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Soutěžte 
o sud piva 
Černá Hora!
Více na straně 3

Marta Antonínová

Křtiny - Česká televize Brno 
obsadila v minulém týdnu křtin-
ský zámek. Vybrala si jeho interi-
éry i okolí k natáčení scén nového 
televizního fi lmu s názvem Defi -
nice lásky. Film ze současnosti 
vzniká podle scénáře Michaela 
Viewegha, základem je jeho kniha 
Povídky o lásce. Režie se ujal Ján 
Sebechlebský.

„Hlavní roli v našem novém fi l-
mu hraje láska ve všech známých 
podobách,“ řekl dramaturg David 

Ziegelbauer o právě natáčeném 
snímku brněnského studia České 
televize. Jako partnerské dvojice 
se v něm představí Barbora Polá-
ková a brněnský herec Jan Kola-
řík, Norbert Lichý a herečka pů-
sobící v Maďarsku i na Slovensku 
Anikó Vargová, Pavla Vitázková 
a Igor Chmela. Do rolí staršího 
páru obsadil režisér Květu Fialo-
vou a Jana Skopečka.

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Ve Křtinách vzniká nový televizní film Definice lásky

Hasiči museli zasahovat v Benešově a Letovicích. V druhém případě požár ohrozil dvouleté dítě

Nebezpečný oheň: Zničil statek i dětský pokoj
Radim Hruška

Benešov, Letovice - Závěr července byl 
na Boskovicku ve znamení dvou nebez-
pečných požárů. V prvním případě zapálil 
blesk statek v Benešově a oheň tam způso-
bil škodu za tři miliony korun. V druhém 

pak v Letovicích začalo hořet v dětském 
pokoji. Jen díky duchapřítomnosti rodičů 
se podařilo zachránit dvouleté dítě. Škoda 
se vyšplhala na půl milionu korun.

Plameny šlehající z hospodářské části 
domu, které se rychle šířily na celý objekt 
i do okolí, nahlásili lidé z Benešova hasi-

čům ve středu 25. července v 17.15 hodin. 
„Vzhledem ke značnému rozsahu požáru 
a riziku šíření na další domy vyjelo na mís-
to deset jednotek. Při příjezdu hasičů byl 
rozsáhlý objekt ve tvaru písmene U tak-
řka celý v plamenech ve třetí ze čtyř fází 
hoření. Hasiči zásah rozdělili na dva úse-
ky a proti plamenům nasadili čtyři vodní 
proudy. K doplňování vody v cisternách 
zřídili čerpací stanoviště u místní vodní 
nádrže. K hašení požáru nasadili i třice-
timetrový automobilový žebřík a snažili 
se před plameny ochránit dva další domy 
v bezprostřední blízkosti. Průzkum nepo-
tvrdil původní informaci, že uvnitř objektu 
jsou ovce. Stádo bylo v bezpečí na pastvi-
ně. Před ohněm hasiči z domu vynesli sud 
s naftou. Během zásahu bylo nutné strh-
nout narušený komín, který hrozil zříce-
ním, a také části štítových zdí. K intenzitě 
požáru přispívalo i uskladněné seno a další 
materiál,“ popsal mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid.

Oheň se podařilo dostat pod kontrolu po 
osmnácté hodině. Poté přišlo na řadu roze-
bírání prohořelých konstrukcí a dohašová-
ní řady lokálních ohnisek nebo vyklízení 
zbytků vyhořelého stavení. Dům z minulé-
ho století, který majitel neužíval k bydlení 
a objekt byl již před požárem odpojený od 
energií, požár prakticky zničil. Rychlým 
a účinným zásahem se hasičům před oh-

něm podařilo uchránit dva sousední domy. 
V neděli 29. července pak hasiči vyjíž-

děli k požáru dětského pokoje v letovické 
Nové ulici. Oheň tam likvidovalo pět jed-
notek. „Obyvatelé domu uslyšeli v neděli 
večer pláč z dětského pokoje v prvním pa-
tře. Když se šli podívat, uvnitř už začínalo 
hořet. Dvouleté dítě rodiče stihli včas vy-

