
Radim Hruška

Lipůvka - Kriminalisté na 
Blanensku vyšetřují vraždu 
 pětatřicetiletého muže v Lipůvce. 
Toho jeho družka bodla nožem. 
Muž i přes zásah zdravotnické 
záchranné služby následkům 
zranění podlehl.

„Šetříme vraždu pětatřicetile-
tého muže z jedné obce na Bla-
nensku. V sobotu 5. července 
před osmou hodinou večer jsme 
přijali oznámení od zdravotnic-
ké záchranné služby, jejíž pra-

covníci se neúspěšně pokusili 
resuscitovat vážně poraněného 
muže, který ještě před transpor-
tem do nemocnice na následky 
svých zranění zemřel,“ potvrdila 
krajská policejní mluvčí Petra 
Vedrová.

Následně provedená soudní 
pitva podle ní potvrdila, že pří-
činou smrti mladého muže bylo 
vykrvácení v důsledku bodného 
poranění. 

Policisté zajistili místo činu 
a zadrželi podezřelou devěta-
dvacetiletou družku zemřelého, 

která se následně přiznala, že na 
svého partnera zaútočila kuchyň-
ským nožem.

„Motivem činu měla být žár-
livost. Vyšetřovatel už zahájil 
trestní stíhání dosud netrestané 
ženy pro zvlášť závažný zločin 
vraždy. Soudce dnes rozhodl 
o vazebním stíhání obviněné,“ 
doplnila Petra Vedrová.

Od začátku letošního roku se 
jedná už o osmý případ vraždy 
(včetně pokusů) na jižní Moravě. 
Kriminalistům se zatím podařilo 
všechny objasnit.
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Apoštoly ze Světelského oltáře 
čeká cesta do Německa a Rakouska

Michal Záboj

Adamov - Část unikátního 
Světelského oltáře z kostela sva-
té Barbory v Adamově uvidí lidé 
na výstavách ve Frankfurtu nad 
Mohanem a ve Vídni. Farnost 
do expozice na půl roku zapůjčí 
sochy dvanácti apoštolů a jednu 
menší postavu.

Obě výstavy budou prezento-
vat pozdně goticko-renesanční 
umění podunajské školy. S nápa-
dem zapůjčit oltář nedávno přišel 
ředitel Národní galerie v Praze 
Jiří Fajt. Původně se jednalo 
o přesunu celého díla, nakonec se 
ale dohodlo, že na výstavy bude 
převezena jen část.

„Zapůjčit celý oltář není tech-
nicky možné. Nakonec půjde o 
apoštoly, kteří sice vypadají jako 

Vražda: Žena bodla 
druha nožem

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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jedna skupina, ale jsou to tři části 
a jsou demontovatelné a pak ještě 
jedna soška vědce,“ upřesnil ada-
movský farář Jiří Kaňa.

Lidé tak mají možnost vidět 

kompletní Světelský oltář v kos-
tele svaté Barbory v Adamově už 
jen do října. Pak čeká třináct soch 
z jeho spodní části přesun nejprve 
na výstavu do Städelova muzea 

Taneční muzika
Rozhovor 
o současné scéně 
elektronické 
taneční muziky 
v regionu.

Více na straně 3

Cesta do Ameriky
První díl 
reportáže 
Jaroslava Parmy 
o putování po 
Spojených státech.

Více na straně 4

Prevence rakoviny
Nemocnice 
Blansko nabídne 
od podzimu 
nový preventivní 
program.

Více na straně 5

Zábava. Na fes  val Boskovice během čtyř dnů přijely na čtyři  sícovky lidí. Stejnou návštěvnost si přitom akce, 
která nese pod  tul Pro židovskou čtvrť, drží několik posledních let. „Potěšující je, že jezdí stále více rodin s dětmi. 
Více lidí chodilo i na autorská čtení,“ zhodno  la Petra Černá z pořádajícího sdružení Unijazz. Dvaadvacátý ročník 
fes  valu nabídl koncerty, divadelní a fi lmová představení včetně těch pro dě  , výstavy anebo autorská čtení. 
Akce se konala na několika místech v Boskovicích. Fotoreportáž z akce přinášíme na str. 12.  (moj)
Více fotografi í na izrcadlo.eu Foto Radim Sobota

Boskovice - U nemocnice 
v Boskovicích vzniknou nová 
parkovací místa. Město plánuje 
ještě letos postavit patnáct stání. 
Příští rok pak v okolí zdravotnic-
kého zařízení přibydou další.

Nová místa pro osobní auto-
mobily pacientů a návštěvní-
ků nemocnice město postaví za 
objektem, kde sídlí ordinace léka-
řů a lékárna. Vybudování patnác-
ti stání přijde na asi jeden a půl 
miliónu korun.

„Kolem nemocnice je situace 
s parkováním kritická a každé 

parkovací místo je ku prospěchu,“ 
podotkl boskovický starosta Jaro-
slav Dohnálek (ODS) s tím, že se 
připravuje stavba dalšího parko-
viště.

Patrně už příští rok by mělo 
vzniknout na místě současných 
autobusových zastávek před hlav-
ním vchodem do nemocnice. Na 
místě radnice plánuje stání pro 
dvacítku aut.

„Další etapa je zrušení auto-
busové zastávky, její posunutí, 
vybudování zálivů pro autobu-
sy v bezprostředním sousedství 

hned vedle komunikace,“ popsal 
starosta. Do budoucna se pod-
le něj uvažuje ještě o možnosti 
vybudovat parkoviště uvnitř are-
álu nemocnice.

S nedostatkem parkovacích míst 
se potýká také Nemocnice v Blan-
sku, která rozšířila parkoviště pro 
pacienty před čtyřmi roky. Ani to 
ale nestačí. Nyní radnice jedná 
o výkupu pozemků za nemocnicí, 
kde by mohlo možná už v příštím 
roce vzniknout parkoviště pro 
osmdesát aut. Projekt přijde na asi 
sedm milionů korun.  (moj)

Ještě letos postaví u nemocnice 
nová parkovací stání

ve Frankfurtu nad Mohanem 
a pak do Uměleckohistorického 
muzea ve Vídni.

„Od listopadu do února příští-
ho roku bude část oltáře ve 
Frankfurtu a od března do června 
ve Vídni. Myslím, že to pro nás 
bude obrovská reklama,“ podotkl 
adamovský farář.

Oltář byl vytvořen pro cisterci-
ácké opatství v rakouském Zwet-
tlu (Světlá). Odtud také získal své 
jméno. Světelský oltář vytvořilo 
z lipového dřeva v letech 1516 až 
1525 šest řezbářů. Zachovala se 
jen jeho centrální část, kterou pro 
kostel v Adamově získal v polo-
vině 19. století tehdejší majitel 
panství kníže Alois Lichtenštejn.

Za druhé světové války farníci 
dílo rozebrali a ukryli do lich-
tenštejnské hrobky ve Vranově 
u Brna. Po válce dílo vrátili na 
původní místo do adamovského 
kostela. Světelský oltář, který 
je národní kulturní památkou, 
nedávno prošel důkladnou reno-
vací.

V okrese ubývá lidí bez práce, 
už několik měsíců po sobě

Blansko - Na Blanensku se v červnu mírně snížila nezaměstnanost. 
Oproti květnu poklesla o desetinu procentního bodu na 6,6 procenta. 
Pokračoval tak trend posledních měsíců, kdy ubývalo lidí bez práce.

Úřad práce v okrese na konci června evidoval 4 932 uchazečů 
o zaměstnání, což je zhruba o sedmdesát méně než v předchozím měsí-
ci. Počet nabízených volných pracovních míst ale zůstává téměř beze 
změn. Na jedno připadalo zhruba patnáct nezaměstnaných.

V Jihomoravském kraji nezaměstnanost v červnu květnu klesla o dvě 
desetiny procentního bodu na rovných osm procent. V celé republice se 
snížila o desetinu bodu na 7,4 procenta.

„Situaci na trhu práce i nadále ovlivňují probíhající sezónní práce 
v zemědělství, stavebnictví, hotelnictví, gastronomii nebo lázeňství 
a oživování české ekonomiky. V příštích měsících by mohla nezaměst-
nanost s příchodem absolventů stagnovat nebo mírně vzrůst,“ uvedla 
generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.  (moj)

Srážka u Šošůvky si vyžádala 
šest zraněných

Šošůvka - Dopravní nehoda v úterý 15. července blokovala silnici 
mezi Vysočany a Šošůvkou. Na místě se srazila dvě protijedoucí osob-
ní auta. Při nehodě bylo lehce zraněno šest lidí. Mladá řidička (ročník 
1993) jela s Citroenem Xsara směrem z Vysočan k Šošůvce. „Najela na 
krajnici a snažila se auto srovnat a vrátit se na vozovku. Vozidlo se ale 
roztočilo a narazilo do protijedoucího Fordu Focus,“ popsala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. V Citroenu byli kromě řidičky lehce 
zraněni další tři spolujezdci, ve druhém autě řidička a nezletilé dítě. 
Všichni byli převezeni do nemocnice.  (moj)
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Část parkoviště u nádraží je 

zavřená, staví se nové
K K
Muž boural se 
čtyřmi promile

Senetářov - Na silnice Bla-
nenska se ve středu 16. července 
vydal další silně podnapilý řidič. 
Šestadvacetiletý muž naboural 
v Senetářově do plotu. V dechu 
měl skoro čtyři promile alkoholu. 
Řidič s vozidlem BMW narazil 
do sloupku oplocení ve středu 
večer. Na místě nehody ale nezů-
stal a odjel domů do Ruprechto-
va na Vyškovsku. Z domova pak 
sám zatelefonoval na policii, že 
boural.

„Když přijeli policisté, decho-
vá zkouška u něj byla pozitivní. 
V dechu měl 3,9 promile alkoholu. 
Dále však už odmítal s policisty 
spolupracovat,“ popsala blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Muž se nakonec přiznal, že 
vypil třináct jedenáctistupňových 
piv a jeden rum. Policisté navíc 
zjistili, že má soudem zakázáno 
usednout za volant. „Aby toho 
nebylo málo, policisté prověřu-
jí s majitelem auta, zda jej řidič 
nepoužil neoprávněně,“ podotkla 
mluvčí s tím, že muž je teď pode-
zřelý ze spáchání trestných činů 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky a maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí. Při nehodě nebyl 
nikdo zraněn, škoda se odhaduje 
na asi devět tisíc korun.

Ve stejný den přitom mezi Roz-
sečí nad Kunštátem a Hodonínem 
boural jiný podnapilý řidič. Čtyřia-
třicetiletý muž za volantem Škody 
Octavia se srazil s protijedoucím 
autem, ve kterém byla lehce zra-
něna jeho řidička. Z místa nehody 
pak muž odešel. „Když jej policis-
té krátce po nehodě našli, pocho-
pili proč. V dechu měl totiž 2,7 
promile alkoholu a policistům se 
přiznal, že před jízdou pil,“ dodala 
Iva Šebková.  (moj)

Kamion se 
převrá  l na bok

Letovice - Havarovaný kamion 
ve čtvrtek 17. července na několik 
hodin zablokoval dopravu na sil-
nici I/43 v Letovicích. Uzavírku 
si vyžádalo přeložení vysypaného 
nákladu. Nákladní auto se převrá-
tilo kolem desáté hodiny dopo-
ledne. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn. Kamion převážel poklo-
py od kanálů. „Policisté museli 
komunikaci po poledni zcela uza-
vřít. Kamion bylo nutné vyprostit 
a přeložit náklad,“ uvedla blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 
Během uzavírky silnice policisté 
v obou směrech odkláněli dopra-
vu zvlášť pro nákladní a osobní 
auta.  (moj)

Dopadli mladíky,
kteří oloupili

muže v Blansku
Blansko - Policisté už znají 

jména mladíků, kteří v Blansku 
oloupili pětašedesátiletého muže. 
Ten při přepadení utrpěl poranění 
a přišel o brýle.

„Loupež se odehrála v sobotu 
12. července večer v centru Blan-
ska. Staršího muže přepadla sku-
pinka mladíků ve věku od čtrnácti 
do devatenácti let. Jeden z nich 
do muže nejprve schválně vrazil, 
pak skupinka na muže pokřiko-
vala a obestoupila jej,“ popsala 
blanenské policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Když muž vytáhl mobilní tele-
fon, aby si zavolal pomoc, vyra-
zili mu jej z ruky. Pak výrostci 
muže povalili na zem, a ten se 
při pádu poranil a rozbily se mu 
brýle, které nosil. Škoda, která při 
přepadení vznikla, byla vyčíslena 
na asi dva tisíce korun.

„Mladíci jsou nyní podezřelí ze 
spáchání trestného činu loupeže, 
šetření případu je však na začát-
ku a bude i nadále pokračovat,“ 
doplnila Iva Šebková.  (hrr)

Na procházce 
našel granát

Kunštát - Zákrokem pyrotech-
nika skončila procházka muže, 
který se vydal do lesa mezi Sebra-

nicemi a Kunštátem. V úterý 
15. července v odpoledních hodi-
nách tam totiž našel dělostřelecký 
granát. Na místo dojel policejní 
pyrotechnik, který munici násled-
ně převzal ke zneškodnění. Podle 
něj se jednalo o tříštivý dělostře-
lecký granát ráže 7,62.  (hrr)

Rodinné domky 
lákají zloděje
Kotvrdovice, Lažánky - Hned 

do dvou rodinných domků na Bla-
nensku se vloupali v posledních 
dnech zloději. Majitelům vznikly 
škody, které jdou do desítek tisíc. 
V neděli 13. července se v odpo-
ledních hodinách dostal neznámý 
pachatel do domu v Kotvrdovicích, 
vyrazil dveře a odnesl si odtud 
šperky, fotoaparát i s objektivem 
a bleskem. Způsobil tak škodu za 
52 tisíc korun. Ve stejný den se 
neznámý zloděj dostal i do rodin-
ného domku v Lažánkách. Rozbil 
okno, v garáži z auta vzal navigaci, 
z obytných prostor pak vzal pení-
ze. Celkem tak způsobil škodu za 
téměř 27 tisíc korun.  (hrr)

Jezdil, ale 
za volant nesmí

Bořitov - Pánové, nezlobte se, 
nemám řidičské oprávnění. Zapo-
mněl jsem je doma, vracím se pro 
ně. S touto historkou se obrátil 
na policisty při silniční kontrole 
v Bořitově na Blanensku v pátek 
11. července odpoledne jednačty-
řicetiletý řidič vozu Alfa Romeo. 
Brzy se ukázalo, že to byla pouhá 
lež. Policisté totiž zjistili, že muž 
usedl za volant, přestože má něko-
lika soudy zakázáno řídit všechna 
motorová vozidla. A to až do roku 
2020. Muži tak policisté zakázali 
pokračovat v jízdě a je nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí.  (hrr)

Muži řádili 
v Opatovicích
Velké Opatovice - Značně 

posilněni alkoholem řádili v odpo-
ledních hodinách ve čtvrtek 10. 
července v zámeckém parku a jeho 
okolí ve Velkých Opatovicích dva 
muži ve věku devatenácti a dvaceti 
let. Převraceli a vysypávali odpad-
kové koše, ničili veřejné osvětle-
ní, dopravní značky a nakonec se 
bavili i tím, že házeli skleněné 
lahve na silnici a na chodník, kde 
po nich zůstalo množství střepů. 
Kolemjdoucí si od nich navíc 
vyslechli spoustu různých vulgár-
ních nadávek a urážek. Jednu ženu 
dokonce napadli fyzicky, to se ale 
obešlo bez zranění.

