyjov – Podivín, Ráječko – Bzenec, Boskovice 
– Ivančice, Sparta Brno – Mor.Krumlov, Rousínov – Boso-
nohy, Mutěnice – Kuřim. 

12. kolo, 28.10.: IE Znojmo – Kuřim, Bosonohy – Mu-
těnice, Mor.Krumlov – Rousínov, Ivančice – Sparta Brno, 
Bzenec – Boskovice, Podivín – Ráječko, Novosedly – Ky-
jov, Rajhrad – Blansko. 

13. kolo, 4.11.: Blansko – IE Znojmo, Kyjov – Rajhrad, 
Ráječko – Novosedly, Boskovice – Podivín, Sparta Brno – 
Bzenec, Rousínov – Ivančice, Mutěnice – Mor.Krumlov, 
Kuřim – Bosonohy. 

16. kolo, 11.11.: IE Znojmo – Mor.Krumlov, Boso-
nohy – Ivančice, Kuřim – Bzenec, Mutěnice – Podivín, 
Rousínov – Novosedly, Sparta Brno – Rajhrad, Boskovice 
– Blansko, Ráječko – Kyjov. 
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Znění inzerátu, fakturační údaje a počet opakování 

zasílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

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

ZBAVTE SE JICH!

SVĚŘTE PÉČI O VAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODBORNÍKŮM FIRMY „PAŘEZ“

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

FIRMA

� �

www.parez.cz

Kontakt na inzerci:

VOLEJTE
774 408 399

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

Městys Černá Horanám. Míru 50, 679 21 Černá Horatel.: 516 437 121e-mail: info@cernahora.eu web: www.cernahora.eu
Tajemník Úřadu městyse Černá Hora vyhlašuje dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, v platném znění

výběrové řízení na funkci

REFERENTA 
REFERENTKY  

stavebního úřadu 
Úřadu městyse Černá Hora

Informace o pracovní pozici, požadavcích na uchaze-
če, náležitostech a požadovaných přílohách přihláš-
ky a způsobu a termínu doručení přihlášky nalez-
nete na úřední desce Úřadu městyse Černá Hora na 
www.cernahora.eu.

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Kompletní pokládka zám-
kové dlažby, nacenění zdarma.  
Kvalitně za rozumné ceny. 
Tel.: 723 522 369.

Oplocení pozemku 
stavby, zídek atd.
Tel.: 723 522 369 

Prodej
Prodám výčepní, chladicí 

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

Prodám byt v Letovicích 2+1 
v blízkosti ZŠ, MŠ, v 1. NP, s bal-
konem, vhodný i pro mladou ro-
dinu s dětmi. Cp. 67 m2. Cena: 
850 000 Kč, rychlé jednání-mož-
nost malé slevy. Tel.: 777 357621.

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

Prodám rodinný dům v blíz-
kosti centra Boskovic. Jedná se 
o kompletně zrekonstruovaný ro-
dinný domek s okrasnou zahradou 
a výhledem na hrad. Zastavěná 
plocha cca 120 m2, ( 5+1, technic-
ké zázemí).

Informace na tel.: 603 115 283.
Prodám RD (přízemí + 

podkroví) v centru Blanska, 
vhodný k bydlení i podnikání. 
Tel.: 775 750 550.

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

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

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

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

Prodám krmné brambory, 
cena 150 korun za metrák, po do-
hodě dovezu. Telefon: 

606 920 940.
Prodám pozemek v rekre-

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

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

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

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

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

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

Prodám štěňata labrador-
ského retrívra. Cena 2 000 Kč. 
K odběru kolem 10. 8. 2012. Více 
informací na tel.: 732 527 192. 

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

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

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

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

Prodám dva byty oba v Blan-
sku 2+1 v OV. Zděné jádro, 
plast. okna po rekonstrukci 
s balkonem cp. 65 m2, cena 
dohodou. K tomuto bytu 
možno dokoupit i garáž. 
Druhý byt je podobný, ale 
bez balkonu nachází se za 
ČSOB, parkování před do-
mem. Tel.: 777 357621.