nést a zavolat hasiče, oheň se ale rozšířil na 
celý pokoj. Hasiči museli zasahovat v dý-
chacích přístrojích. Oheň se jim podařilo 
dostat pod kontrolu a následovalo dohašení 
lokálních ohnisek. Průzkum stropu nepo-
tvrdil původní podezření, že oheň prohořel 
až do půdního prostoru. Dětský pokoj včet-
ně zařízení ale požár prakticky zničil.

Těžce zranil 
spolujezdce

Uhřice - Těžkým zraněním 
čtyřiadvacetiletého spolujezdce 
skončila v pátek 3. srpna kolem 
osmé hodiny ranní jízda sedmnác-
tiletého mladíka. Ten usedl za vo-
lant osobního auta značky Honda 
a zřejmě důsledkem nepřiměřené 
rychlosti nezvládl řízení a hava-
roval v blízkosti Uhřic. Auto na-
razilo do dvou stromů. „Mladík, 
který není držitelem patřičného 
řidičského oprávnění, byl zraněn 
lehce. Při havárii vznikla škoda za 
asi pětadvacet tisíc korun,“ upřes-
nila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Letovice - Prvního srpna vyhlá-
sila Místní akční skupina Partner-
ství venkova letošní první výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci. 
Mezi úspěšné žadatele rozdělí 
v pěti oblastech více než osm mili-
onů korun. Zájemci o získání pod-
pory mohou své projekty podávat 
až do poledne 7. září. Místní akční 
skupina připravila pro zájemce 
také dvě školení, která proběhnou 
v úterý 7. srpna v 16 hodin v Bo-
rotíně a ve čtvrtek 9. srpna v 16 
hodin v Letovicích. 

V bodovacích kritériích bude 
v letošním roce kladen důraz na to, 
aby peníze směřovaly především 
do menších obcí a místních částí. 
Zvýhodněni budou například také 
ti žadatelé, kteří v  minulých vý-
zvách neuspěli. 

„Co se týče přidělování bodů, 
značně jsme podpořili projekty, 
které vytvoří nějaké pracovní mís-
to. Pokud se to někomu povede tak 
má velmi velkou naději, že v cel-
kovém hodnocení uspěje. Pracov-
ní místo ale musí udržet nejméně 

pět let, v opačném případě by mu-
sel dotaci vrátit. Podmínkou také 
je, že nesmí zaměstnat rodinného 
příslušníka. Hodně podporuje-
me také projekty, které nějakým 
způsobem šetří energie, například 
zateplením budov nebo vybudová-
ním solárního ohřevu vody a po-
dobně,“ upřesnil manažer MAS 
Petr Dvořáček.

Podrobné informace naleznou 
zájemci na internetových strán-
kách www.maspartnerstvi.cz. 
 (hrr)

MAS Partnerství venkova rozdělí 
více než osm milionů korun

Václav Kolář stříbrný
Jedenadvacetiletý 
blanenský biketrialista 
o víkendu dosáhl na 
svůj senzační životní 
úspěch.

 Více na straně 7

Pozor! Natáčí se! Prostory kř  n-
ského zámku už několikrát „hrály“ 
ve fi lmu či televizním seriálu. Inte-
riéry zámku si pro fi lm Defi nice lás-
ky vybralo brněnské studio České 
televize. V hlavních rolích se mimo 
jiné představí Květa Fialová a Jan 
Skopeček. Foto Jef Kratochvil