Muže nezastavil ani příjezd 
policistů, kteří je vyzvali k upuš-
tění od protiprávního jednání. Na 
výzvy policistů nereagovali, proto 
museli přijít na řadu donucovací 
prostředky. Muži nakonec skon-
čili v policejní cele. Dalším šet-
řením se totiž ukázalo, že už byli 
v minulosti za trestný čin výtržnic-
tví odsouzeni. Dechové zkoušky 
u nich byly pozitivní, jeden měl 
v dechu 1,2 promile, druhý přes 
2,5 promile.  (hrr)

Macocha
vydala tělo

Moravský kras - Tělo mrt-
vého muže našli ve středu 9. 
července v ranních hodinách v 
propasti Macocha v Moravském 
krasu. Policisté postupně šetře-
ním zjistili, že zemřelým je čtyři-
apadesátiletý muž. Cizí zavinění 
vyšetřovatelé vyloučili. Při ohle-
dání místa činu museli vypomoci 
i policejní potápěči.  (hrr)

Michal Záboj

Blansko - V Blansku minulou 
středu začala dlouho očekávaná 
stavba nového parkoviště u vla-
kového nádraží. Práce potrvají do 
září. Do té doby se řidiči musejí 
smířit s tím, že najít volné místo v 
okolí nádraží nebude jednoduché.

Hned první den stavby přinesl 
uzavírku větší, zadní části součas-
ného parkoviště. Auta řidičů, kte-
ří byli zvyklí parkovat u nádraží, 
tak zaplnila okolní ulice. Žádné 
problémy v dopravě to ale zatím 
nepřineslo.

Na situaci v okolí nádraží bude 
dohlížet městská police. „Určitá 
míra tolerance bude potřeba, nic-
méně nemůžeme tolerovat úplně 
všechno,“ podotkl ředitel blanen-
ských strážníků Martin Lepka 
s tím, že prominout nelze třeba 
stání v křižovatce, na chodníku 

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Velké Opatovice: Evropské dotace 
pomáhají zlepšit prostředí ve městě
Radim Hruška

Velké Opatovice - Ve Velkých 
Opatovicích dokončili důležité 
investiční akce a na dalších se 
pracuje. V letošním roce patří 
mezi nejvýznamnější dokončení 
regenerace zámeckého parku. Jak 
uvedl starosta města Jiří Běle-
hrádek, akce stála zhruba čtyři 
miliony korun, z toho tři miliony 
se městu podařilo získat formou 
dotace ze Státního fondu životní-
ho prostředí.

„Regenerace byla zahájena na 
sklonku roku 2011. Naším cílem 
bylo zvýšit bezpečnost pohybu 
občanů po parku. V parku totiž ros-
tou staré a mohutné stromy a mno-
hé z nich již potřebovaly péči. 
V některých případech pak došlo i 
na kácení. Projekt byl připravován 
s ohledem na statické zabezpečení 
významných stromů, které chceme 
chránit a na zmlazení některých 
částí,“ přidal podrobnosti vedoucí 
technicko-hospodářského odboru 
tamní radnice Jan Šafář.

V rámci projektu došlo k vyká-
cení starých nebo nevhodně vysá-
zených dřevin, které v parku byly, 
a proběhla také výsadba nových 
dřevin. Na stávajících stromech 
pak odborníci provedli řezy, aby 
se prodloužila jejich životnost 
nebo odstranily nebezpečné čás-
ti. Kromě velkých stromů byly 
dosázeny také keře.

Součástí parku je také vzácná 
borovice sedmiramenná, která 
bojuje v letošním ročníku soutěže 
Strom roku. „V rámci regenerace 
prošla omlazovacím řezem a byla 
vybavena bezpečnostními vazba-
mi. Po odborném zásahu by měl 
strom dobře odolávat nástrahám 
přírody a vydržet do dalších let,“ 
doplnil Šafář.

Po zateplení školy následují 
mateřinky a středisko

Opatovickým se také poda-
řilo významně snížit náklady 
na vytápění školských zařízení. 
V rámci projektu Snížení energe-
tické náročnosti objektu ZŠ Velké 

Opatovice, který podpořil Státní 
fond životního prostředí, došlo 
na kompletní zateplení základní 
školy. V současné době pak pro-
bíhají práce na zateplení obou 
budov mateřských škol ve městě. 
„Výměna oken a zateplení mateř-
ských škol je projekt za celkem 
deset milionů korun. Dva a půl 
milionu se nám podařilo získat 
pomocí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí. V současné 
době se již práce chýlí ke konci,“ 
uvedl starosta Bělehrádek. Do 
budoucna plánují ve městě ještě 
zateplení zdravotního střediska.

Moderní a otevřené město
V současné době probíhá ve 

Velkých Opatovicích také projekt 
Moderní a otevřené město, který 
podpořila Evropská unie v rám-
ci operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Výstupem 
tohoto projektu je zpracovaný 
strategický plán rozvoje města. 

„Projekt zahrnoval i další věci, 
jednou z nich je i tzv. rozklikáva-
cí rozpočet na webových strán-
kách. Koho z veřejnosti zajímá, 
jak si na tom město stojí fi nančně, 
má možnost si to prostřednictvím 
internetu zjistit. V rámci tohoto 
projektu jsme provedli také anke-
tu na téma, jak jsou lidé spokoje-
ní s informovaností z městského 
úřadu,“ přiblížil tajemník měst-
ského úřadu Břetislav Strnad.

Město se také přihlásilo do 
výzvy IOP 22. O dotace se uchází 

s projektem Elektronizace proce-
sů městského úřadu. „Měli by-
chom tak možnost dofi nancovat 
náklady spojené s nákupem počí-
tačových programů nebo rozvoje 
počítačové sítě,“ upřesnil Břeti-
slav Strnad.

Čistírna i solární elektrárna 
fungují dobře

V letošním roce se uzavřela 
také stavba nové čistírny odpad-
ních vod, která proběhla v rámci 
projektu Rekonstrukce a inten-
zifi kace ČOV Velké Opatovice, 
který podpořil Státní fond život-
ního prostředí. „Zkušební provoz 
byl ukončen ke 30. lednu letoš-
ního roku. Současně byla prove-
dena kolaudace a čistírna přešla 
do trvalého provozu. V současné 
době zařízení splňuje všechny 
limity, které byly předepsány na 
začátku žádosti,“ řekl Jan Šafář 
s tím, že stavba přišla na zhruba 
82 milionů korun bez daně. 

Osvědčil se také projekt Insta-
lace fotovoltaického systému 
pro výrobu elektřiny. Na střeše 
základní školy je nainstalována 
elektrárna o výkonu 125 kilowatt 
nákladem 13,5 milionu korun bez 
daně. Peníze z prodané elektřiny 
v současnosti představují jeden 
z nejvýznamnějších zdrojů příjmů 
města - mimo příjmů daňových. 
Pohybuje se kolem 1,5 milio-
nu ročně. S nákladnou stavbou 
pomohla také dotace ze Státního 
fondu životního prostředí. Zámecký park Foto archivZámecký park Foto archiv

Základní škola Foto archivZákladní škola Foto archiv

nebo před domovním vjezdem.
Stavba ve středu začala oře-

záváním a kácením stromů. K 
zemi tak půjde například několik 
vzrostlých lip a další dřeviny. 

„Některé stromy byly posou-
zeny, že jsou ve špatném stavu. 
Některé se zase musejí vykácet, 
protože zavazejí stavbě parkoviš-
tě,“ upřesnil blanenský místosta-

rosta Jiří Crha (ODS) s tím, že na 
ploše bude nově vysázena pade-
sátka stromů.

Parkoviště fi rma postaví ve 
dvou etapách. V té první vybudu-
je sto padesát parkovacích míst. 
Jakmile budou stání hotová, rad-
nice je otevře v režimu předčas-
ného užívání.

„Rekonstrukci jsme rozdělili 
na dvě etapy tak, abychom úplně 
nezavřeli provoz před nádražím, 
a aby aspoň částečně řidiči mohli 
parkovat,“ podotkl Crha.

Práce potrvají do konce září. 
Nové parkoviště nabídne přes 
dvě stovky míst a také stání pro 
taxi a autobusy. Součástí stavby 
je i vybudování kruhového objez-
du. Z objektu bývalé sběrny Saz-
ky vznikne půjčovna kol a infor-
mační centrum. Úpravy město 
přijdou na třináct milionů korun 
bez DPH.

Rájec-Jestřebí - Studenti rájec-
kého gymnázia budou chodit na 
hodiny tělesné výchovy do nově 
opravené tělocvičny. Město jako 
vlastník budovy v ní opravuje 
strop a podlahu.

Práce na rekonstrukci by podle 
plánu měly skončit posledního čer-
vence. Dělnici rozebrali osvětlení 
a strop a odstranili původní podla-
hu. „Pak dělníci položí konstrukci, 
na kterou přijde nová palubovka. 

Pak přijde na řadu nový strop, 
osvětlení, obložení a omítky,“ při-
blížil rájecký starosta Pavel Perout 
(KDU-ČSL).

Úpravy sportoviště přijdou na 
asi tři čtvrtě milionu korun. Tělo-
cvičnu kromě studentů využívají 
také rájecké spolky. Soukro-
mé gymnázium v Rájci-Jestřebí 
vzniklo v roce 1993. Od začátku 
sídlí v budově bývalé základní 
školy v Komenského ulici.  (moj)

V gymnáziu přes prázdniny opravují tělocvičnu

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Mark Smith: Člověk může najít spoustu 

zajímavého i v elektronické taneční muzice
Pavlína Hanáková

Region - Hudební scéna na Bo-
skovicku a Blanensku je poměrně 
květnatá. Početná skupina rocke-
rů a punkerů pravidelně navště-
vuje festivaly a taneční zábavy. 
Fanoušci taneční muziky, kterých 
je možná ještě více, mají dvě 
možnosti, kde se pobavit – dis-
kotéky, nebo alternativní hudební 
scénu, na které jim rozpumpují 
krev v žilách DJ‘s. Mezi ty úspěš-
né patří i Marek Šmíd alias Mark 
Smith a Martin Peřina alias DJ 
CRUZ. 

Co je to alternativní hudební 
scéna v rámci taneční muziky? 
O jakou hudbu se jedná a proč 
je označována za alternativní?

CRUZ: Alternativní hudba je 
taková, na kterou nepasují měřít-
ka standardní současné hudební 
produkce. To platí i o současné 
elektronické hudbě, i když je 
pravda, že se dnes už objevuje 
tam, kde bychom ji ještě nedávno 
nečekali. Pro nás však elektronika 
zůstane navždy undergroundem 
a tedy alternativou masovým žán-
rům a mainstreamu. Je to zkrátka 
něco jiného, odlišného.

Jakou hudbou se konkrétně 
zabýváte vy? 

Mark Smith: My se pohybuje-
me v kruzích elektronické taneční 
hudby, což je na jednu stranu velký 
ranec žánrů, které se neustále více 
a více štěpí, ale v podstatě se točí 
stále kolem těch stejných odnoží 
jako je house, techno,  breakbeat 
nebo drum’n’bass. Spousta lidí 
vnímá tyhle styly jako „nesmysl-
nou tucačku“, ale ve skutečnosti 
je to hudba jako jakákoli jiná, jen 
má odlišnou strukturu, skladbu 
nástrojů, možná i způsob kompo-
zice, než jsou lidé zvyklí. Když se 
člověk oprostí od zažité struktury 
například popových nebo rocko-
vých skladeb, může najít spoustu 
zajímavého i v elektronické ta-
neční muzice.

Které kluby v rámci našeho 
regionu se zabývají alternativní 
taneční hudbou a které byste 
doporučili?

Mark Smith: Na Blanensku už 
tolik klubů, které by se pravidel-
ně věnovaly elektronické hudbě, 
není. Nejlepším místem bývala 
před lety Prádelka, kde klubovky, 
jako byl například „náš“ Bublifuk, 
byly vždycky oblíbené a vyhláše-
né. Za všechny, které tu zůstaly 
nebo se nově objevily, se sluší 
zmínit snad jen boskovickou Tur-
bínu, částečně Sklepy (i když tam 
už to není úplně ono) a v Blansku 

třeba původně rockový klub Ra-
chota, se kterým pravidelně spo-
lupracujeme na klubovém večír-
ku s názvem Ravin‘. 

Jakých úspěchů jste dosáhli? 
CRUZ: Pokud se na to podívá-

me z promotérského hlediska, za 
největší úspěch považuji dlouho-
letou soudržnost naší party Free-
fall Crew.

Mark Smith: Freefall Crew je 
na scéně už od roku 2001 a za tu 
dobu za sebou máme už pěknou 
řádku uspořádaných akcí. Mezi 
nejúspěšnější se rozhodně řadí 
Bublifuk, který více než sedm 
let pravidelně bavil boskovic-
ké “clubbery“ a dočkal se téměř 
čtyřiceti pokračování, pak také 
blanenská klubovka Ravin‘ a roz-
hodně nesmím zapomenout ani na 
letní open air Sex on the Beach. 

Na běžných diskotékách se 
opakují stále stejné skladby. 
Jak je to s vaší muzikou? Je 
každé vystoupení neopakovatel-
nou improvizací, nebo je možné 
slyšet vaši skladbu víckrát? Na-
táčíte alba?

CRUZ: Snažím se přinášet 
stále něco nového, neslyšeného. 
Vždycky se to samozřejmě ne-
podaří. Pokud je track opravdu 
kvalitní, občas se stane, že ji ve 
svých setech zahraji vícekrát. 
Alba jako taková netočíme, spíše 
namixované demo sety a tvoříme 
vlastní tracky.

Mark Smith: Samozřejmě i tady 
jsou hity a oblíbené skladby, které 
znějí častěji, ale není to základ, na 
kterém by to bylo celé postavené. 
Vždycky se cení přidaná hodno-
ta, kterou DJ svému setu dává, ať 
už je to dobrou technikou mixu, 
výběrem skladeb, nebo právě ně-
jakou živou improvizací.

Oba pracujete ve fi rmě zabý-
vající se audio technikou, do-
konce spolu. Vybírali jste si své 
zaměstnání podle svých zájmů, 
nebo jste se naopak k muzice 
více dostali až po nástupu do 
zaměstnání? Otevírá vám práce 
v tomto oboru nové možnosti?

CRUZ: Napřed to bylo dlou-
hodobé nadšení a zábava, pak 
až práce. Je zvláštní, že se to tak 
dokázalo propojit, ale je to fajn. 
Baví nás to. Díky práci potkává-
me spoustu zajímavých lidí a na-
víc máme, co se týká technické 
stránky, obrovské možnosti a tím 
i lepší přehled. Díky DISK Multi-
media za tu možnost!