Prodám Křeslo s pod-
nožkou polohovací - bé-
žový plyš. Levně. Tel.: 
776 266 063.

Prodám kočárek IM-
PLAST BOLDER 3 čer-
no bílé barvy, po 1 dí-
těti, v dobrém stavu. 
Tel.: 604 926 653. 

Prodám nový křovino-

řez a kamna Petry. Volat po 19. 
hod. Tel.: 723 560 580.

Prodám chladničku Zanus-
si s mrazákem, 85x61x55, 146 
l, 2,5 roku stará,málo používa-
ná, PC 5 000 Kč, nyní 2 300 Kč. 
Tel.: 723 739 562.

Koupě
Koupím RD v Černé Hoře 

nebo v Bořitově. Děkuji za nabíd-
ky majitelů. Tel.: 604 522 898.

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

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

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

Koupím chatu v oblasti Blan-
sko - Boskovice, vhodná k pře-
stavbě na celoročně užívanou. 
Tel.: 731 083 618.

Koupím byt 3+1 v Blansku - 
Na Pískách, Jasanová. Tel.: 604 
522 898.

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

Pronájem
Pronajmu 1+1 v RD se samo-

statným vchodem /výhodné pro 
studentky/. Tel.: 776 266 063.

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

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

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

607 744 430, 737 885 016, tel. + 
záznamník: 516 456 208.

Pronajmu byt 3+1 ve 2. patře 
RD v Černé Hoře. Jeden pokoj 
se samostatným vstupem, jídelna, 
kuchyň a sociální zařízení. Nájem-
né od 5 000 Kč + záloha na služby. 
K nastěhování po domluvě, mož-
no ihned. Tel.: 737 647 155.

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

Nabízím za odvoz hlínu z vý-
kopu základů rodinného domu, 
množství cca 50 m3, lokalita Svi-
távka. Tel.: 721 615 890.

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

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

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

Pronajmu garáž, Blansko Se-
ver nad přehradou. Volat po 19. 
hod. Tel.: 723 560 580.

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

Pronajmu 2 zařízené pokoje v 
RD v Ráječku. Slušným lidem – 
nekuřákům. Tel.: 721 726 425. 

Pronajmu byt 1+1, kompletně 
zařízený. 2 - 3 studentkám. Tel.: 
776 266 063. 

Seznámení
Hledám ženu, nekuřačku, věk 

27-35 let, protože chci partnerský 
vztah, založit rodinu, ale taky mít 
s kým cestovat a poznávat, škád-
lit se a smát, chodit na procházky, 
jezdit na kole.... prostě užívat si 
život v páru. SŠ 177/33, tel.: 776 
107 422.

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

Různé
Hledám spolehlivého a zruč-

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

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

Hledám někoho, kdo pracuje 
v Brně, nejlépe Řečkovice, Me-
dlánky, Kr. Pole a měl by jedno 
volné místo v autě nebo naopak 
spolujezdce. Tel.: 776 073 629.

Hledám spolupracovníky pro 
montáž sádrokartonů, zakázka 
v zahraničí, nástup po domluvě 
ihned. Tel.: 608 277 571.

Jsem absolventka VŠ a nabí-
zím doučování matematiky (pří-
prava na reparát, maturitu, procvi-
čování,...) V případě zájmu volejte 
nebo pište na tel.: 774 603 345. 

Nabízím intenzivní přípravu 
ke státní maturitní zkoušce z an-
gličtiny. Dále nabízím přípravu k 
mezinárodním jazykovým zkouš-
kám Cambridge. Skupiny max. po 
4 studentech, materiály zajištěny. 
Mám zkušenosti z praxe, zaručuji 
profesionalitu. Bližší informace 
na anglictinazkousky@seznam.cz 
nebo na tel.: 731 163 463.

Daruji dámské kolo zn. FA-
VORIT. Tel.: 776 266 063.
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Znalci sportovní historie si 
tentokrát se Zrcadlem Bla-
nenska a Boskovicka mohou 
zasoutěžit o ceny. Před LOH 
v Londýně vám předloží-
me třídílný olympijský test, 
na který můžete odpoví-
dat buď písemně na adresu 
naší redakce nebo na e-mail 
hlavacek.zrcadlo@centrum.
cz. Tři nejlepší budou odmě-
něni. Dnes vám předkládá-
me druhý díl.