Příběhem se prolínají osudy 
několika partnerských dvojic, 
přičemž každá z nich představuje 
jednu z možných variant defi ni-
ce skutečné lásky. Děj fi lmu se 
odehrává v průběhu pěti letních 
dnů v menším moravském městě. 
Divák dostane příležitost sledo-
vat například marnou snahu otce 
rodiny, který se snaží překonat 
počínající krizi středního věku až 
pubertálním zahořením k nezná-
mé krásce. Svému okolí včetně 
vlastní manželky je přitom spíše 
k smíchu než pláči. Paralelně se 
odvíjí další příběh. Mladá žena 
odmítá puritánsky svázanou mo-
rálku svých nejbližších a snaží se 
žít po svém. Přitom zoufale hledá 
životního partnera. Hrdinou třetí-

ho příběhu je někdejší sportovní 
hvězda prožívající trpký konec 
kariéry. Provází ji nejen rozpad 
osobních vztahů, ale v podstatě 
všeho, pro co stojí žít. A pak je tu 
bezdětný, slušně zajištěný man-
želský pár. Ona i on se až dojemně 
snaží zakrývat své mimomanžel-
ské milostné aktivity, aniž si uvě-
domují, že už jsou vlastně veřej-
ným tajemstvím. 

 „Natáčeli jsme zejména v Brně 
a jeho okolí,“ upřesňuje vedou-
cí produkce Michael Beran. Ale 
například také na zámku ve Křti-
nách. Zámek se proměnil na pen-
zion, v jeho chodbě vznikla recep-
ce, fi lmaři využili jeden z pokojů, 
terasu a velký sál, ale i venkovní 
prostory.  Pokračování na str. 3

Naučná stezka provede historií
Bořitov - Zajímavé putování čeká na ty, kteří se vydají na novou 

archeologickou naučnou stezku v okolí Bořitova. Má celkem deset za-
stavení a ofi ciálně bude otevřena v sobotu 1. září v 15 hodin u místní 
Orlovny.

 Už tisíce let žijí lidé v katastru dnešního Bořitov. Jedna generace stří-
dala druhou, měnily se i polohy někdejších vsí. Místa, kde stovky let 
stály vesnice, následující osídlení využívalo jako pole a vše, co vadilo 
pluhu v orbě, lidé pracně odstranili. Opevňovací náspy, příkopy, zbytky 
obydlí, cest, kultovních míst, náspů a hrobů - to vše postupně mizelo 
z povrchu země i z paměti lidí. Ale ne všechno bylo zničeno. Kde zá-
klady domů nebo hroby zasahovaly hlouběji, než mohl zničit pluh, tam 
hlína uchovala všechny stopy a předměty, které se do ní během tisíciletí 
dostaly. Teprve od druhé poloviny 19. století začali lidé nálezy uchová-
vat, zachovaly se i bližší údaje o místech nálezů. 

Dnes si tato místa můžete prohlédnout díky stezce, kterou připravili 
nadšenci z bořitovského Orla i díky dotaci z Programu rozvoje venkova. 
S žádost o dotaci a s grafi ckým návrhem informačních tabulí pomohla 
Místní akční skupina Moravský kras.  (ama)

Benešov.  Foto HZS JmK PS BoskoviceBenešov.  Foto HZS JmK PS Boskovice

Benešov.  Foto HZS JmK PS BoskoviceBenešov.  Foto HZS JmK PS Boskovice



Bohumil Hlaváček

Blansko - 
O tom, co se 
děje v Blan-
sku o prázd-
ninách a co 
město čeká 
v druhé po-
lovině roku, 
jsme si popo-
vídali s mís-
tostarostou Jiřím Crhou.

Přes léto se obvykle buduje, je 
tomu tak?

Ano. Většinou probíhají inves-
tiční akce, zejména ve školách 
jsou pro to nejlepší podmínky. 
Pro letošní rok jsme chtěli pře-

devším pokračovat v opravách 
ulice Masarykovy. Proběhlo vý-
běrové řízení, ale vše se muselo 
odložit.