Mark Smith: Muzice jsem 

se věnoval už dlouho před tím, 
než jsem začal spolupracovat s 
DISKem, ale je pravda, že moje 
rozhodování, jestli do této spolu-
práce půjdu, bylo ovlivněné tím, 
že k muzice a k produktům, které 
DISK prodává, mám blízko.

Při tvorbě taneční muziky 
zřejmě dost záleží na vybave-
nosti dýdžeje audiotechnikou. 
Souhlasíte? Jakou techniku po-
užíváte vy a proč? 

CRUZ: Musíme rozlišovat 
tvorbu hudby a djing, to jsou dvě 
naprosto odlišné věci. Při djin-
gu využíváme techniku čistě pro 
pouštění dříve vytvořených skla-
deb. Při tvorbě už je to s vybave-

ním o poznání složitější. Osobně 
pro djing používám většinou CD 
přehrávače a mixpult s efekto-
rem, pro hudební produkci SW 
Ableton a nějaké ty externí elek-
tronické nástroje. 

Mark Smith: Při tvorbě určitě 
ano, ale v dnešní době je všech-
no tak strašně moc dostupné, že 
stačí i výkonnější počítač, nějaký 
produkční software a v podsta-
tě může kdokoli skládat doma 
v obýváku. Pokud jde o djing, já 
osobně kombinuju klasické hraní 
z gramofonů (s využitím tech-
nologie DVS – ovládám pomocí 
gramofonů přehrávání skladeb 
z notebooku, které se pak chovají, 
jako by byly skutečně vylisované 

na gramofonové desce) s  živým 
jamováním pomocí ovladače 
Maschine od Native Instruments. 
Občas při hraní spolupracuju 
i s živým basistou nebo kytaris-
tou, což pak celému vystoupení 
dává nový rozměr.

Za rozhovor vám děkuji a do 
další tvorby přeji mnoho úspě-
chů. V závěru byste nás mohli 
pozvat na nejbližší akci, kde si 
vás můžeme poslechnout. 

CRUZ: Také díky, musím do-
poručit charitativní festival první 
víkend v srpnu – DJs 4 Charity. 
Akce s krásnou myšlenkou pod-
pory dětských domovů a útulků 
pro zvířata. Uvidíme se tam!

Michal Záboj

Lysice - Na zámku v Lysicích 
vystavuje přední český naivista 
Jan Hruška. Obrazy a malova-
né vázy lysického rodáka budou 
k vidění do konce srpna. Zámek 
navíc uspořádal setkání malířů, 
kteří se věnují inzitnímu umění.

Retrospektivní výstava v rene-
sančním salónku vedle pokladny 
návštěvníkům představuje více 
než dvacítku obrazů a dalších ar-
tefaktů. Díla pocházejí z malířo-
vy pozůstalosti. 

„Obrazy působí na diváka, jako 
by byly vyšívané. Ale není tomu 
tak. Jan Hruška totiž používal za-
jímavou techniku. Nanášel barvu 
jehlou injekční stříkačky,“ podo-
tkla kastelánka lysického zámku 
Martina Rudolfová.

Na počest malíře Jana Hrušky 
se pak první týden v srpnu na 
zámku uskuteční Mezinárodní 
sympozium naivních umělců. 
Pozvání přijali umělci z České re-

publiky, Slovenska, Slovinska či 
z Chorvatska.

„Návštěvníci zámku budou mít 
možnost vidět umělce, jak tvoří. 
Jedno dílo, které vytvoří, tady 
pak zůstane a tak by měla vznik-
nout sbírka inzitního umění,“ do-
dala kastelánka, která je členkou 
pořádajícího Spolku přátel naiv-
ního umění.

Malíř Jan Hruška se narodil 
v roce 1918 v Lysicích. Začátek 
jeho tvorby se datuje do roku 
1965, účast na první výstavě v br-
něnském Domě umění pak o tři 
roky později. Od té doby měl ně-
kolik samostatných i společných 
výstav u nás i v zahraničí. Jan 
Hruška žil v Brně-Řečkovicích. 
Zemřel v roce 2004.

Zámek uspořádal výstavu 
Jana Hrušky a sezval 

naivní malíře

Mar  n Peřina Foto archiv M. PeřinyMar  n Peřina Foto archiv M. Peřiny

Marek Šmíd Foto Roman SmékalMarek Šmíd Foto Roman Smékal
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Člověk si má plnit sny. Jedním 
z mých bylo vidět Sochu Svo-
body. To se mně splnilo v roce 
2009 během týdenního pobytu 
v New Yorku. Oproti očekávání 
ale splnění tohoto snu nepřineslo 
uspokojení, ale přineslo další sny. 
Amerika má pro mě nějaké kouzlo 
a najednou jsem chtěl vidět Grand 
Canyon, Las Vegas, San Francis-
co, Kennedyho vesmírné středisko 
na Floridě, Niagárské vodopády, 
Washington a samozřejmě znovu 
se vrátit do New Yorku.

Vhodným cílem pro splnění 
těchto snů se stalo kulaté život-
ní jubileum v roce 2014, cestu 
jsem ale začal plánovat již v létě 
2012. Původně jsem si chtěl ces-
tu sestavit a zrealizovat sám, ale 
nakonec jsem vsadil na cestov-
ní kancelář specializovanou na 
Ameriku. Když jsem jim popsal 
svou představu, nabídli mně kata-
logový zájezd s názvem „Křížem 
krážem Spojenými Státy“. To 
bylo přesně ono, co jsem si před-
stavoval! A tak na Vánoce 2012 
bylo rozhodnuto. A co že mně to 
tak okouzlilo? Dříve, než vám za-
čnu popisovat detailně svou ces-
tu, alespoň popis hlavních bodů 
cesty, jako ochutnávku toho, na 
co se můžete těšit. Začátek v New 
Yorku, pak Niagárské vodopády 
a Washington. Z Východu přelet 
na Floridu – Orlando a Miami. 

Opět přelet na Západní pobřeží 
USA do Los Angeles a zde vel-
ký okruh – Grand Canyon, Lake 
Powell, Las Vegas, Death Valley, 
národní parky Zion a Yosemite, 
Carson City, Sacramento a na 
závěr San Francisco. Ke stan-
dardní nabídce jsem si ještě při-
platil lety nad Grand Canyonem, 
nad přehradou Lake Powell a nad 
San Franciscem. Termín 6. až 25. 
května 2014.

Poté, co se rozhodnete, kam 
pojedete, musíte si také zaří-
dit všechny potřebné formality. 

V případě USA si musíte vyřídit 
povolení ke vstupu do země. Máte 
dvě možnosti: Vyřídit si klasické 
vízum nebo jste-li majiteli biome-
trického pasu, stačí vám vyřídit si 
na internetu „Povolení ke vstupu 
do USA – ESTA“. Zajímavé je, 
že v roce 2009 bylo toto povolení 
ještě bezplatné, od jara 2010 se za 
něj ale platí 14 USD jako příspě-
vek na podporu cestovního ruchu 
v USA. Vzhledem k tomu, kolik 
lidí na světě denně žádá o vstup 
do Ameriky, je jistě tento příspě-
vek hodně významným příjmem 

do amerického státního rozpočtu. 
Pro některé by mohlo být překáž-
kou, že se poplatek platí přímo 
v průběhu vyřizování žádosti po-
mocí platební karty. Pokud nepro-
běhne on-line platba, nedostanete 
se v žádosti dále. Během vypl-
ňování žádosti musíte pravdivě 
odpovědět na dotazy typu „Máte 
přenosnou, nakažlivou chorobu; 
tělesnou nebo mentální poruchu; 
nebo užíváte nelegální drogy či 
jste na nich závislý?“, „Byl jste 
někdy zatčen nebo usvědčen 
z trestného činu nebo zločinu po-
rušení morálních zásad … nebo 
se snažíte o vstup za účelem pro-
vozování kriminálních a nemorál-
ních činností?“, „Byl jste někdy 
nebo jste nyní zapojen do špio-
nážní činnosti nebo sabotáže …“, 
„Odmítl jste někdy vydat dítě, za-
držoval jste je nebo odňal od ob-
čana U.S.A….“. V odpovědích se 
nemusíte rozepisovat, požaduje 
se odpověď „ANO“ nebo „NE“. 
Po vyplnění a zaplacení čekáte na 
rozhodnutí – na to má protistrana 
až 72 hodin, ale v praxi přichází 
odpověď okamžitě, kladná samo-
zřejmě v případě, pokud jste na 
všechny otázky odpověděli NE.

Je potřeba zdůraznit, že ať 
máte vízum nebo povolení ESTA, 
neznamená to, že se do USA do-
stanete. To hlavní rozhodnutí 
totiž závisí na imigračním úřed-

níkovi, který vás prověřuje při 
prvním vašem vstupu na území 
USA. Po cestě do USA (v letadle 
nebo na lodi) musíte vyplnit ještě 
jeden „dotazník“, kde mimo jiné 
uvádíte identifi kační údaje pasu, 
ale hlavně adresu prvního ubyto-
vání v USA. S tímto vyplněným 
formulářem předcházíte hned po 
příletu na letišti před imigračního 
úředníka. Osobně jsem si ověřil, 
že čekací doba závisí na tom, 
kolik letadel přistává současně. 
V roce 2009 jsem zažil dvouhodi-
nové čekání a velice nepříjemné-
ho úředníka. Letos jsme čekali asi 
jen 15 minut a s velice sympatic-

kou černoškou jsme konverzovali 
v lehkém a přátelském tónu. Bě-
hem rozhovoru jsem otiskl všech-
ny prsty a palce na obou rukách a 
ještě jednou jsem byl vyfotogra-
fován. Pokud vás imigrační úřed-
ník posoudí jako „nezávadného“, 
jste vpuštěni na území USA a mů-
žete si jít hledat kufry.

Pokud ne, je rozhodnutí imigrač-
ního úředníka nevratné. I kdybyste 
si oprávněně stěžovali u nadříze-
ného, kongresu nebo prezidenta, 
nikdo úředníka „neshodí“, jeho 
rozhodnutí nechá v platnosti a vy 
se vracíte domů. Takovou mají váž-
nost. Jaroslav Parma
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Bukovinka: Zákaz napouštění 
bazénů, obec má málo vody

 Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

A    - Jak to všechno začalo

Michal Záboj

Bukovinka - Obyvatelé Bu-
kovinky kvůli suchu nesmí na-
pouštět bazény a zalévat vodou 
z vodovodu. Zákaz platí už pátým 
rokem. Letos se přitom obec už 
jednou ocitla bez vody.

Bukovinka sdílí od začátku 
devadesátých let minulého stole-
tí společný vodovod se sousední 
Bukovinou, kde omezení také 
platí. Poprvé byl zákaz napouš-
tění bazénů a zalévání vyhlášen 
v roce 2010. Obyvatelé se s ome-
zením většinou smířili.

„Já ten zákaz beru, protože 
budu ráda, když budeme mít pit-
nou vodu na úkor toho, že nemů-
žeme třeba zalévat trávníky. My 
zahradu zaléváme dešťovkou 
a bazén nemáme,“ svěřila se jed-
na z obyvatelek nové čtvrti ro-
dinných domků, která vyrostla na 
okraji Bukovinky.

Někteří místní nedostatek vody 
přičítají velké výstavbě v posled-
ních letech. V Bukovince se po-
stavilo několik desítek domků, 
v sousední Bukovině o něco méně. 
„Když se dělal vodovod, tak zdro-
je stačily. Pak tady nastala velká 
výstavba a už to kapacitně nestačí. 
Lidi navíc s vodou neumí hospo-
dařit. Voda je tady levná a někdo 
třeba napouští bazén třikrát za se-
zonu,“ poznamenal další z obyva-
tel v centru Bukovinky.

Výpadek obyvatelé letos už 
jednou zažili. Obecní vodojemy 

se vyprázdnily v prvních horkých 
dnech jara na přelomu dubna 
a května. „Současně několik lidí 
muselo napustit bazény. Od so-
botního večera do nedělního rána 
jsme měli prázdné vodojemy. 
V neděli jsme dodávku obnovili,“ 
upřesnila starostka Bukovinky 
Marta Pořízková (nez).

Kromě jarního výpadku ale už 
žádné problémy se zásobováním 
vodou v Bukovince ani v Bukovi-

ně nenastaly. „Je vidět, že zákaz 
napouštění bazénů a zalévání má 
význam. Lidi se ukáznili a cho-
vají se téměř vzorně,“ podotkla 
starostka s tím, že vody je ale teď 
v Bukovince a okolí obecně nedo-
statek. Může za to podle ní málo 
srážek v posledních letech.

Obec navíc teď zprovoznila 
další v pořadí již třetí vrt. V přípa-
dě potřeby má doplnit vodovodní 
řad. „Doplňkový vrt nám dává 

přes čtrnáct tisíc metrů krychlo-
vých vody. Pokud se neplýtvá, 
tak nám plně stačí dva vrty, které 
byly vybudovány v devadesátých 
letech,“ dodala starostka.

Když si obyvatelé Bukovinky 
a Bukoviny chtějí napustit bazén, 
tak musejí využít vlastní studny 
nebo si vodu nechat dovézt cis-
ternou. Za nedodržení zákazu jim 
hrozí sankce. Zatím je ale obec 
nikdy neuplatnila.

 Ilustrační foto Michal Záboj Ilustrační foto Michal Záboj

Velkou cenu ve Žďáru ovládly Šošůvka a Jabloňany

Č   
V červenci nám postupně na polích dozrávají obiloviny, a to je ne-

klamná známka toho, že se blíží žně. Tento čas zvěři, ale i ostatním 
volně žijícím druhům, doslova ze dne na den změní životní podmínky. 
Tam, kde stály obrovské lány obilovin, které těmto živočichům posky-
tovaly úkryt, potravu a stín, jsou najednou obrovské posečené plochy, 
v níž zvěř nenachází ani potravu, ale ani úkryt a potřebný klid. Aby se 
zvěři v tomto čase co nejvíce pomohlo se sháněním potravy, začínají 
myslivci již v tomto měsíci plnit zásypy pro bažanty obilnými plevami, 
zlomkovým obilím a na kraje již posečených polí předkládají pro zajíce 
a spárkatou zvěř krmnou mrkev a řepu. 

Červenec je také měsícem srnčí říje. Mnozí návštěvníci přírody mo-
hou koncem tohoto měsíce spatřit na polích i v lese jak srnci v kruzích 
prohání srny. Je to svatební rituál, na jehož konci dochází k početí no-
vého pokolení. Nejenom srnčí zvěř v tomto období zakládá nový život, 
ale jsou to i jezevci a u nás rozšířené oba druhy kun. V tomto čase 
začínají starší jeleni vytloukat paroží. Zbavují se tak líčí, které paroží 
chránilo po celou dobu růstu. Nyní však odumírá a proto se ho jeleni 
snaží otloukáním o keře a stromy zbavit. Samozřejmě i v tomto letním 
čase se myslivci věnují lovu. Je potřeba průběžně plnit plán odstřelu 
srnců, věnovat se lovu lišek, ale hlavně snižovat stavy černé zvěře, 
která se postupně z posečených obilovin začne stahovat do obrovských 
lánů kukuřice, kde skryta před zraky čekajících lovců, bude nerušeně 
hodovat a páchat na této plodině škody.  Jaroslav Zelený, 

 jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko

 Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

Žďár - Centrem požárního 
sportu na Blanensku a Boskovic-
ku se v neděli 13. července stal 
Žďár nedaleko Blanska. Do kop-
ce na asfaltové trati u hasičské 
zbrojnice se běhalo již 8. kolo 
seriálu soutěží KVASAR Cup 
Velké ceny Blanenska v požár-
ním útoku. Zazávodit si do Žďá-
ru přijela opět jak ženská, tak 
mužská družstva a celou soutěž 
otevíraly – jak je ve Žďáře ob-
vyklé – právě ženy.