1) Bratři Svojanovš   reprezen-
tovali na olympiádách Českoslo-
vensko

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

2) Waldemar Cierpinski z teh-
dejší NDR získal olympijské zlato 
v roce 1976

a) v maratónu
b) ve skoku dalekém
c) ve skoku o tyči

3) Od legendárního zlatého 
ha  ricku Emila Zátopka uplynulo

a) 50 let
b) 54 let
c) 60 let

4) Na poslední letní olympiádě 
v Pekingu před čtyřmi lety získali 
Češi

a) dvě zlaté medaile
b) tři zlaté medaile
c) čtyři zlaté medaile

5) Na stejné olympiádě v Pe-
kingu získali nejvíce medailí

a) Američané
b) Číňané
c) Rusové

6) V roce 1960 se olympiáda 
konala

a) v Římě
b) v Melbourne
c) v Tokiu

7) V Londýně se olympiáda 
bude pořádat

a) podruhé 
b) potře  
c) počtvrté

8) Legendární gymnasta Alois 
Hudec získal v roce 1936 v Berlí-
ně zlato

a) na kruzích

Soutěžní test k londýnské letní olympiádě
b) na bradlech
c) v přeskoku

9) David Kostelecký vybojoval 
střelecké zlato v discilíně

a) skeet
b) libovolná malorážka
c) trap

10) Sprinter Ben Johnson z Ka-
nady přišel o olympijské zlato ze 
stovky pro doping v roce

a) 1988
b) 1992
c) 1996

11) Jedenáct izraelských spor-
tovců přišlo násilně o život na 
olympiádě

a) v Mexiku
b) v Mnichově
c) v Montrealu

12) Olympijská vlajka s pě   
kruhy zavlála poprvé v roce 

a) 1920
b) 1924
c) 1928

13) Turnaj v basketbalu na pe-
kingské olympiádě 2008 vyhrál 
tým

a) USA
b) Španělska
c) Argen  ny

14) V roce 1972 získalo Česko-
slovensko stříbro

a) ve volejbale
b) ve fotbale
c) v házené

15) Jediné československé 
zlato z tenisu na olympiádě vy-
bojoval

a) Ivan Lendl
b) Miloslav Mečíř
c) Milan Šrejber

16) Za čtyři roky se bude olym-
piáda konat

a) v Rio de Janeiru
b) v Tokiu
c) v New Yorku

17) Ženy soutěží na olympiádě 
ve vzpírání od roku

a) 2000
b) 2004
c) 2008

18) Nejvíce atle  ckých medailí 
na olympiádách vybojoval

a) Carl Lewis
b) Paavo Nurmi
c) Ray Ewry

19) Olympijský triatlon obsa-
huje

a) plavání na 1,5 km, 40 km jíz-
da na kole, běh na 10 km

b) plavání na 1,8 km, 50 km jíz-
da na kole, běh na 15 km

c) plavání na 2 km, 60 km jízda 
na kole, půlmaraton

20) Na olympiádě v Pekingu, 
která se konala v roce 2008 vy-
hráli olympijský turnaj v pozem-
ním hokeji

a) Němci
b) Španělé
c) Pakistánci

„Proč jsi, Karlíku, nenapsal úlohu?“ 
„Prosím, paní učitelko, včera jste vypadala moc špatně a já jsem myslel, že (tajenka).“
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První výherci si převzali 
nápoje REFRESH

V minulém čísle Zrcadla, jsme zveřejnili seznam 
výherců soutěže o nápoje REFRESH z produkce 
Pivovaru Černá Hora. Z dárkového balení se těší 
první čtenáři - mezi nimi i Kamila Pavlů ze Spe-
šova. 
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Přímo na střechu jídelny a do jejího okolí spadla část stromu, který 

se rozpadl v noci z minulé soboty na neděli, na břehu potoka Luha 
u stanového tábora ve Sloupu. Stalo se tak za bezvětří, žádná bouřka 
nebyla. Štěstím bylo, že děti v tu dobu spaly a nestály třeba frontu 
na oběd, takže k žádnému zranění nedošlo. Díky obětavému brzkému 
rannímu zásahu starosty sloupských hasičů byl strom bleskově uklizen 
ještě před probuzením táborníků.  Foto Bohumil Hlaváček

Štěstí v neštěstí... 