Z jakého důvodu?
Zjistilo se, že jsou tam ve špat-

ném stavu kanály. Rozhodli jsme 
se proto, že se vše uskuteční až 
příští rok, až Svazek měst a obcí 
uvolní na jejich opravu prostřed-
ky. Doufejme, že se to podaří. 
Část vyčleněných peněz se pou-
žije na jiné komunikace, třeba na 
ulicích Palackého a Žižkova, část 
odložíme na příští rok pro původ-
ně plánovanou akci. 

Co dál?
Opravíme chodník z Blanska 

na Klepačov, další v ulicích Chel-
čického a Hybešově. Vybudujeme 
slibované autobusové zastávky 
v ulici Bezručově. Původně plá-
novaná částka milion korun bude 
s největší pravděpodobností vyš-
ší. 

Hotovo je již odvlhčení zim-
ního stadionu. Revitalizujeme 
domy ve vlastnictví města z pe-
něz získaných z prodeje bytů, tato 
strategie je podle mne správná. 
Myslím, že Blansko začíná díky 
novým fasádám dostávat zcela ji-
nou tvář, ať již třeba na sídlištích 
nebo na ulici 9. května. Vypadá to 
vše úplně jinak. 

Jaký je stav ve školách?
Tam se investovalo hodně loni, 

letos se jedná spíše o drobnější 
opravy. Jedinou větší akcí bude 
zateplení budovy ZŠ Salmova, 
v tomto případě ale stále čekáme 

na přidělení potřebné dotace, což 
by se mělo stát na podzim. Vý-
měna oken proběhla na některých 
školkách.

Co se děje u Městského klubu 
důchodců?

Bude zde rozšířena jídelna, kte-
rá tak bude moci sloužit i na jejich 
četné kulturní akce, na něž mnoh-
dy měli málo místa. Klub funguje 

dobře, důchodci si zaslouží lepší 
podmínky pro činnost.

Na co jsme ve výčtu ještě za-
pomněli?

Doplnily se herní prvky na hřiš-
tích na Obůrce a Klepačově. Zce-
la nové dětské hřiště pak vznikne 
ve Zborovcích, kde něco podob-
ného chybělo, pro teenagery pak 
pod dopravním hřištěm v Palavě. 
Nesmíme zapomenout na regene-
raci trávníku na fotbalovém hřišti 
na Údolní ulici. Vypadá, že to do-
padlo dobře, generálkou bude již 
první mistrovské utkání tuto so-
botu derby s Boskovicemi, věřím, 
že si diváci najdou cestu. V hale 
TJ ČKD byla instalována nová 
elektronická časomíra.
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Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na čtyři miliony korun

Kostel čeká náročná oprava věží

Crha: Díky zateplování má město moderní tvář

K K
Neplatičů 
benzínu

stále přibývá
Blanensko a Boskovicko - Po-

licistům na Blanensku přibývají 
starosti s šetřením případů, kdy 
řidiči na čerpacích stanicích na-
tankují do svých vozidel naftu 
nebo benzín, nasednou do auta 
a zmizí bez zaplacení. Jeden z po-
sledních případů se stal v pátek 
3. srpna ve čtvrt na jednu v noci 
v Blansku. Zatím nezjištěný řidič 
do osobního auta Citroën XM 
tam natankoval více než čtyřicet 
litrů nafty, nasedl do auta a ujel. 
Způsobil tak škodu za asi patnáct 
set korun. Podobný případ se stal 
také v Lipůvce, kde bez placení 
ujel s naplněnou nádrží řidič mo-
tocyklu.  (hrr)

Auto ukradli 
z parkoviště

Jedovnice - Škoda Octavia za-
parkovaná v Jedovnicích se stala 
v noci na čtvrtek 2. srpna terčem 
zloděje. Nevadila mu ani skuteč-
nost, že bylo auto uzamčené. Ve 
vozidle si navíc s sebou odvezl 
i navigaci, zabudovanou kameru, 
autorádio, kompresor, sluneční 
brýle, tři spací pytle, nafukovací 
matrace a další osobní věci. Zloděj, 
po němž policisté pátrají, způsobil 
škodu za více než 195 tisíc korun 
a je podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu neoprávněné užívání cizí 
věci.  (hrr)