V nejlepší ženské trojici se 
oproti závodům předchozím ne-
konalo žádné překvapení, tyto 
týmy bodují pravidelně. Kon-
krétně se z největšího přídělu 
bodů do celkové tabulky ra-
dovala třetí Černá Hora, která 
svůj požární útok splnila v čase 
19,93 s, druhé Němčice s koneč-

ným časem 19,33 s a první Šo-
šůvka, jíž se podařilo časomíru 
zastavit dokonce v čase pod 19 
vteřin, přesněji za 18,97 s.

Zato v mužské kategorii se pře-
ce jen nějaké to překvapení kona-
lo, a to na příčce nejvyšší, kterou 
za bezchybně provedený pokus 
zaslouženě braly Jabloňany. Jab-
loňanským se jako jediným poda-
řilo srazit terče v čase pod 19 vte-
řin (18,90 s). Druhé místo obsadil 
Chrastavec ze Svitavska s časem 
19,10 s a trojici vítězů doplnilo 
Hluboké z Třebíčska, a to za čas 
19,13 s.

Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku bude pokračovat svým 
9. kolem za týden v neděli 27. 
července od 12 hodin. Závodit se 
tentokráte bude na hasičské dráze 
v Černovicích.  Broňa Zhořová Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař

Součástí nového parku bude 
také sušárna na ovoce

Sudice - V centru Sudic vzniká nový park. Vedení obce plánuje asi 
dvouhektarovou plochu Na Vohrazdech proměnit ve společenské, od-
dychové ale také naučné centrum.

První etapu už mají Sudičtí za sebou. Pozemky loni nově zatravnili 
a vysázeli na nich stovky různých dřevin.

„Máme vysázeno bludiště, které tvoří přes šestnáct set kusů habrů. 
Dále jsou to desítky ovocných stromů regionálních odrůd a také list-
náče a jehličnany, které u nás rostou. Ještě k nim přidáme cedulky, aby 
třeba děti věděly, jak konkrétní stromy vypadají,“ upřesnila sudická 
starosta Olga Dočkalová (nez.).

Projektanti už připravují další rozšíření parku. Na Vohrazdech se do 
budoucna počítá se zpevněnými cestami pro inline bruslaře, mobiliá-
řem, s dětskými hřišti a dalšími atrakcemi. Novinkou v našich konči-
nách pak má být dřevěná sušárna ovoce.

„Takové sušárny jsou běžné třeba na Valašsku, kde na podzim lidé 
suší švestky, křížaly nebo hrušky. Celý podzim se pak potkávají, suší 
ovoce a diskutují před sušárnou. Stává se takovým sezónním centrem 
dění,“ podotkla starostka.

Na první etapu úprav Sudice obdržely dotaci necelý milion korun, 
dalších dvě stě tisíc přidaly ze svého rozpočtu. Další vylepšení parku 
Na Vohrazdech se odhaduje až na tři miliony korun. Peníze chce obec 
opět získat v dotacích.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Nemocnice nabídne preven  vní 

onkologický program
Radim Hruška

Blansko - Od podzimu letošní-
ho roku bude v Nemocnici Blan-
sko fungovat nový preventivní 
program. Ve spolupráci s brněn-
ským Masarykovým onkologic-
kým ústavem se v Blansku zaměří 
na prevenci onkologických one-
mocnění. Zájemci budou moci 
podstoupit kompletní prohlídku 
zaměřenou na nejčastější onko-
logické diagnózy, která proběhne 
přímo v nemocnici během jediné 
návštěvy.

„Preventivní onkologický pro-
gram bude vhodný pro každého 
dospělého člověka. Po objednání 
podstoupí pacient řadu vyšetření, 
a po jejich absolvování dostane 
kompletní zprávu o svém zdra-
votním stavu. Všechna vyšetření 
se přitom odehrají přímo v bla-
nenské nemocnici během krátké 
doby - zhruba dvou hodin,“ uved-
la mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá. 

Lékař se u klienta zaměří na 
záchyt nejčastějších typů nádoro-
vých onemocnění, což jsou karci-
nomy prsu, kolorektální karcinom, 
karcinom kůže a další. Pacient 
podstoupí celou řadu vyšetření 
včetně laboratorních rozborů krve, 
moči, stolice nebo ultrazvuku. Lé-
kař následně na základě vyšetření, 
rizikových faktoru spojených se 
životním stylem klienta a rodinné 
anamnézy vyhodnotí, zda je pa-
cient v ohrožení nějakým typem 
nádorového onemocnění, a podle 
toho zvolí další postup.

Preventivní onkologický pro-
gram bude placenou službou. Ne-
mocnice Blansko se inspirovala 
programem, který už několik let 
funguje v Masarykově onkolo-
gickém institutu v Brně. Ten také 
tuto aktivitu zaštiťuje.

„Program bude vhodný pro 
každého dospělého pacienta. Ri-
ziko onkologických onemocně-
ní stoupá společně s věkem. Po 
padesátém roce života nastává 
rizikovější období a mělo by se 
více dbát na prevenci. V součas-

né době se ale rakovina vyskytuje 
u stále mladších lidí. Chceme se 
zaměřit také na maximálně pra-
covně vytížené lidi, kteří nemají 
čas trávit dlouhou dobu v nemoc-
nici,“ přiblížila ředitelka blanen-
ské nemocnice Vladimíra Dani-
helková.

A jak samotná prohlídka pro-
bíhá? Předchází jí vydání testů 
na okultní (skryté) krvácení do 
zažívacího traktu. Test zpravi-
dla dorazí poštou. Na následné 
prohlídce se pacientovi provede 

EKG, změří krevní tlak a puls. 
Následuje vyšetření krve a ul-
trazvukové vyšetření břicha, 
(ledviny, játra, slinivka, žlučník, 
žlučové cesty, močový měchýř, 
prostata, děloha, příp. vaječníky, 
slezina).

Onkologická onemocnění jsou 
v současné době na vzestupu. Při-
bližně každý třetí obyvatel České 
republiky onemocní v průběhu ži-
vota některým typem nádorového 
onemocnění, a každý čtvrtý na ně 
zemře.

 Ilustrační foto Nemocnice Blansko Ilustrační foto Nemocnice Blansko

Michal Záboj

Boskovice  Chrudichromská 
ulice v Boskovicích se nakonec 
dočká opravy. O rekonstrukci 
frekventované silnice se přitom 
mluví už několik let. Teprve teď 
se ale podařilo silničářům získat 
dotaci.

Dvacet osm milionů korun po-
skytne Regionální operační pro-
gram Jihovýchod. O přidělení do-
tace se rozhodlo na konci června.

„Byla nám schválena dotace. 
Teď budeme připravovat výběro-
vé řízení. Zahájení stavby připa-
dá v úvahu nejdřív někdy na jaře 
příštího roku,“ uvedl vedoucí bla-
nenské správy a údržby silnic Mi-
loš Bažant.

Opravovat se bude úsek od kři-
žovatky u benzínové stanice až 
na konec města. Stavební fi rma 

vymění povrch vozovky a v někte-
rých místech vybuduje i nájezdy k 
fi rmám. Město pak na své náklady 
například opraví chodníky a veřej-
né osvětlení.

„Je to dobrá zpráva. Já jsem tady 
na radnici osm roků a osm roků je 
Chrudichromská nejhlavnější prio-
ritou při jednání s krajským úřadem 
a správou a údržbou silnic. Jestli 
byla ve špatném stavu před osmi 
roky, tak je dneska místy v hava-
rijním stavu,“ podotkl boskovický 
starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

ROP Jihovýchod na konci červ-
na rozhodl o podpoře pro dohro-
mady sedm projektů modernizace 
silnic druhých a třetích tříd po 
celém kraji za téměř půl miliardy 
korun. Na Blanensku se kromě 
Chrudichromské v Boskovicích 
našly peníze ještě na rekonstrukci 
průtahu v Brťově.

Opravy Chrudichromské ulice 
začnou příští rok na jaře

D    ...

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Cetkovice - Na počátku stálo 
rozhodnutí cetkovických zastu-
pitelů. Na vybranou měli, zda 
postaví nový obecní sklad nebo 
hasičkou zbrojnici. Vyhrála druhá 
varianta. Výsledkem je, že cet-
kovičtí dobrovolní hasiči dostali 
v sobotu zbrusu novou budovu 
k užívání.

„Poprvé v historii získali hasiči 
své vlastní sídlo. Vždy byli v ně-

jakých adaptovaných prostorách. 
Naposledy to bylo v sousedství 
obecního úřadu v bývalé stodole. 
Ta postupně přestávala vyhovovat 
požadavkům hasičů, nízký strop 
například neumožňoval moder-
nizovat techniku,“ uvedl starosta 
Cetkovic Petr Horák.

Obec navíc neměla svoje pro-
story na uložení vybavení. „Tak-
že jsme stáli před rozhodnutím, 

Hasiči v Cetkovicích dostali 
zbrusu novou zbrojnici

jestli postavit nový sklad nebo 
hasičskou zbrojnici. Zastupitel-
stvo obce se samozřejmě přiklo-
nili k hasičské zbrojnici. Nejprve 
jsme od farnosti vykoupili kousek 
farní zahrady a začal se připravo-
vat projekt, na kterém se podíleli 
také samotní hasiči. Po získání 
stavebního povolení jsme hledali 
potřebné peníze,“ uvedl starosta.

Po asi třech letech neúspěšného 
pátrání po dotacích se v Cetko-
vicích rozhodli stavět na vlastní 
náklady. Jediným příspěvkem 
obci byla dotace 200 tisíc korun 
z Jihomoravského kraje. Stavba za 
téměř dva a půl milionu korun je 
nyní zkolaudovaná a schopná pro-
vozu. „Do budoucna ještě musíme 
udělat fasádu a dovybavit vnitřní 
prostory,“ doplnil starosta Horák.

Sbor dobrovolných hasičů Cet-
kovice se skládá ze tří družstev 
a zásahové jednotky. Kromě účas-
ti na hasičských soutěžích pořádá 
sbor hasičů také různé kulturní 
a společenské akce.  (hrr) Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Modernizují 
školní dílny

Olešnice - Nová školní zahrada 
s učebnou pěstitelských prací nebo 
modernizace školních dílen v oleš-
nické základní škole mají přispět k 
tomu, aby se školáci naučily více 
pracovat rukama. Ke zlepšení ma-
nuálních dovedností dětí přispěje 
projekt Modernizace zázemí prak-
tického vyučování v ZŠ Olešnice, 
na který město získalo dotaci více 
než pět milionů korun z ROP Ji-
hovýchod.

„Na místě staré kůlny u ško-
ly bude postavena nová učebna 
pěstitelských prací se sociálním 
zázemím pro žáky. Součástí prací 
bude také položení nových chod-
níků a rekonstrukce bývalé uhelny 
na sklad technických a pěstitel-
ských prací. Uvnitř budovy školy 
pak bude provedena moderniza-
ce školních dílen, učebny fyziky 
a úplnou rekonstrukcí projde cvič-
ná školní kuchyně pro výuku va-
ření,“ upřesnil olešnický starosta 
Zdeněk Peša.

Práce uvnitř budovy budou do-
končeny během letních prázdnin, 
aby nezasáhly do výuky.  (hrr)

Blansko čeká debata, jak 
vytápět domácnosti ve městě

Blansko - Vedení Blanska čeká rozhodnutí, jak se bude dodávat teplo 
do domácností ve městě. Za pár let skončí smlouva na současný systém 
centrálního zásobování. Radnice bude muset říct, zda v něm chce pokra-
čovat nebo ho změnit.

Před lety prošla síť centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku 
modernizací na základě dohody mezi městem, fi rmou Zásobování tep-
lem a společností KA Contracting ČR. Peníze na rekonstrukci poskytla 
posledně jmenovaná fi rma, které se náklady vrací z nájemného. Splátky 
i smlouva skončí v roce 2018.

Blansko tak bude mít možnost změnit systém vytápění domácností 
ve městě. „Změna provozovatele CZT je zcela zásadní věc, která nejde 
udělat ze dne na den. Odbor komunální údržby dostal pokyn vypracovat 
harmonogram převzetí CZT a možné scénáře, které by mohly nastat,“ 
uvedl blanenský starosta Ivo Polák (ČSSD).

Vedení města chce mít defi nitivně jasno, jak bude systém vytápění 
ve městě vypadat, do tří let. Ještě před tím plánuje seznámit s varianta-
mi, které se nabízejí, také obyvatele. „Počítáme s medializací veškerých 
závěrů směrem k veřejnosti a samozřejmě i s veřejnou diskuzí na toto 
téma,“ podotkl starosta s tím, že schválení nového provozovatele přijde 
na řadu v roce 2018.

Radnice si už nechala vypracovat Studii aktualizace energetické kon-
cepce, která je k dispozici na městských webových stránkách. Z ní mimo 
jiné vyplývá, že město by se nemělo dogmaticky držet systému CZT 
v současné podobě. Provozovatel by se pak měl zaměřit také na budová-
ní lokálních a alternativních zdrojů tepla.  (moj)

Soutěž. Blanenský zámecký park patřil milovníkům guláše. Uskutečni-
la se tam soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Chuť pokrmů i ustrojení 
týmů hodno  la odborná porota.  Foto Bohumil Hlaváček

Na úpravy chodníků a ulic 
dají Boskovičtí miliony korun

Boskovice - Boskovická radnice se přes léto pustila do oprav chod-
níků a místních komunikací. Letos také chce rekonstruovat další ulici 
v obytných čtvrtích a upravit dva bezbariérové přechody pro chodce.

„Vybrali jsme chodníky a komunikace, které jsou již delší dobu ve 
špatném stavu. Další místa a úseky nám ale ještě zůstanou v zásobě 
pro příští období,“ uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL) s tím, že na tyto opravy rozpočet pamatuje částkou asi dva 
a půl miliónu korun.

Nedávno skončily práce na části Janáčkovy ulice, která dostala nový 
povrch a obrubníky. V plánu pro nejbližší týdny jsou pak ještě chodní-
ky v Havlíčkově, Sušilově, Sokolské a Bezručově ulici.

Město také letos navíc plánuje rekonstrukci ulice Kosmonautů, která 
přijde na další více než milion a půl bez DPH. „Tam se ale musí prvně 
přeložit vodovod, což je záležitost Svazku vodovodů a kanalizací. Prá-
ce na výměně povrchu ulice začnou nejdříve v září,“ upřesnil starosta 
Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS).