Děkování dvanácté aneb 
Zelená byla opět u toho

„Vážení přátelé ceny Ď, vážení nominovaní a nominující, tucet roč-
níků ceny Ď značí, že mecenášské počiny a dobrodiní nezůstanou na 
ocet. Že si jich už dvanáct let všímáte, že je stavíme jako atraktivní 
alternativu bulvárním projektům, že každým naším úspěšným ročníkem 
malilinko, ale přece, inspirujeme, děláme radost a potlačujeme mar-
nost. A to vše tak, aby to zúčastněné – snad – bavilo a dávalo jim to 
smysl,“ řekl v úvodu hlavní pořadatel Richard Langer.

Ano, smysl to dává všem lidem, kteří konají neobyčejné činy, ačkoliv 
jim se jeví jako zcela obyčejné a samozřejmé. Jako např. manželům, 
kteří 17 let nezištně pomáhají lidem v hospici tak, že jim umí přivodit 
v posledních dnech života úsměv a radost, mistru hodináři, který se už 
20 let obětavě a zdarma stará o hodiny na románské věži sv. Ducha 
v Telči, studentům, kteří pomáhají při charitativních sbírkách, zaměst-
nancům různých fi rem, kteří berou děti z dětských domovů na lyže, na 
plavání, na výlety po hradech a zámcích, handicapované ženě, která 
pomáhá dalším postiženým lidem trávit co nejkrásněji volný čas, muži, 
který vede záchrannou brigádu kynologů zasahující při neštěstích 
doma i ve světě, odvážnému nadšenci, který v 80. letech v pohraničním 
pásmu, kde riskoval i život, zachránil silně poškozenou kapli a opravil 
několik božích muk, či známé herečce Květě Fialové, která zdarma hra-
je v domovech pro seniory a rozdává tak radost a lásku. A v neposled-
ní řadě všem stonožkovým dětem, které malováním vánočních přání 
a různými akcemi vydělali pro nemocné a válkou postižené kamarády 
přes sto milionů korun.

Proto se žáci ZŠ Boskovice, nám. 9. května – Zelené – letos opět zú-
častnili slavnostního předávání cen Ď, které proběhlo 21. června 2012 
v Národním divadle v Praze. Mezi nominovanými byla Šárka Henzlová, 
žákyně IX. B, a obětavá stonožková maminka Blanka Matušková.

Hlediště divadla bylo doslova nabito pozitivní atmosférou, která 
trošku posmutněla při vzpomínce na nedávno zemřelého zakladatele 
registru dárců kostní dřeně v ČR MUDr. Vladimíra Kozy. Jeho práce 
však už má své pokračovatele a nezůstane nedoceněna. On sám ceny 
rozdával, ale odmítal sám nějakou převzít. Podobně se chová i letošní 
držitel ceny Ď za morální vzor v ČR Jeho Eminence Dominik kardinál 
Duka, který přebíraje ocenění z rukou 1. místopředsedy Senátu PČR 
dr. Přemysla Sobotky pokorně vyznal: „Připadám si tu jaksi nepatřičně 
a zahanben, protože když se podívám na činy našich rodičů, prarodičů, 
a takto bych mohl jmenovat dál, tak jsem neudělal nic.“ Také velvysla-
nec Norského království Jens Eikaas, zastupující ministerského před-
sedu Jense Stoltenberga, směřoval své díky hlavně k obyčejným lidem. 

 Herečka Simona Stašová, patronka Nadace Českého rozhlasu Svět-
luška, vyjádřila přesvědčení, že když vidí tolik dobrých lidí a dopad 
jejich činů, tak vedle cen TÝTÝ, Thálie, Českých lvů apod. má cena 
Ď opravdu velkou cenu!