Kombajn boural
u Skrchova

Skrchov - Středeční ráno 1. srp-
na zkomplikovala řidičům na 
hlavním tahu mezi Brnem a Svita-
vami – silnici I/43 dopravní neho-
da mezi Skrchovem a Stvolovou. 
Před půl šestou se tam totiž střetl 
kamion s kombajnem. Zeměděl-
ský stroj jel ve směru od Letovic 
na Svitavy společně s doprovod-
ným vozidlem. Nákladní auto 
v protisměru sice zastavilo, přesto 
si obě auta nevyhnula a došlo ke 
srážce. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn, alkohol u řidičů vyloučily 
dechové zkoušky. Škoda na vozi-
dlech byla vyčíslena na asi 140 
tisíc korun.  (hrr)

Zaplacené zboží 
nedodal

Blanensko - Kriminalisté na 
Blanensku šetří případ čtyřiceti-
letého muže, který je podezřelý 
se spáchání trestných činů pod-
vodu a zpronevěry. Muž si totiž 
například ponechal peníze, které 
mu přišly na jeho bankovní účet 
omylem, přestože byl vyzván 
k jejich vrácení. Jednalo se o část-
ku v cizí měně, v přepočtu by šlo 
asi o 150 tisíc korun. 

Kromě toho si tento muž ne-
chal zaplatit od fi rem dopředu za 
dodávku strojů do výroby. Objed-
nané zboží se už ale ke kupujícím 
nedostalo a stejně tak jim nebyly 
vráceny zaslané peníze. Celková 
škoda, kterou měl muž způsobit, 
byla vyčíslena na více než 980 ti-
síc korun.  (hrr)

Vandal poničil
vůz sprejem

Suchdol - Nepříjemné překvape-
ní čekalo v neděli 29. července ráno 
na majitele osobního auta značky 
Fiat Punto zaparkovaného v Such-
dole. Zatím neznámý pachatel to-
tiž na zadní okno a část karoserie 
nastříkal urážlivý nápis oranžovou 
barvou. Majiteli auta tak vznikla 
škoda za asi deset tisíc korun. Po 
pachateli policisté pátrají.  (hrr)

Zastávce už 
nevyhnul

Blansko - Vážnou havárií skon-
čila v pátek 27. července po druhé 
hodině odpolední jízda šestatřiceti-
letého motocyklisty na stroji znač-
ky BMV. Muž jedoucí od Blanska 
směrem k Šebrovu předjížděl před 
ním jedoucí auto. Když se však 
chtěl vrátit zpět do svého jízdního 
pruhu, nezvládl už zřejmě v dů-
sledku nepřiměřené rychlosti svůj 
motocykl a narazil do autobusové 
zastávky ve Svaté Kateřině. Utrpěl 
středně těžká zranění, s nimiž byl 
převezen do nemocnice. Škoda činí 
asi 80 tisíc korun.  (hrr)

Muže na kole
zaskočil zajíc

Boskovice - Tým rychlé lékařské 
pomoci z Boskovic zasahoval v ne-
děli 29. července při kuriózní ne-
hodě. Mladý muž se totiž při jízdě 
na kole střetl se zajícem. Vzhledem 
k tomu, že muž neměl přilbu, utrpěl 
závažná poranění hlavy. Zasahující 
tým jej na místě ošetřil, nitrožilně 
podal potřebné léky a zafi xoval tělo 
pomocí fi xačních pomůcek. Vzhle-
dem k závažnosti poranění byl muž 
následně transportován na urgentní 
příjem traumacentra v Brně.  (hrr)