Další asi milion korun pak radnice pro letošní rok vyčlenila na úpra-
vu přechodů pro chodce na ulici Komenského u Alberta a u prodejny 
Renault. Oba se stanou bezbariérovými a budou nově nasvětleny.

„To je náš dlouhodobý cíl - přechody ve městě postupně upravit na 
bezbariérové a nasvětlit je,“ podotkla místostarostka Vítková a tím, že 
nedávno se stejných úprav dočkaly například přechody na Sušilově uli-
ci a na Sokolské.  (moj)

U nádraží v Rájci-Jestřebí 
vznikne nové parkoviště

Rájec-Jestřebí - Zaparkovat auto u železničního nádraží v Rájci-
Jestřebí bude co nevidět snazší než dosud. Radnice totiž plánuje v blíz-
kosti kolejí postavit nové parkoviště. Kromě toho se počítá s vybudo-
váním ještě dalších dvou odstavných ploch po městě.

Najít místo v okolí rájeckého nádraží bývá problém. V těsné blíz-
kosti jsou možnosti minimální a řidiči tak musejí nechávat svá auta 
v okolních ulicích, především v ulici Oldřicha Blažka a 9. května.

„Lidé se k nádraží sjíždějí ze všech spádových obcí v okolí, zapar-
kují auto a pokračují do zaměstnání vlakem. To znamená, že celý den 
jsou ulice kolem nádraží přeplněné auty,“ popsal rájecký starosta Pavel 
Perout (KDU-ČSL).

Nové parkoviště pro několik desítek aut vznikne na ploše, která 
kdysi sloužila k ukládání cukrové řepy. Město ji nedávno koupilo od 
cukrovaru.

„Měl by tam být udělán nový povrch, oplocení, nasvětlení a kame-
rový systém, aby řidiči měli zabezpečený dohled nad svými vozidly,“ 
upřesnil starosta.

Ráječtí radní už vybrali fi rmu, která zpracuje na stavbu nového par-
koviště projekt. Kromě toho u železničního nádraží budou architekti 
pracovat také na nových odstavných plochách pro auta u mateřské ško-
ly a u bytovek na okraji města, kde je také citelný nedostatek parko-
vacích míst.

„Projektanti to mají zadané, takže teď na tom pracují tak, abychom 
parkoviště mohli příští rok vysoutěžit k realizaci a zahájit stavbu,“ do-
dal Pavel Perout.  (moj)



Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení 2 míst strážníků na obsazení 2 míst strážníků 
městské policie Letoviceměstské policie Letovice

Z  : 
- státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) 
- minimální věk 21 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
- minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz § 4 
  zákona 553/91 Sb. o obecní policii) 
- bezúhonnost dle § 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii 
- spolehlivost dle § 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii 
- zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii 

D   :
 - osobní inicia  vu, časovou fl exibilitu, schopnost samostatné práce 
i práce v týmu, dobrou komunika  vnost s lidmi, odolnost vůči stresu 
a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou kondici, ochotu učit se no-
vým věcem 
- znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.) 
- řidičský průkaz skupiny B 
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo sa-
mosprávě - výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D – výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 
podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii - výhodou

N :
- platové zařazení - do úspěšného složení zkoušky - 5. platová třída
- platové zařazení – po úspěšném složení zkoušky - 7. platová třída 
plus příplatky
- po uplynu   zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
- stravenky 
- 25 dnů dovolené 
- nepravidelnou pracovní dobu
- předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 10. 2014

Pro podání přihlášky se určuje termín do 29. srpna 2014 do 12.00 
hodin, přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Letovice, 
nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice,  Masarykovo náměs   19, 
67961 Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové ří-
zení – Strážník MP - Neotvírat“.  
Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale fak  cké dodrže-
ní určeného termínu k předání. 

Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP 
tel.: 516 474 168, 733 647 411. 

Další informace – náležitos   přihlášky najdete na 
www.letovice.net
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Letovičtí rozšíří městskou policii, strážníci 

budou více hlídat přehradu Křetínku
Radim Hruška

Letovice - V Letovicích se za-
nedlouho zvýší počet strážníků 
městské policie o dva členy. Toto 
opatření si vynutil mimo jiné 
nový návštěvní řád přehrady Kře-
tínky, který omezuje chování lidí 
v jejím okolí. Strážníci by se nyní 
měli na vyhledávanou rekreační 
oblast více zaměřit.

„Navýšení počtu členů Městské 
policie Letovice je účelové, kvůli 
návštěvnímu řádu přehrady. Okol-
ní obce Lazinov, Křetín a Vra-
nová nemají k dispozici vlastní 
strážníky a město se zavázalo, že 
v rámci mikroregionu Letovicko 
jim bude vypomáhat s dohledem 
na dodržování pořádku u Křetín-
ky,“ vysvětlil letovický starosta 
Vladimír Stejskal (ODS).

U přehrady se plánují preven-
tivní akce. Na dodržování pořád-
ku v jejím okolí se budou kromě 
strážníků podílet také státní po-

licisté nebo rybářská stráž. Ještě 
během prázdnin by měla proběh-
nout jejich společná akce. Kromě 
toho bude podle Stejskala nově 

Letovice - Omezení pro chod-
ce i motoristy přinese výměna 
podzemního vysokonapěťového 
kabelu na Masarykově náměstí 
v Letovicích, která právě začala. 
Podle vedení tamní radnice bu-
dou vstupy a vjezdy do domů na 
náměstí zajištěny.

Práce se budou postupně ode-
hrávat od křižovatky u železnič-
ního mostu až po Českobratrskou 
a Tyršovu ulici. V souvislosti 
s výměnou bude navíc krátkodo-
bě uzavřená Nádražní ulice.

„Výměna vysokého napě-

tí byla dlouhodobě plánovaná. 
Zatím firma spolupracuje s měs-
tem velice dobře. Práce provádí 
po krátkých úsecích a výkop po 
sobě ihned upravuje do původní 
podoby, aby lidé měli co nejmé-
ně problémů. Tím se také podaří 
eliminovat ztráty místních ob-
chodníků. Neslyšel jsem zatím 
žádnou kritiku,“ popsal letovic-
ký starosta Vladimír Stejskal 
(ODS) s tím, že výměnu provádí 
společnost E.ON.

Výměna kabelu je důležitá 
i pro plánovanou rekonstrukci 

Masarykova náměstí. V souvis-
losti s tím Letovičtí v minulosti 
vyzvali energetickou společnost, 
aby práce provedla. Před samot-
nou úpravou náměstí bude nutné 
ještě opravit vodovod a kanali-
zaci.

„Co se týče rekonstrukce ná-
městí, tak v současné době se 
přepracovává projektová doku-
mentace, protože jsme navrhli 
umístění autobusového nádraží 
v Tyršově ulici. Autobusy by 
parkovaly vedle pošty, kde by-
chom nepatrně zúžili chodník,“ 

Výměna kabelu omezí provoz na 
letovickém náměstí

potřeba zajistit také dohled nad 
dokončeným sběrným dvorem na 
Červeném vrchu v Letovicích.

V současné době mají Letovice 
čtyři strážníky, kteří ale nezajiš-
ťují nepřetržitou službu. To by 
se mělo změnit. „Myslím si, že 

by si město Letovice zasloužilo, 
aby městská policie fungovala 
čtyřiadvacet hodin denně. Proto-
že státní policie má tak velký ra-
jón, že na samotné Letovice už jí 
nezbývá tolik času, kolik by bylo 
potřeba,“ doplnil Stejskal.

Městskou policii v Letovicích 
zřídili tamní zastupitelé před 
více než dvaceti lety. Konkrét-
ně v roce 1993. Městská policie 
Letovice má teritorium jak v sa-
motném městě, tak ve třinácti in-
tegrovaných obcích.

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

doplnil starosta s tím, že návrh 
ještě musí projednat a schválit 
letovičtí zastupitelé.

Při opravě Masarykova ná-
městí se v západní části počítá 
s vytvořením klasické křižovat-
ky ve tvaru T a přemístění auto-
busového nádraží z centra města. 
V odpočinkové části před radnicí 
by pak měl přibýt vodní prvek. 
 Radim Hruška

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY 

DENNĚ NA 
izrcadlo.eu
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Ve Vysočanech uspořádali organizátoři z Ráječka již posedmnácté populární závod v triatlonu

Do cíle dorazil jako první Josef Křivánek
Bohumil Hlaváček

Vysočany - Krásné letní poča-
sí přálo Vysočanskému triatlonu, 
který uspořádala dobrá padesátka 
nadšenců z SC Ráječko již pose-
dmnácté. 

Opět jako terénní v cyklistické 
části. Začalo se již tradičně Lido-
vým triatlonem, na jehož startu se 
objevilo 52 sportovců a sportov-
kyň a jehož vítězem se stal Aleš 
Pokorný. Jeho účastníci absol-
vovali 150 m plavání, 8 km na 
kole a 2,5 km běhu. Celkem 108 
triatletů v hlavním závodě (čtyři 
nedokončili) absolvovalo ve vodě 
700 m, na kole 15 km a v běžecké 
části 5 km. 

Pomyslnou palmu vítězství si 
odvezl poprvé Josef Křivánek. 
„Jsem obrovsky spokojený. Star-
tuji zde poněkolikáté, ale takto 
mi to ještě nevyšlo,“ oddychoval 
v cíli. Jak řekl, rozhodlo se v běhu. 
„Po cyklistické části jsem byl dru-
hý, ale hned od začátku jsem prv-
ního začal dotahovat. Asi v půlce 
jsem ho dorazil a hned se snažil 
mu utrhnout, což se mi povedlo,“ 
popsal rozhodující moment závo-
du Křivánek. Podle něho bylo 
sice hodně teplo, ale dalo se to 
vydržet, za extrémní podmínky to 
nepovažoval. „Myslím, že to byl 

velmi vydařený závod. Gratuluji 
organizátorům v čele se Zdeňkem 
Přibylem, měli to dobře ošéfova-
né,“ pochvaloval si muž, který 
dává přednost triatlonům, jejichž 
cyklistická část se jezdí po silni-
ci a ne v terénu, jak tomu bylo 
ve Vysočanech. „Ve vodě jsem 
se snažil, i když plavání nepatří 
k mým silným stránkám. Vylézal 
jsem šestý, to šlo. Pak už jsem 
soupeře začal dohánět,“ řekl muž, 
který slíbil, že se pokusí svoji 
výhru příští rok obhájit. „Bude-li 
mi to časově vycházet, velice rád 
přijedu,“ prohlásil. 

Vysočanský triatlon 2014, 
absolutní pořadí: 1. Křivánek 
(ROCKTECHNIK TRIATLON) 
1:06:12, 2. Hanáček (TJ Spartak 
Třebíč) 1:06:28, 3. Pospíchal 
Vl. (EKOL ELITE TRIATLON 
TEAM) 1:06:46, 4. Pospíchal 
Zb. (TS-Kra) 1:08:11, 5. Vrzák 
(EKOL TEAM o.s.) 1:08:25, 
6. Navrátil (EKOL TEAM o.s.) 
1:09:24, 7. Man (TJ Spartak Tře-
bíč) 1:11:41, 8. Procházka (TJ 
Spartak Třebíč) 1:12:26, 9. Vlček 
(ner.) 1:13:30, 10. Hajdamach 
(SC Ráječko) 1:13:36. Ženy: 
1. Petrůjová (Inkospor hobby 
team) 1:21:42. Lidový triatlon: 
1. Pokorný A. 0:35:31, 2. Pokor-
ný J. 0:38:44, 3. Fišera 0:38:51.

 4x foto Bohumil Hlaváček 4x foto Bohumil Hlaváček

Karlův pohár. Tradiční prázdninový turnaj v malé kopané se konal v Karolíně. Vyhrálo mužstvo Hokejky Blansko před Ráječkem a Červánky. Foto Bohumil Hlaváček * Oslavy v Rudici. Pětasedmdesté výročí fotbalu v obci 
oslavili v Rudici. Turnaj v malé kopané vyhráli Orli z Kotvrdovic ve fi nále s Jedovnicemi v poměru 5:1. Staří pání Zbrojovky pak porazili 9:2 domácí veterány. Foto Bohumil Hlaváček

RudiceRudiceKarolínKarolín

Ráječko, Blansko - Na post 
lodivoda ráječkovské Olympie 
nastupuje od nové sezóny přes své 
relativní trenérské mládí již zkuše-
ný Petr Vašíček, který byl u toho, 
když Blansko působilo v morav-
skoslezské lize. 

Aktuálně se mu podařilo postou-
pit do krajského přeboru s Morav-
skou Slavií Brno, která bude prá-
vě Ráječku jedním ze soupeřů 
v nastávajícím ročníku soutěže. 
Na novém působišti vytyčil před 

sebe i své svěřence smělý cíl. 
Pokusit se soutěž vyhrát a postou-
pit do divize. A mluví i o tom, že 
by z klubu rád udělal nejlepší tým 
na okrese.

Nejsou to silná slova?
Jak se říká, papír snese všechno. 

Kdo mne zná, ale ví, že se nebojím. 
Takže proč to nezkusit? Možná se 
to někomu zdá přehnané, já už to 
po prvních čtrnácti dnech přípravy 
taky vidím trochu jinak.

Co tvůj odchod z Morendy?
Tento tým bude patřit k favo-

ritům krajského přeboru, kádr je 
tam velice dobrý. Bude černým 
koněm. K odchodu mne vedly jiné 
věci.

Povídá se, že fi nanční…
Je pravda, že mi to lidé podsou-

vají. Upřímně říkám, že si na pení-
ze pohorším. Vedly mne k tomu 
ale pracovní věci. V Ráječku mi 
nabídli jiné zaměstnání, na nabíd-

ku jsem kývl proto. To byl hlavní 
důvod. Nevím, jestli to bude luk-
rativnější práce, ale určitě klidněj-
ší. Mám rodinu, budu na ni mít víc 
času, musím to brát takto.

Jak vidíš objektivně vaše šan-
ce?

Krajský přebor bude velice 
nabitý. Kvalitních týmů bude hod-
ně. My chceme hlavně dostat tým 
dlouhodobě na kvalitativně vyšší 
úroveň. 

Máš připraveno posílení kád-
ru?

Vrátil se výborný Kuba Mičko. 
Odchází Kupský. Jinak velké změ-
ny nepřipravujeme. Půl roku bude 
takový na oťukávání, pak uvidí-
me, na co budeme mít. Nehodlám 
momentálně rozhazovat nějaké 
nabídky po jiných klubech. 

Co kdyby tě oslovilo Blansko, 
vstoupil bys potřetí do téže řeky?

Rodina by mne od toho urči-

tě zrazovala. Ale já bych to určitě 
nevylučoval, stálo by to za zvážení. 
Ale nestalo se tak. Jsem si vědom, 
že mi v Blansku nemůžou někteří 
lidé přijít na jméno, ale já na svoje 
působení v klubu vzpomínám rád.

S jakým umístěním Ráječka 
po podzimu budeš spokojen?

Když se udržíme na špici, 
v kontaktu na čelo, abychom tam 
trochu vířili vodu.