Paní Květa Fialová svým typickým laskavým způsobem ohodnotila 
moderátorský výkon hlavního organizátora Richarda Langera, když jí 
zapomněl přinést na jeviště sošku pro oceněné: „Říkala Staška, jak si 
můžeš všechna ta jména a ceny pamatovat, že jsi asi geniální…a ty pak 
zapomeneš tak důležitou věc…. ty jsi sladce blbej!

To si ovšem nemysleli zástupci fi rmy, která zaměstnává chlapce 
z dětských domovů, a pracovníci domovů pro seniory, kteří děkovali 
agentuře Langer právě za tu možnost poděkovat všem přítomným v hle-
dišti, protože je úžasné, že: „ V jednu chvíli se na jednom místě setkají 
výjimeční lidé naší země.“

Na Zelené můžeme být právem hrdí, že k nim patří i naše stonožkové 
děti.   Jana Svobodová, Základní škola Boskovice, nám. 9. května

Odbojáři si stěžují na nepravdy 
o rájeckých protokolech

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu zaslal ministru 
vnitra České republiky stížnost na zpravodajství brněnského Jihomo-
ravského večerníku ČT v programu Události dne 13. 7. 2012 v 19 hodin 
o údajných spekulacích o protokolních knihách města Rájce-Jestřebí. 
Tyto knihy podle zjištění Policie ČR byly ukradeny z pancéřové skříně 
úřadu a byly nedostupné pro státoobčanské řízení velkostatkáře Hugo 

Salma zesnulého 1946, i pro obecné soudy v letech 2003 až 2011. Po 
trestním oznámení ČSBS a nařízení žaloby na úřad Rájec minister-
stvem byly knihy postupně anonymně vráceny na úřad. Byl tak zachrá-
něn majetek státu za 340.000 korun a předseda OV dr. Jaroš obdržel 
za tuto záchranu stříbrnou medaili ČSBS. Reportáž tvrdila nepravdivé 
informace o tom, že prý knihy neobsahují relevantní údaje o knížeti 
a rodině ve vztahu k okupaci a k německé říši. Opak je pravdou. I. Pro-
tokolní kniha města za léta 1929-1946 tyto údaje obsahuje. Je to přede-
vším zápis na str. 228-231 o tom, že Hugo Salm byl členem německých 
organizaci a jeho chování k české věci bylo nevšímavé a odmítavé, 
a zjevně podporoval německou věc. Tato informace je relevantní pro 
státoobčanské řízení, a osoby tvrdící opak tvrdí nepravdu. Toto zohled-
nil např. Městský soud v Praze ve svém právoplatném rozsudku o Hugo 
Salmovi z r. 2006, na str. 11, kde cituje hlášení MNV Rájec o něm, 
totiž že H. Salm byl považován za fašistu a kolaboranta, který unikl 
odsunu jen z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Toto hlášení - 
protokol pak cituje uvedená protokolní kniha na str. 231, kde předseda 
komise Rašovský uvádí odmítavé a nevšímavé chování Salmovo k české 
věci a zjevnou podporu německé věci a uvádí jeho členství a přísluš-
nost k německým organizacím, které rozvádí protokol jako DAF, BDO 
a NSRKB a cituje ,že platil příspěvky a držel prapor rakouských, tj. říš-
ských veteránů a daroval na Winterhilfe 40.000 korun což byla pomoc 
wehrmachtu. Citovaný protokol měl být vlepen do protokolní knihy, což 
však MNV nesplnil a protokol byl nalezen mimo knihy 60 let po válce. 
Předseda ČSBS obdržel protokol i knihy již jako odsouzený, nemohl je 
uplatnit u soudů. Údaje I. protokolní knihy tak vyvracejí celou repor-
táž. Ve druhé knize pak reportáž utajila údaj o člence rodiny Salmovy, 
jež nebyla vyňata z opatření vůči Němcům.
ČSBS zaslal tuto stížnost v první řadě ministerstvu vnitra, protože re-

portáž de facto popírá výsledek státoobčanského řízení o Hugo Salmo-
vi, jež nyní neodvolatelně potvrdil Ústavní soud. Stížnost bude zaslána 
i radě pro ČT v Praze.
ČSBS Boskovice odsuzuje hrubé manipulace a nepravdy v odvysíla-