 Bohumil Hlaváček

Petr Vašíček: Uvidíme, kam se Olympia pod mým vedením posune
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Předseda OFS Blansko Kristýn hodnotí uplynulou fotbalovou sezónu jako vcelku úspěšnou

Proběhla bez výraznější excesů, říká
Bohumil Hlaváček

Blansko - O uplynulé fotbalové 
sezóně a o tom, na co se můžeme 
těšit v nastávající 
jsme si popovída-
li s předsedou OFS 
Blansko Vladimírem 
Kristýnem.

Jaká byla sezó-
na 2013/14 z pozice 
okresu Blansko?

Vcelku se vydařila 
bez nějakých exce-
sů. Problémy, které 
se objevily, se dají označit jako 
běžné. 

Co kauza kolem zápasu Lipo-
vce a Rájce-Jestřebí, o které se 
hodně mluvilo?

Zápas patřil do krajské kompe-
tence, ale týkal se našich okres-
ních týmů. Podle mého názoru 
odvolací a revizní komise nakonec 
dospěla ke správnému závěru. Dá 
se říci, že bylo zjištěno pochybe-
ní rozhodčích i delegáta. Ten byl 
shodou okolností tehdy předsedou 
komise rozhodších JmKFS. Přes 
prvotní rozhodnutí ve prospěch 
Lipovce, byl konečný verdikt pro 
Rájecké. Původně kontumova-
ný zápas nakonec měl výsledek 
dosažený na hřišti – tedy 1:2 ve 
prospěch Rájce. Mezitím ale tento 
celek ztratil motivaci a odrazilo se 
to v dalších výsledcích. Body se 
sice vracely, ale postup Lipovce to 
již neovlivnilo. 

V I.B třídě byla vůbec zají-
mavá situace, když dva okresní 
týmy hrály o postup a dva na 
druhém konci tabulky…

Když se to vezme do detailu, 
Lipovec si za celou sezónu I.A tří-
du zasloužil. Padají dva z okresu. 

Doubravici nakonec chyběl bod. 
Blanenskému béčku nepomohl 
jarní fi niš, i když se pod vedením 
trenéra Študenta hráči lepšili zápas 

od zápasu. Doplatilo 
na úzký kádr, ani 
hráči z lavičky áčka 
už nepomohli.

Podívejme se 
o třídu výš…

Kunštát hrál stan-
dardně ve špici, Bos-
kovice také. Ty ale 
také neměly moc hrá-
čů, mužstvo je navíc 

hodně mladé. Určitě jim pomůže 
fakt, že se stávají farmou Pros-
tějova. To by mělo vyřešit hodně 
problémů. Bořitov hrál standardně 
ve středu. I oni se stali farmou, pro 
změnu navázali kooperaci s diviz-
ním Blanskem.

Co Ráječko v krajském pře-
boru?

Netají se vysokými ambicemi, 
myslím, že oprávněně. Je vidět, 
že je fi nančně zabezpečeno. Pod-
le zákona o podpoře sportu, to 
na obci dělají dobře, že se nebojí 
klub držet, mnohde by si z toho 
mohli vzít příklad. Je to na odpo-
vídající úrovni, jak by to mělo 
být. Jestliže Olympia vyhlašuje 
útok na první místo, dělá to se vší 
zodpovědností.

Jak vidíš působení Blanska 
v divizi?

Bylo příjemným překvapením 
zejména na jaře pro všechny, kdo 
se pohybují v krajském fotbale. 
Prokazovalo velmi dobrou výkon-
nost s týmem z hráčů bez větších 
zkušeností. K tomu bych rád 
podotkl, že jsem se zúčastnil fi nále 
regionálního poháru, kde se utkal 
jihomoravský výběr s výběrem 

Olomouckého kraje. Velmi dobré 
utkání. A osu naší reprezentace 
tvořili Blanenští. V brance Juran, 
v obraně Šplíchal, vpředu Koudel-
ka a Trtílek. V podstatě oni roz-
hodli zápas. Velmi dobře to dělá 
vedení klubu, že dává příležitost 
klukům z nižších soutěží z okresu. 
Blansku by i slušela vyšší soutěž 
než divize. Přes problémy, které 
zde teď jsou po stránce funkcio-
nářské a které se, doufám, brzy 
vyřeší.

Vraťme se do soutěží v kom-
petenci OFS Blansko…

Myslím, že můžeme být spo-
kojeni s úrovní okresního přeboru 

i III. třídy. Obě soutěže se ukázaly 
jako nesmírně vyrovnané. Okres 
vyhrála podle mne oprávněně Čer-
ná Hora a zaslouženě se vrací do 
I.B třídy. Velkým překvapením 
byly výkony Šošůvky. Ta usilovala 
o prvenství v podstatě se stejným 
týmem, který o rok dříve bojoval 
o záchranu. Pikantním faktem 
bylo, že se o titulu rozhodovalo ve 
vypjatém vzájemném duelu, který 
dopadl lépe pro Černou Horu.

Dobré výkony podávaly i další 
týmy…

Určitě. Vilémovice se zkušený-
mi matadory Vorlickým, Maro-
šim i střelcem Pernicou, Lipůvka, 

Kořenec, Jedovnice. Sestoupi-
ly týmy, kde byly problémy, ať 
již Drnovice nebo Kotvrdovi-
ce. Nahradí je kunštátské béčko 
a Letovice, mužstvo z města, kde 
by se určitě mělo hrát i ještě výš. 
U obou si myslím, že nebudou hrát 
v okrese druhé housle. 

A čtvrtá třída?
Specifi kum je v tom, že zde 

hrají převážně béčka, která v sobě 
sdružují starší veterány a vycháze-
jící dorostence, kteří se nechytnou 
v A týmech.

Co mládežnické soutěže na 
okrese?

U dorostu se osvědčil model 
se dvěma skupinami, které se po 
podzimu rozdělily na jaře na ty 
lepší a ty horší se započítáním 
výsledků z první části. Ukázalo 
se, že boskovická skupina byla 
výkonnostně silnější než ta z cel-
ků z jižní části okresu s výjimkou 
Rájce. Projevilo se to v celkové 
tabulce. Suverénně vyhrály Cet-
kovice, které postoupily do kraje, 
což je historický úspěch tamní 
kopané. Vyrůstají tam velmi dobří 
fotbalisté. V žácích byly výborné 
Knínice u Boskovic. Potýkáme 
se ale obecně s odlivem mládeže 
k jiným sportům nebo dokonce od 
sportu pryč vůbec. Rozpoutala se 
kolem toho docela zajímavá dis-
kuse. Myslím, že osvědčilo, že se 
nehraje 10+1, ale věkově příbuz-
nější starší a mladší žáci. Soutěž 
10+1 se dokonce od této sezóny 
nevypisuje, přihlásily se jen čtyři 
kluby.

Můžeme se zmínit i o práci 
výkonného výboru?

Standardně pracuje sportovně 
technická komise a komise disci-
plinární. Tam je to dáno jasnými 
legislativními předpisy a pravidly 
danými svazem. Povedlo se zlep-
šit práci komise mládeže, výsled-
ky začínají být vidět. Problémy 
jsou tradičně s rozhodčími, pře-
devším s jejich malým počtem 
a poměrně průměrnou kvalitou. 
Talenty se ale objevují. Zejména 
Jakub Hlubinka se již, jak se říká, 
propískal do divize a podle toho, 
jak je hodnocen, to pro něho urči-
tě nemusí být strop. Momentálně 
se zvyšují odměny pro rozhodčí 
za odpískaný zápas, v okres-
ním přeboru na pět set korun za 
utkání, to už může být pro mladé 
adepty zajímavé. Třeba se jejich 
počet navýší.

Rozhodující utkání. Zápasem roku v okresní přeboru byl přímý souboj o postup mezi mužstvy Černé Hory 
a Šošůvky, který skončil výhrou domácích.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Fotbalová veřejnost 
v Blansku je zneklidněna. Valná 
hromada, která měla zvolit nové 
vedení klubu koncem června 
nebyla usnášeníschopná. Nadále 
tak pokračuje stávající výkonný 
výbor pod vedením předsedy 
Michala Babáka. Nebyl stanoven 
nový rozpočet klubu ani trenér 
pro A-tým. Ten zatím vede v pří-
pravě dosavadní asistent Radim 
Bubeníček, který se stále ale 
vidí více jako potenciální hráč 
a o koučovské angažmá na plný 
úvazek proto zatím nestojí.

Předseda klubu Babák vydal 
koncem týdne svoji soukromou 
tiskovou zprávu, ve které píše, že 
by rád uvedl na pravou míru něk-
teré skutečnosti. Za dobu svého 
působení u klubu se mu podaři-
lo zajistit nemalé prostředky na 
jeho provoz, říká a dodává, že 
nemalá část šla z jeho soukromé 
kapsy. 

Dementuje informace, že by 
tyto prostředky požadoval po 
oddílu zpět, jak se mu podsou-
vá. Přesto ještě v této záležitosti 
není zcela jasno. Rozhodnout by 
se mělo na nejbližším zasedání 
výkonného výboru, který by měl 

urychleně připravit náhradní val-
nou hromadu. 

Babák je připraven po čtyřech 
letech opustit post předsedy. 
„Důvodem je především rozdílný 
pohled na koncepci vedení klubu. 
Funkci dávám k dispozici, abych 
případná jednání valné hroma-
dy neblokoval,“ píše. Viní ale 
z nastálé situace částečně vedení 
města. „Radní klubu nepomohli 
a mnohé záměry dokonce bloko-
vali. Přestože měli možnost i pro-
středky klubu pomoci, neučinili 
tak. Někteří se s pomocí nabízejí 
nyní, ale domnívám se, že jde o 

laciné předvolební gesto,“ vytkl 
jim v ofi ciální tiskové zprávě. 

Místopředseda klubu Břetislav 
Strážnický s tímto stanoviskem 
předsedy nesouhlasí. „Je to jeho 
osobní názor, má ale na něho prá-
vo, já to nebudu komentovat. Byli 
připraveni lidé, kteří by vedení 
byli ochotní převzít, teď se to ale 
trochu zablokovalo. Věřím v nor-
mální domluvu, která nastálou 
situaci vyřeší,“ řekl.

Blansko mezitím uzavřelo 
smlouvu s Bořitovem, který bude 
sloužit jako farma pro potřeby 
mužského áčka. „Nejsem pří-

liš nadšený z toho, že se tak sta-
lo zrovna za takové situace, ale 
věřím, že se vše vyřeší,“ uvedl 
manažer partnerského oddílu Alois 
Ťoupek. Béčko Blanska do okres-
ního přeboru nebylo přihlášeno, 
hráči mimo kádr prvního mužstva 
ochotní hrát by se měli realizovat 
právě v Bořitově.

Příprava mužského áčka se nic-
méně standardně rozjela. Jak již 
bylo řečeno pod vedením Radima 
Bubeníčka. V prvních dvou utká-
ních prohrálo. Se šestým celkem 
uplynulého ročníku krajského 
přeboru Rousínovem 3:4, když 
po brankách Trtílka vedlo již 0:2, 
na 3:3 srovnával Jarůšek. Roz-
hodující branka Rousínova padla 
v 84. minutě utkání. S ambici-
ozní Moravskou Slavií Brno pak 
v Troubsku 4:1, o gól Blanska se 
postaral Hansl. V neděli se hrálo 
první kolo mistrovského poháru. 
Hodonín vedl od 2. minuty 1:0, 
Blansko ale dvěma identickými 
trefami Müllera hlavou po roho-
vých kopech v 18. a 32. minutě 
otočilo na 1:2 a tento výsledek 
vydržel až do konce. V prvním 
kole poháru tak Blansko bude 
hostit v sobotu 26. července v 17 
hodin na hřišti na Údolní tým 
HFK Olomouc.

FK Blansko stále řeší problémy ve 
výboru. Postoupilo do 2. kola poháru

Dominik Špaček zakončil letní 
sezónu vítězstvím v Essenu

Blansko - Protože pro plavce v kategorii mladší junioři nebyl 
letos žádný vrcholný závod, neboť pro mistrovství Evropy juniorů 
jsou věkem příliš mladí, rozhodlo vedení Českého plaveckého sva-
zu spolu s reprezentačním trenérem, že vrcholem pro tuto kategorii 
budou mezinárodní závody v německém Essenu. Vzhledem k omeze-
nému finančnímu rozpočtu, nominoval svaz na tyto závody osmičku 
plavců. Byla tvořena dvěma děvčaty a šesti chlapci. Dostal se do ní 
i odchovanec blanenského plavání, nyní plavec Komety Brno Domi-
nik Špaček. 

Těchto závodů se zúčastnilo kromě našich přes 80 oddílů z Němec-
ka, národní juniorský tým této země, ale i Kuvajtu, Islandu, tým z USA, 
Holandska, Japonska. Dominik plaval své oblíbené prsařské disciplíny. 
Na 50 m skončil čtvrtý, na 100 m získal bronz a na své nejoblíbenější 
trati 200 m si vytvořil svůj osobní nejlepší výkon a zaslouženě zvítězil. 
Nyní ho čeká zasloužilý, i když krátký odpočinek.Teď si od plavání asi 
deset dní odpočine, ale od srpna ho již budete každý den moci vidět tré-
novat v blanenském nebo brněnském bazénu, kde se bude připravovat 
na sezónu závodů na krátkých bazénech.  (jaš, bh)

Zrcadlo Team se představí 
na oslavách v Bořitově

Blansko, Bořitov - Zrcadlo Team se představí podruhé v krátké 
době po sobě a znovu to bude na oslavách výročí založení fotbalového 
klubu. Tentokrát to bude v Bořitově, kde oslaví čtyřicetiny. 

„Není to žádné fousaté výročí, ale myslím, že jsme něco za tuto 
dobu dokázali,“ usmívá se manažer klubu Alois Ťoupek. A na co zve? 
V sobotu 26. července proběhne od 13 hodin slavnostní zahájení akce. 
Ve 13.45 se utkají staří páni Bořitova a Černé Hory, od 15 hodin hraje 
místní áčko proti Zrcadlo Teamu. V 16.15 pak se představí bořitovské 
béčko proti Voděradům. „Občerstvení zajištěno, těšíme se na hojnou 
účast,“ láká Ťoupek. 

A kdo zatím přislíbil start v dresu Zrcadlo Teamu? Je se na co těšit. 
David Bednář, Jiří Vorlický starší i mladší, Ondřej Španěl, Lukáš Mar-
tínek, Jan Havlíček, Petr Crhák, Tonda Mazal, Vlasta Bárta, Libor 
Němec, Radim Farník, Martin Klimeš a další.  (bh)

A
Tipovačku na MS ve fotbale vyhrál Pavel Hasoň ze Sloupu. Až fi ná-

lové vítězství Německa proti Argentině, za které inkasoval šest bodů za 
správný tip na mistra světa, rozhodlo o tom, že naši premiérovou tipo-
vací soutěž s jinými pravidly na vrcholnou fotbalovou soutěž, vyhrál 
právě on. 

Celkově získal 35 bodů a o tři body předstihl do té doby vedoucího 
Jiřího Škaroupku z Ráječka. Třetí místo patří Lucii Adamcové z Kot-
vrdovic, o čtvrté se dělí Miroslav Štrof z Blanska a Vojtěch Gottwald 
z Kulířova. 