né reportáži. Okresní výbor ČSBS Boskovice

Ať žijí prázdniny
K  zahájení prázdnin patřila akce pořádaná spolkem žen ze Suché-

ho. Ta se nesla v duchu westernového stylu. Areál parku s venkovním 
posezením penzionu U Petra se zaplnil v sobotu 7. července. Od 16 ho-
din zde probíhal lákavý program. Nejprve pro děti a jejich rodiče. Při 
hrách a soutěžích si mohly vyzkoušet svoji kreativitu a také zdatnost. 
Rozdávala se zmrzlina a další převážně sladké občerstvení. Kostýmy 
byly vítány jak u dětí tak dospělých. Možnost účastnit se využili i mnozí 
náhodní návštěvníci ať už malí nebo velcí. Po celou dobu hrála kapela 
Piráti z Olomouce, která to pak parádně rozjela, na večerním country 
bále. Dvě udírny, gulášek a pivo jako křen bylo zase odměnou pro do-
spělé. Tanec a zpěv už jen doplňoval tu správnou prázdninovou poho-
du.  Vladimír Ševčík

Všichni jsme cool bez 
rozdílu věku…

V pátek 13. července se v areálu bývalé fary v Doubravici nad Svi-
tavou konala akce s názvem „Kdo si hraje, nezlobí!“. „Program nejen 
sportovního odpoledne byl plný soutěží pro děti, konal se turnaj v malé 
kopané a návštěvníci mohli soutěžit o nejlepší koláč,“ říká ředitelka 
Oblastní charity Blansko Jana Sedláková.

Komise složená z ředitele Charity ČR a Diecézní charity Brno Ing. 
Mgr. Oldřicha Haičmana, starosty Blanska Ing. Lubomíra Toufara, 
místostarosky Boskovic Ing. Jaromíry Vítkové a ředitelky boskovického 
muzea Mgr. Dagmar Hamalové ochutnala celkem deset přinesených 
vzorků doma upečených koláčů a řezů. Na tři nejchutnější čekala od-
měna od partnera akce společnosti SeniorPas.

„Mládež mohla vyzkoušet fotbal na novém hřišti, na jehož vybudová-
ní se fi nančně podílela Nadace České spořitelny. Vzhledem k ne zrovna 
příznivému počasí se turnaje zúčastnila dvě družstva, o to více si kluci 
zahráli a všichni si užili velkou zábavu,“ vypráví Sedláková.

Děti navštívil veverčák Čenda, rozdával sladkosti a lákal děti na ma-
lování na obličej nebo na velkou trampolínu, kterou zajistila společnost 
Rodinné pasy. Kdo měl chuť, mohl si ve výtvarné dílně s Šárkou Jando-
vou vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, jako výrobu ozdob z ovčího 
rouna nebo malování na textil. Mnozí čas využili k výrobě karnevalové 
masky, kterou všem ukázali při dětské minidiskotéce. Tři nejlepší masky 
vyhrály krásný dárek a všechny děti dostaly sladkou odměnu.

K zakousnutí bylo připraveno maso na grilu, pivo a víno přišlo také 
vhod. „Děkujeme seniorům z Městského klubu v Blansku za hudební 
vystoupení a také projektu Senior Point, které pro ně zajistilo dopravu. 
I přes „rozmarné“ léto odcházeli účastníci s úsměvem na tváři,“ dodá-
vá Sedláková.  Oblastní charita Blansko

Mistři ČR jsou z Jedovnic
V úterý 19. června odpoledne se malá sportovní výprava žáků jedov-

nické ZŠ vydala na poslední sportovná akci školního roku 2012/2013.
Jejich cílem byl západočeský Sokolov, kde se uskutečnil 1. ročník 

Mistrovství ČR v plážovém fotbale základních škol. Celý turnaj odstar-
tovaly zápasy ve skupinách ve středu dopoledne v nádherném areálu 
přírodního koupaliště Michal, které vzniklo rekultivací vytěženého po-
vrchového dolu. 