První tři mohou kontaktovat sportovní redakci ohledně převzetí 
výher věnovaných Wellnessem Kuřim. Kompletní pořadí najdete na 
www.zrcadlo.net.

 Ilustrační foto Bohumil Hlaváček Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

Praha, Blansko - Na letním mis-
trovském šampionátu pro dospělé 
plavce, který se po roce opět vrátil 
do pražského Podolí, se od pát-
ku do neděle představili současní 
nejlepší plavci České republiky. 
Mezi tuto elitu se kvalifi kovali i tři 
plavci blanenského oddílu: Veroni-
ka Zamazalová, Hana Kopřivová 
a Jan Vencel. 

Blanenští si v konkurenci čes-
kých reprezentantů a olympioniků 
nevedli vůbec špatně, i když na 
medailové pozice nedosáhli. Právě 

medaile z nejvyšší plavecké sou-
těže dospělých ještě blanenskému 
oddílu chybí. V odpoledních fi ná-
lových blocích, kde se o mistrov-
ské medaile bojovalo, se objevila 
Veronika Zamazalová celkem tři-
krát a Jan Vencel čtyřikrát. 

Medaile se rozdávaly pouze ve 
fi nále A, kam se z dopoledních 
rozplaveb kvalifi kovala Zama-
zalová v disciplíně padesát met-
rů prsa a Vencel na dvě stě metrů 
prsa. Juniorská mistryně republiky 
na této trati však vynikající čas 

z nedávného Mistrovství republiky 
dorostu zde v Praze nezopakovala 
a doplavala do cíle osmá. Ani Ven-
cel nedokázal na dvoustovce prsa 
pokořit svůj osobní rekord a v cíli 
byl sedmý. Vynikající osobáky 
však oba zaplavali v jiných disciplí-
nách, kde se postup do fi nále moc 
neočekával. Zamazalová zvítězila 
ve fi nále B na stovce i dvoustov-
ce prsa a obsadila celkové deváté 
místo a Vencel doplaval rovněž ve 
fi nále B třetí na stovce prsa a stovce 
motýlek a druhý skončil na dvojná-

sobné motýlkové trati, což předsta-
vovalo celkové desáté místo. 

I bez medaile jsou to pro blanen-
ské plavání vynikající výsledky, 
vzhledem k tomu, že v dřívější his-
torii oddílu se na šampionáty pro 
dospělé ještě nikdo nekvalifi koval. 
Teprve v posledních třech letech 
má totiž plavecký oddíl ASK Blan-
sko ve svých řadách v této kategorii 
dorostu a dospělých kvalitní pěti-
členné družstvo, které má výborné 
výsledky na republikové úrovni.

 Věra Vencelová

Letní mistrovství ČR dospělých - vrchol sezóny
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SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO 
ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin 

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

 Info na 724 783 881

Blahopřání

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

Dne 20. července 2014 oslavila 80 let
paní Božena Třešňáková z Blanska.Pevné zdraví, pohodu a lásku za celou rodinu přeje dcera Zdenka. Žádný moudrý člověk si nikdy nepřál být mladším.

Koupím byt na inves  ci.  
Tel.: 739 967 371.

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Kontakt na inzerci:
777 008 399

inzerce@zrcadlo.net

Voděrady přivítají motorkáře, 
kapely Kern a Zakázaný ovoce...

V sobotu 2. srpna v poledne se do Voděrad sjedou přátelé jedné sto-
py a nejen  . Motoklub drnovice pořádá 2. ročník motosrazu Kiliangang 
v areálu pod lesem ve Voděradech. Pořadatelé připravili bohatý program 
a koncertní vystoupení Jakuba Nesnídala - účastníka Hlasu českosloven-
ska, revivalových kapel Lynyrd Skynyrd, ZZ TOP a Green Day. Jako hlavní 
kapely večera zahraje rocková legenda Kern a pro mladší generace kapela 
zakázanÝovoce. Po jednotlivých účinkujících celou akci zakončí kapela De-
monium.

Pro návštěvníky jsou připraveny mimo jiné soutěže exování piva, star-
tování motorek poslepu a miss mokré tričko. Vstupné bude slosovatelné 
a to v tombole ve 20 hodin. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté ob-
čerstvení během celého dne. 

Z doprovodného programu zaujme také ukázka hasičské, policejní i vo-
jenské techniky, dětský koutek, podpisová pe  ce za výstavbu R43, a další. 
Start vyjížďky je plánován na dvanáctou hodinu a ofi ciální zahájení pak na 
čtrnáctou hodinu. 

Závěrem bych 
chtěl říct, že ne-
pořádáme kla-
sický motosraz 
s metalovými ka-
pelami, kterých 
je v republice 
mnoho, ale roz-
hodli jsme se jít 
jinou cestou, a to 
přiblížit motorky 
širokému okolí 
a  ukázat lidem, 
že motorkáři ne-
jsou jen černé 
triko a kelímek 
s pivem! Obrázek 
ať si udělá každý 
sám... 

Za pořadatele 
Tomáš Opluš  l
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Před nedávnem oslavil v kruhu rodiny a přátel 
kulatých 60 let náš kolega a kamarád 

Vladimír Jirůšek. 
Jeho kouzelné povídky a texty provází naše 

noviny od samotného vzniku. 
Vše nejlepší Laďo, hodně zdraví a štěstí do 

dalších let ti přejeme 
i jménem našich čtenářů.

U NÁS V PAPUČÁRNĚ - Jízda
Tak vám nevím! Do psaní toho-

to příspěvku se mi moc nechtělo 
a dlouho jsem se nad jeho sepsáním 
ošíval. Prozrazuji v něm na sebe 
něco, co celý život odsuzuji, brojím 
proti tomu a pak se toho na stará 
kolena sám dopustím, snad podle 
zásady, že když proti něčemu jsem, 
je třeba to na vlastní kůži napřed 
vyzkoušet, abych to pak mohl kva-
li ikovaně odsoudit. Chabá výmlu-
va. Vím! Posuďte sami.

Vše začalo tak nevinně jedno-
ho slunného letního odpoledne 
u našeho stolu v Papučárně.

Pravidelní čtenáři mých poví-
dek už o mně vědí, že motoristic-
ký sport je moji láskou tak říkajíc 
životní. Mé Vlastě to neříkejte! 
Nevynechám jedinou příležitost 
k jeho propagaci. V poslední době 
hlavně mezi svými, tímto sportem 
ještě donedávna nepolíbenými 
spolustolovníky. Barvitě jim tento 
sport přibližuji a zejména asi tak 
nad třetím půllitrem našeho čer-
nohorského nektaru se rozohňuji. 
Zvlášť, když někteří těžce zlomi-
telní jedinci, jako důchodce Más-
lo a jemu podobní začnou s pro-
tiargumentací. Jako tentokrát 
Drevorúbač s Posunovačem. 

„A čo je to za sport, ty somár. 
Veď iba sedia, pridávajú rukú 
plyn a pak po sebe lejú šampus.“ 
„Má pravdu, předsedo,“ začal 
přisrávat na stejnou hromadu 
Nevěřící Chozé. Korunu tomu 
nasadil Posunovač: „Jasně. Když 
je to v bedně, tak u toho nudou 
usínám.“ 

„Vy hovada nekulturní, hoke-
jem a fotbalem odkojený! Vám to 
stejně nikdy nevysvětlím.“ Chys-
tám se ukončit přihlášku, když tu 
náhle zvenčí zaslechneme známý, 
ušlechtilý zvuk. To přifrčel na naše 
zasedání Pták na svém čtyřtakt-
ním pokladu značky Kawasaki. 
Konečně spřízněná duše, pomys-
lím si.

„Co dneska řešíte?“ ptá se odklá-

daje přilbu na poličku. „Dneska 
jednu Kofolu, jsem tu motmo 
(když přijde se svým howavartem, 
je pesmo), poroučí a dosedá na 
své místo.

„No jdeš v pravou chvíli. Prá-
vě se tady těm vemenům snažím 
vysvětlit krásu motocyklového 
sportu, ale je to jako bych házel 
perle sviňám. Voni jsou zvyklí tak 
akorát kopnout do balónu nebo 
šťouchnout tágem do kulí. Nevijó, 
co je to za rajc, složit mašinu na 
kolínko do zatáčky. A dokud to 
nezažijó na vlastní kůži, tak budó 
kecat takový krávoviny jako Fero, 

že se při těch závodech jezdci 
jenom vozí.“

„A kolko si teho najazdil, ty 
somár, že tak táraš, jako by si 
s Rossim šťal do jedného důlka?“ 
opáčil Fero 

„No schválně, seděls někdy na 
takové mašině?“ nezapoměl se 
přidat provokatér Lahváč. 

„Já bych se s tím svým pupkem 
na ňu nevlezl,“ snažím se chabě 
vymlouvat.

„Tak si to pudem zkusit,“ vyhrkl 
nečekaně Pták. Takovou zradu z 
vlastních řad jsem nečekal! Celá 
společnost, včetně dosud čtoucí-

ho, režnou s pivem popíjejícího 
a do debaty se nezapojujícího 
Parašutisty jakoby ožila v očeká-
váni věci příštích.

„Jasně, svez ho vola, ať ho pře-
jdou roupy,“ zněly všude nadšené 
vykřiky.

To už Pták nacouval se svojí 
světlezelenou čtyřválcovou příše-
rou k zadnímu vchodu do osvěžov-
ny. Chtěje dokázat svoji pravdu, že 
se svými pupky nejsme schopni se 
vměstnat na úzkém a krátkém 
sedle, usadil jsem se za něj. Chyba! 
Teď už to vím. Sotva jsem svýma 
nohama nahmatal stupačky, oto-
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čil ten Ptakopysk klíčkem! Marně 
prostestuju, že nemám přilbu, že 
mám na sobě akorát kraťasy a 
tričko s krátkým rukávem a na 
nohách panto le.

„Vole stůj!“ řvu jak na lesy, ale 
můj hlas zaniká v řevu té japon-
ské příšery. Seskočit se nedá. „No 
to nieje príliš dobrá farba. Zelená 
motorka sa v lese budě tým letec-
kým záchranárom ťažko hladať,“ 
popichuje Fero.

„Aspoň bude mít redaktor čím 
zaplnit černou kroniku,“ hodnotí 
realisticky vzniklou situaci Posu-
novač.

Bože, jak z toho ven. Já, který 
celý svůj dosavadní život razím 
zásadu, že bez helmy, rukavic a 
kožené bundy bych na motorku… 
Start! Cítím, jak se mi to sedlo 
snaží pod zadkem ujet kamsi 
pryč. Objímám Ptáka a tisknu se k 
němu, jak opat k monstranci. Při 
prvním přibrždění, opírajíce se o 
nádrž cítím, jak moje těžce zkou-
šené vnitřnosti pokračují nezmě-
něnou rychlostí kamsi k ohrysku 
a mandlím. Vzpomínám, co jsem 
měl dnes k obědu…

Plyn, brzda, ťuk a moje čelo 
naráží do Ptákovy přilby. Ukládám 
proto svůj leb zprava vedle jeho hla-
vy. Chyba. V tomto momentě se moje 
huba rozšiřuje do takových rozmě-
rů, že i Lucka Borhyová by zbledla 
závistí. Dusím se! Tisknu silou zuby 
k sobě. Zatáčky v lese! Levá, pravá, 
levá, pravá. Cítím, jak se můj pivní 
mozol přelévá ze strany na stranu. 
Jsme v takovém náklonu, že kdyby 
kolem šla nějaká minisukně,tak jí 
vidím snad až do…

Snažím se zahlédnout ručičku 
tachometru, když náhle… lák! 
Cosi, o čemž jsem si v prvním 

momentě myslel, že je to nějaká 
masařka, mi plesklo přes pravé 
sklo mých dioptrických brýlí tak, 
že rázem na jedno oko nevidím. 
Nebyla to mucha. Při pokusu a 
vykouknutí z Ptákova zákrytu mi 
totiž náhlý nápor vzduchu ohrnul 
mé nosní dírky naruby a přes brýle 
mne láknul…vlastní sopel! A byla 
to dávka, že zbyla i na obočí…

Asi po dvou kilometrech otáčí-
me a vracíme se. Z kopce. Rych-
lost? Kolem stoosmdesáti. V duchu 
už vidím svoje orgány rozvěšeny 
po okolních svodidlech. Proud 
vzduchu mi nafukuje kraťasy 
tak, že mi snad nachladne i moje 
chlouba. Ale co, stejně ji už po 
dnešku nebudu potřebovat. Cítím 
jak mi adrenalin vytéká ze všech 
tělních otvorů. Až později zjišťuji, 
že z jednoho mi vytekl dokonce 
adrenalin barvy hnědé!

Dojíždíme k základně. Stojíme! 
Klepu se, mám zimnici. Při poku-
su o sestoupení se ještě praštím do 
holeně o stupačku.

„Čo si taký volaaký bledý. 
Hádam si sa posral?“ 

Otázky mých „kamarádů“ prší 
ze všech stran. K sobě přicházím 
až po vypití černohorského ležáku 
na ex.

„Pánové, nádhera! Vřele dopo-
ručuji. Teprve po takové lekci 
poznáte, co je to láska k motor-
kám. A navíc, Pták to opravdu 
umí!“

Na dlouhou dobu jsou to moje 
poslední slova toho letního odpo-
ledne. Musel jsem si jít převlíct ten 
zahnědlý adrenalin, či co to je…

P.S. Ještě dva dny poté jsem si 
párátkem vyškraboval muší zbyt-
ky ze zubních škvír.

 Vladimír Jirůšek

Ř  
PRODEJ

Prodám dětský kočárek značka ESPIRO trojkombinace. Barva zele-
ná, nafukovací odpružená kola, regulace výšky rukojeti. Použitý po 
jednom dítěti. Cena: 4 000 Kč. Tel.: 774 087614.
Prodám dětské chlapecké kolo na 8-11 let, v dobrém stavu málo 
používané jedním dítětem v zlatozelené barvě, značka Joko. Cena 
dohodou, tel.: 775 190 242.

KOUPĚ
Koupím byt v Blansku. Tel.: 739 967 371.
Koupím starší dům na Blanensku. Tel.: 604 522 898.
Koupím pšenici, ječmen, tritikále. Tel.: 723 830 686.
Koupím palivové dřevo. Tel.: 723 830 686.
Koupím starší rodinný dům k opravě do 1,5 milionu. Tel.: 
603 905 438.

PRONÁJEM
Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu v Jedovnicích u rybníka 
s krásným výhledem. Možno i dlouhodobě, výhodná cena. Volejte 
603 335 384.

SEZNÁMENÍ
36 letý muž hledá 30 – 36letou hodnou, štíhlou ženu, nekuřač-
ku na vážný vztah plný lásky a důvěry. Žít jeden pro druhého. Tel.: 
605 303 918.
Žena 41 let z Blanska 163/77 najde ráda dobrého rozumného muže 
pro život, který by ji uměl ochránit a pomáhal jí. Sympatie důležité 
pro oba. Zamilovat se jeden do druhého. Jen vážně. Kontakt: 
737 749 239.