I když jsme měli školní tým složený z vynikajících fotbalistů, s plá-
žovým fotbalem však zkušenosti téměř nikdo z nich neměl a tak jsme 
trošku s obavami nastupovali k prvním zápasům proti soupeřům, kte-
ří hrají teneto druh kopané pravidělně. Našimi soupeři byly postupně 
týmy ZŠ Mírová Ústí nad Labem, ZŠ Škvorec, ZŠ Jablonné v Podještě-
dí, ZŠ Horní Slavkov a ZŠ Rakovník. Až na jediný zápas jsme v ostat-
ních zvítězili, když se do listiny střelců dvakrát zapsal i golman Jenda 
Matuška. Do vyřazovací fáze turnaje jsme tedy vstupovali z 1. místa. 
Naším soupeřem ve čtvrtfi nále bylo družstvo domácího Sokolova. A klí-
čový zápas celého turnaje jsme zvládli na jedničku, hladká výhra 5:0, 
k ostrostřelci Ivoši Loulovi se přidal i další útočník David Vymazal 
a i díky jeho dvěma trefám jsme se posunuli do semifi nále. Zde nás če-
kal celek ZŠ Aš a po vyrovnaném boji jsme odcházeli ze hřiště opět jako 
vítězové , což znamenalo postup do fi nále. Finálovým soupeřem byl již 
podruhé ambiciozní celek ze ZŠ Rakovník, nad kterým jsme v základní 
skupině zvítězili je těsně 1:0. Úvod nám vyšel famozně, když jsme se 
hned v 1. minutě dostali do vedení. To jsem postupně navýšili až na 
konečné skore 4:1 a v zisk premierového titulu Mistr České republiky 
v plážovém fotbale!

Na mimořádném a troufám si říci, že asi jen těžko opakovatelném 
triumfu se podíleli následující žáci: Martin Dresler , Michal Kašpárek, 
Petr Košťál, Ivo Loula , Tomáš Magda, kapitán Jenda Matuška , Filip 
Urbánek, Vladislav Vasiliev, Daniel Vágner a David Vymazal. Nejlep-
ším střelcem turnaje se stal Ivo Loula, nejlepším brankářem byl vyhod-
necen vedením turnaje Jenda Matuška. Titul mistra České republikz se 
tak stěhuje pro rok 2012 do Jedovnic a je to vrchol mimořádných spor-
tovních úspěchů, kterých v tomto školním roce žáci jedovnické základní 
školy dosáhli. Michal Souček

85. výročí založení SDH Suchý
Příjemná atmosféra vládla na slavnostní schůzi v restauraci Na Do-

lech. V sobotu 23. Června 2012 se zde totiž sešli jak uniformovaní čle-
nové, tak civilní příznivci SDH, aby si společně připomněli 85. výročí 
založení místního hasičského sboru. Své kolegy přišly pozdravit také zá-
stupci z okolních SDH. Po ceremoniích a pozdravných projevech, byla 
připravena poutavá a originální videoprojekce z činnosti hasičů z ob-
dobí posledních pěti let. Hasiči na Suchém tak byli prezentováni jako 
moderní a dynamická organizace. Velmi pozitivní hodnocení přišlo od 
nadřízených orgánů za příkladnou práci s mládeží. U příležitosti tohoto 
významného výročí potom starosta okresního sdružení hasičů v Blansku 
p. Nečas předal řadu vyznamenání aktivním i zasloužilým členům sbo-
ru. Mezi oceněnými byli, například p. František Koudelka, Alois Ševčík, 
Miloslav Pulec, Pavel Vybíhal st., Slavomír Čapka a vůbec nejstarší člen 
sboru Květoslav Vybíhal st. Pozornost poutala rovněž probíhající sbír-
ka nášivek jednotlivých hasičských sborů z celé ČR, kterou prezentoval 
člen výkonného výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka p. Herda. 
A velmi žádanou se stala právě dokončená kronika SDH Suchý mapu-
jící činnost  posledního období z let 2004-2011. Ofi ciální program byl 
zakončen slavnostní večeří a pokračoval volnou zábavou. Přejme tedy 
hasičům ze Suchého do dalších let mnoho zdaru a přízeň patrona všech 
hasičů sv. Floriána.  Vladimír Ševčík
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Koupaliště Wellness Kuřim:
E-mail: info@wellnesskurim.cz, tel.: 541  420 241, www.wellnesskurim.cz

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

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

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

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

Soutěžte s Wellness Kuřim
Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka připravila ve spolupráci s Wellness Kuřim 

soutěž o zajímavé ceny. Jak na to? Stačí do 15. srpna zaslat správné odpovědi 

na soutěžní otázky na e-mail redakce@zrcadlo.net. Pět vylosovaných získá ceny 

věnované Wellness Kuřim. Nápovědu hledejte na www.wellnesskurim.cz.

Soutěžní otázky:
1/ V areálu aquaparku Wellness Kuřim najdete jeden tobogán. Jaké je jeho 

délka v metrech? 

2/ Wellness Kuřim nabízí také přísadové koupele pro jednu nebo dvě 

osoby. Populární je rašelinová nebo pivní medová koupel. Jaké pivo je 

používáno k proceduře medové pivní koupele?  

3/ Jak se nazývá úspěšná indoor walkingová ak  vita provozovaná fi tness 

centrem Wellness Kuřim?

Hraje se o vstup do aquaparku pro jednotlivce, vstup do aquaparku pro rodinu 

(2 dospělí a až 3 dě  ), vstup do fi tness centra nebo rašelinovou koupel pro 2 osoby.

  ubytování v moderních dvoulůžkových pokojích

a dvoupokojovém apartmá

  zámecká restaurace s letní venkovní terasou

a výhledem na zámecký park

  možnost pořádání malých a středně velkých

konferencí, prezentací firem, školení

nebo soukromých oslav (kapacita sálu až 80 osob)

  pivotéka s širokou nabídkou českých pivních značek

i světovými speciály ve skle

  možnost využití našeho bowlingového centra

v těsné blízkosti hotelu

  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ
ZÁMECKÁ SÝPKA V BLANSKU

UBYTOVÁNÍ    RESTAURACE     SALÓNEK    PIVOTÉKA

www.sypkablansko.cz     Dvorská 6a, Blansko, tel. 516 412 887

Pokračování ze str. 6

Letovice - Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Polski fi lm.
Lysice - letní ve 21 hod. Bitevní loď.

pátek 3. srpnapátek 3. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko - Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví - Pýcha a pád, doku-
mentární fi lm a diskuze.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Polski fi lm.
Lysice - letní ve 21 hod. Železná lady.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

sobota 4. srpnasobota 4. srpna
AKCEAKCE

Blansko - Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Cetkovice - Zahrada kulturního domu ve 14 hod.: Sousedské posezení.
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice - Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky kostela.
Lysice - Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Tajemství darovaného klenotu, kostýmo-
vané prohlídky, nutná rezervace.
Okrouhlá - Pohos  nství BOBY ve 14 hod.: Okrouhlecký tuplák, půllitr, máz 
a bavorák.

Olešnice - Prostranství před ha-
sičskou zbrojnicí v 15.30 hod.: 
16. ročník hasičské soutěž starých 
pánů nad 35 let o putovní pohár 
starosty města Olešnice a 3. roč-
ník soutěže mladých žen. Zahájení 
soutěže v požárním útoku u hasič-
ské zbrojnice. Přenos raněné beč-
ky a pivní štafeta bude následovat 
na zahradě kulturního domu. Po 
skončení je připraven hasičský vý-
let a taneční zábava se skupinou 
Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. The Amazing 
Spider-Man.

ZÁBAVAZÁBAVA
Horní Lhota - Hřiště ve 20 hod.: Ta-
neční večer, hraje Netopýr.

neděle 5. srpnaneděle 5. srpna
KINAKINA

Blansko v 17 a 20 hod. The Amazing 
Spider-Man.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 
hod.: Dechová hudba Boskověnka, 
promenádní koncert.
Boskovice - U zámeckého skleníku 
v 15 hod.: Mar  n Krajíček a Klezme-
hrin, promenádní koncert.

Chcete 
inzerovat?
VOLEJTE
774 408 399

Podrobné 
informace 

včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net
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