RŮZNÉ
Daruji malé koťátko. Tel.: 724 979 038.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.
Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
“Víme, co se u nás děje”
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 22. července

AKCE
Blansko – Galerie města Blanska v 10 a 14 hod.: Letní výtvarná dílna - 
Meotarová dílna s Jolanou Chalupovou.
Boskovice – Mateřské centrum Boskovice 9 až 12 hod.: Herna pro celou 
rodinu.

KINA
Blansko ve 20 hod. Joe.
Boskovice v 19.30 hod. 22 Jump Street.
Boskovice – Masarykovo náměs   ve 21.30 hod.: Mar  n a Venuše. 
Lysice – letní ve 21 hod. Ptačí úlet.

středa 23. července
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10 a 14 hod.: Letní výtvarná dílna - 
Kresba s překvapením s Olou F. Hořavovou.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Pavlína 
Jíšová a přátelé (folk).
Velké Opatovice – Orlovna v 19 hod.: Přednáška MUDr. Dragona 
o nemocech.

KINA
Blansko ve 20 hod. Joe.
Boskovice v 19.30 hod. 22 Jump Street.
Boskovice – Masarykovo náměs   ve 21.30 hod.: Příběh kmotra. 

čtvrtek 24. července
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna - 
Malování světlem s Jakubem Hamerským.
Boskovice – Mateřské centrum Boskovice v 15 až 18 hod.: Kdo si hraje 
- nezlobí.
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlíd-
ky.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídky kostela. 
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice – Masarykovo náměs   ve 21.30 hod.: Kandidát. 

pátek 25. července
AKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: 30 dní v pekle, dokumentární 
fi lm a beseda.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Pohádkový hřebínek - DS Zlín: Dobro-
družství na ostrově Čičidžuma, divadlo pro dě  .
Boskovice – Synagoga v 16 hod.: Markéta Králová: Genese, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava.
Boskovice – Před zimním stadionem ve 21 hod.: Pouťová zábava.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Jedovnice – ATC Olšovec v 18 hod.: Jedovnické hudební setkání, více 
na str. 9.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Jazzulátka a jam session.
Obůrka – Restaurace Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava.
Skalice – Mlýn v 16 hod.: Odhalení pamětní desky Věře Hrůzové - prin-
cezně z Kraka  tu.

KINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři.
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice – Masarykovo náměs   ve 21.30 hod.: Revival. 
Lysice - letní ve 21 hod. Lásky čas.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Jen 17.

sobota 26. července
AKCE

Blansko – Hos  nec Zá  ší ve 20 hod.: Taneční zábava.
Boskovice – Před zimním stadionem ve 21 hod.: Pouťová zábava.
Letovice – Areál AFK v 18 hod.: Rockšpíl, rockový fes  val.
Vanovice – U hasičské zbrojnice v 10 hod.: 5. Malohanácké řemeslné 
jarmark.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.

neděle 27. července
AKCE

Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert: Petr Meluzín a Milan Novotný.
Boskovice – Zámek: Zámecké šermování v zahradě.
Olešnice – Pomník u školy v 18 hod.: Pietní vzpomínka na padlé v I. sv. 
válce, v 19 hod. v kině křest knihy Zdeňka Peši Soudní okres Kunštát a I. 
světová válka.

KINA
Blansko v 15 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři.
Blansko v 17.30 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Love Song.

pondělí 28. července
KINA

Blansko ve 20 hod. 22 Jump Street.

úterý 29. července
AKCE

Blansko – Hřiště obchodní akademie v 19 hod.: Blanenské léto v pohy-
bu.

KINA
Blansko ve 20 hod. 22 Jump Street.
Boskovice v 19.30 hod. Zejtra napořád.

středa 30. července
AKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Fran  šek 
Nedvěd se skupinou Tiebreak (country/folk).

KINA
Blansko ve 20 hod. Zejtra napořád.
Boskovice v 19.30 hod. Zejtra napořád.

čtvrtek 31. července
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vaříme kaše s ovocem našim nejmen-
ším, beseda.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídky kostela. 
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zejtra napořád.
Boskovice v 19.30 hod. Zejtra napořád.

pátek 1. srpna
AKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Tancovat nás baví.
Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Lze zabránit katastrofám?, 
fi lmová projekce.
Blansko – DEMzaDEM ve 22 hod.: Letní venkovní akce.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Pohádkový hřebínek – Divadýlko Kuba – 
Pletené pohádky, divadlo pro dě  .
Letovice – Fes  val 3+1, více na str. 6 a www.izrcadlo.eu.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava.

KINA
Blansko ve 20 hod. Hercules. (  tulky)

sobota 2. srpna
AKCE

Letovice – Fes  val 3+1, více na str. 6 a www.izrcadlo.eu.
Voděrady – Areál pod lesem ve 14 hod.: II. Motosraz KillianGang.cz, více 
na str. 9.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Hercules. (3D)
Blansko ve 20 hod. Očista: Anarchie.

neděle 3. srpna
AKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Dechová 
hudba Lysice.
Boskovice – Kaple sv. Otýlie v 15 hod.: Pouť ke kapli sv. Otýlie – boho-
služba u příležitos   10. výročí opravy a žehnání kaple.

KINA
Blansko v 15 hod. Jak vycvičit draka 2.
Blansko v 17.30 hod. Hercules. (3D)
Blansko ve 20 hod. Očista: Anarchie.

pondělí 4. srpna
AKCE

Letovice – Areál koupaliště ve 20 hod.: Kšanda, divadelní představení.

KINA
Blansko ve 20 hod. Očista: Anarchie.

Z  
Světlo za boskovické 

odbojáře - 70.výročí skupiny 
Za svobodu

V těchto červencových dnech (14.7.2014) proběhlo 70.výročí osud-
ných nacistických poprav boskovických odbojářů skupiny Za svobo-
du. Boskovická skupina Za svobodu seskupila vlastence nejrůznějšího 
politického i společenského původu, od levicových pracujících, přes 
zástupce sociálního středu ČSR, až po příslušníky podnikatelských 
kruhů věrných republice. 

Všechny spojovala jediná hlavní idea a tužba - osvobodit republiku 
z hitlerovských spárů. Byli tu kazatelé jako Karel Boháček, zaměst-
nanci jako František Lepka, nebo Alois Kubín, i továrníci jako rodina 
Horákových. Skupina uskutečnila řadu akcí od podpory rodin stíhaných 
nacisty, přes ukrývání zbraní nebo podporu uprchlíků z totálního nasa-
zení v říši. Měla kontakty na další odbojové skupiny, ať to byli brněn-
ští Zbrojováci, skupina A.Krále z Valchova a jiní. Příslušníci skupiny 
provedli atentát na hnízdo Hitlerjugendů v  Lamplotově zabaveném 
hotelu v Letovicích, a dlouho nebyli gestapem vypátráni. Významným 
spojencem skupiny byli odbojáři ukrývající se v Drválovicích v lesním 
bunkru.Teprve zradou konfi dentů se zdařilo jednotlivé členy skupiny 
po dvou a třech letech působení (1942 až 1944) vypátrat a zorganizo-
vat jednotlivá zatčení. K historii skupiny se pojí též dramatický únik 
dvou drválovických odbojářů Blahy a Sedláka, ze spárů brněnského 
gestapa Ti přestože byli zatčeni, v lese na místě gestapem fi ngované 
schůzky u Ochozu u Brna,se vyrvali z rukou gestapáků, a po přestřel-
ce unikli do lesů, odkud přešli až na Slovensko a činně se zúčastnili 
Slovenského národního povstání... Vvnikajícím znalcem skupiny Za 
svobodu a jejím pomocným členem byl zesnulý místopředseda ČSBS 
v Boskovicích Mgr.Karel Klemsa, který o její historii psal mnoho statí 
do boskovických zpravodajů.

Zástupci okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu 
v Boskovicích dne 16.července 2014 uctili památku dvanácti popra-
vených a zavražděných odbojářů před pomníkem u továrny MINERVA 
v Boskovicích. Boskovická Minerva, proslulá svými šicími stroji v již 
v minulosti, byla totiž zaměstnaneckým domovem těchto odbojářů. 
Podnik MINERVA ve spolupráci s Boskovicích ČSBS se o pomník 

vzorně stará, a nedávno také pomník krásně renovoval. Patří mu za to 
vděk nejen odbojářů,ale i celé okolní veřejnosti.

Členové okresního výboru ČSBS kromě obvyklého věnce věnovali 
památce každého odbojáře jednu rozžatou svíci,aby toto světlo připo-
mínalo všem kolemjdoucím,že odkaz a památka těch,co padli za naši 
svobodu,nejsou zapomenuty. Pietního aktu se zúčastnili mimo jiné i 
dva pozůstalí - nedávno vyznamenaná členka Okresního výboru Božen-
ka Kavanová,rozená Kubínová, které takto padl její otec, a syn Marie 
Blahové, pan Blaha ze Svitávky,který se pravidelně účastní akcí bos-
kovických odbojářů. To právě jeho otec unikl pařátům gestapa...avšak 
jeho matka zaplatila svůj odboj životem,byla popravena, a její foto-
grafi e spolu s fotografi emi dalších členů odbojových skupin je vysta-
vena v galerii odbojářů v Literárním památníčku odboje v boskovické 
sokolovně. Tyto fotografi e nedávno vysoce ocenila novinářka Russkoj 
gazety z Moskvy, paní Tatjana Zelenina, která navštívila naši okres-
ní organizaci a měla interwiew s našimi veteránkami J.Hlouškovou a 
O.Kakáčovou.

Na pietních aktech, které pořádá Okresní výbor ČSBS Boskovice, 
nesmí chybět jeden význačný atribut. Je to kniha pražských nakladatelů 
Jiřího Vacka a Jiřího Krušiny „Vraždění po německu“. Je to proto,aby 
se vědělo, kdo všechny hrůzy okupace,protektorátu a II.světové vál-
ky způsobil, a kdo je jejich základním viníkem - a jako symbolická 
protiváha dnes vytahovanému pseudofi lmu „Vraždění po česku“, jehož 
autor za tento lžidokument byl navíc vyznamenán sudeťáky...V  očích 
boskovických odbojářů však především zůstává hořet světlo za jejich 
padlé a popravené druhy. Ti přinesli pro republiku oběť nejvyšší. Važ-
me si jí - a nezapomínejme.  Za OV ČSBS Boskovice 

 Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda

A   

Společné pěvecké sbory byly 
hostem na Kalvarii

O Slavnosti Seslání Ducha Svatého konala se pouť na Kalvarii u Jaro-
měřic. Na tuto byly pozvány dva pěvecké sbory, a to chrámový od sv. 
Jakuba z Boskovic a Svatojánský pěvecký sbor ze Svitávky. 

Oba společně s hudebníky ZUŠ přijeli autobusem, aby zazpívali a hud-
bou okrášlili hlavní poutní mši svatou. Tato začala v 10.30 hod. Jejím 
hlavním celebrantem byl P. Leoš Ryška ředitel TV NOE z Ostravy. Sbor 
spolu s orchestrem uvedli mši od Jiřího Pavlici MISSA BREVIS v částech 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus. Sbor řídil Jiří Pohl, na varhany 
doprovázela Lenka Fojtová. Ve své promluvě v homílii se Otec Ryška 
zmínil o vzniku a původu poutního místa Kalvarie. Připomenul 300 let 
od vzniku tohoto poutního místa a pravidelném putování poutníků vždy o 
svátcích svatého Ducha a na podzim o Povýšení svatého Kříže. Zmínil se o 
lonských oslavách 300 let od založení tohoto poutního areálu a loňské náv-
štěvě primase českého a kardinála P. Dominika Duky na Kalvárii. Ocenil 
velké úsilí poutníků a stavbařů, kteří po několik let pracovali na generální 
opravě celého areálu Kalvarie. V homílii dále uvedl tři případy zázračné-
ho uzdravení. Závěrečným požehnáním všem přítomným poutníkům byla 
slavná poutní mše zakončena. Konečné slovo k poutníkům ještě přednesl 
správce poutního místa Kalvarie, poděkoval všem za hojnou účast na prv-
ní letní pouti, pozval všechny na odpolední poutní požehnání, ale též na 
návštěvu Kalvarie po celý rok až do půlnoční mše na Štědrý den. Sbor pak 
na úplný závěr přednesl radostné „Chvalte radostně Krále“ od skladatele 
J. Clarka. Z tohoto místa je mou poviností poděkovat představenému Otci 
Kalvarie za pozvání k vystoupení, za pohoštění, velké díky sbormistru 
Jiřímu Pohlovi, velké poděkování hlavní organizátorce celého vystoupení 
paní Leontině Koryčánkové, varhanici paní Lence Fojtové, sólistům paní 
Janě Chocholaté, Pavlu Klevetovi a také velké díky Jaroměřickým hasi-
čům za převoz techniky k podiu! Velké díky Vám všem!  Miroslav Holík

Siláci. V parném nedělním odpoledni se v Červené zahradě v Boskovicích 
konal již druhý roční soutěže Boskovický strongman. Se šes   silově nároč-
nými disciplínami se popralo dvanáct siláků.  Foto Jaroslav Oldřich
 Více na www.zrcadlo.net



Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492  Cena 39 Kč/mCena 39 Kč/m22  

Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492  Cena 490 Kč/mCena 490 Kč/m22 exkluzivně exkluzivně

Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492Tel.: 723 101 382 nebo 702 292 492  Cena 100 000 Kč + provizeCena 100 000 Kč + provize

úterý 22. července 2014 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE12
FOTOREPORTÁŽ z festivalu Boskovice 2014

Foto Radim Sobota.  Více na izrcadlo.eu

Trasa vycházky: 
a v c á  s c  v  a k v  k  

k a :  h s r k a ar zá r s av y 
s r  as ky rasy vy   s k v y 

v sk v c ch v  h

 sk ch r s  sk v c  
v  s rác  s a  ar ry 

á á 

 r    cyk

 T
ravská T vá  zá k   h    k
s k  Tr ávka   c h  a    h    k

v k   r a  c r    h    k
k  a v c   h   á ra     h    k

c a v c v  k  cyk rasy  a á  sa   h    k
sk v c   s k v a   h    k
sk v c   s k v a   h    k

 T
r ys rc  ark v   s av    h    k

  s á k  á ra     h    k
vka  s á k a ark v    h    k

a a y   c h  a    h    k
kr  s sk   r á   z      h    k
r á ra  ark v   a  s ys    h    k

ar vac  s     v  c   r s rac  v c

 v   k y v s  ás  sk v c
    h

ar v    
y vá    za s  c hy v k v  sk v c

c  a  zrca
r ac :     r ch c r cz 

Accord

BOSKOVICE

VOLEJTE
723 101 382 
702 292 492

www.bbnreality.cz

PRODEJ - Garáž Sloup, okr. Blansko, 20 m2 - Exkluzivně prodáváme zděnou garáž v obci Sloup 
v Moravském krasu. Ihned volná. 

PRODEJ - Pozemek pro stavbu nájemních domů a garáží Boskovice, okr. Blansko, 21 000 m2, 
sítě u pozemku. 

PRODEJ - Pozemek trvalý travní porost, Boskovice, okr. Blansko příjezdová cesta k pozemku 
- asfaltová.


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07B
	zrc08
	zrc09B
	zrc10
	zrc11
	zrc12B