Srazila se hned
tři auta

Blansko - Dopravní nehoda tří 
aut se stala ve středu 25. červen-
ce kolem deváté hodiny na silnici 
mezi Blanskem a Šebrovem. Šest-
advacetiletý řidič osobního auta 
Fiat Punto, nepřizpůsobil rychlost 
svým schopnostem a zejména sta-
vu a povrchu vozovky, která byla 
znečištěna. Dostal smyk a narazil 
do před ním zastavujícího druhého 
Fiatu Punto. Ten brzdil, protože 
před ním u pravého okraje vo-
zovky již stálo další auto značky 
Škoda Octavia. Po nárazu byl za-
stavující Fiat Punto ještě odhozen 
na Škodu Octavii. Při nehodě byla 
lehce zraněna řidička zastavují-
cího Fiatu Punto, na vozidlech 
vznikla škoda 45 tisíc korun. Žád-
ný z řidičů nebyl pod vlivem alko-
holu. Policisté na místě zjistili, že 
nehoda se stala v místě, kde byla 
na silnici rozsypaná a rozježděná 
řepka olejka.  (hrr)

Zloděj kradl 
na hřišti

Vísky - Sportoviště ve Vískách 
navštívil v noci na středu 25. čer-
vence zloděj. Z hospody si vzal 
čokolády a ze skladu ukradl traktor 
na sekání trávy v hodnotě asi 150 
tisíc korun. Celková škoda přesáhla 
165 tisíc korun.  (hrr)

Zaparkoval na
objezdu, 

a poté usnul
Blansko - Nezvyklý případ še-

třili v noci na úterý 24. července 
policisté v centru Blanska. Na kru-
hovém objezdu tam totiž zastavil 
a usnul sedmačtyřicetiletý řidič 
Fiatu Tempra. Policisty na místo 
přivolali svědci, kteří měli problém 
vjíždět do ulice Poříčí. Řidič seděl 
za volantem a spal. Po chvíli se jej 
podařilo probudit, odmítal však 
s policisty komunikovat. Protože 
bylo patrné, že je pod vlivem alko-
holu, skončil nakonec v protialko-
holní záchytné stanici. Teprve tam 
se podrobil dechové zkoušce, která 
ještě po dvou hodinách vykázala 
1,3 promile.  (hrr)

Radim Hruška

Vanovice - Evangelický kos-
tel ve Vanovicích čeká v nejbližší 
době rozsáhlá rekonstrukce. Obě 
jeho věže jsou totiž v havarijním 
stavu. A to především dřevěné 
konstrukce, které věže nesou. Kvů-
li rozsahu poškození už nebude 
možná jen výměna některých čás-
tí, ale bude nutné postavit repliky 
věží. Náklady na jednu se přitom 
vyšplhají na zhruba dva miliony 
korun. Vanovičtí nyní shání po-
třebné prostředky a plánují stavbu 
zahájit už letošním roce.

„Na dřevěné konstrukci se pode-
psalo především působení různého 
dřevokazného hmyzu, občasné za-
tékání a také mikroklima, protože 
ve věži se sráží voda. Nosné části 
jsou hodně poškozené a v někte-
rých místech dokonce ztrácí svoji 
funkčnost. Měli jsme tady několik 
odborníků a jednoznačné stanovis-
ko bylo, že se to nedá opravit nebo 
jen vyměnit trámy na postižených 
místech, ale je potřeba věže udělat 
kompletně nové. To znamená je 
sundat, na zemi vystavět repliky, 
a potom je jeřábem usadit. Kon-
krétně se jedná o oplechované části 
věže, které měří na výšku více než 
šestnáct metrů,“ uvedl vanovický 
farář Pavel Freitinger.

Právě kvůli značné velikosti věží 
bude jejich oprava fi nančně nároč-
ná. Předběžné kalkulace hovoří 
o zhruba dvou milionech korun 
za jednu věž. Ve Vanovicích zatím 
připravují opravu jedné z nich, ale 

náš rozhovornáš rozhovor

obě dvě jsou ve stejně špatném 
stavu. V současné době je hotový 
průzkum, projekt a vyřízená veš-
kerá nutná povolení. Nejvíce času 
i energie tak zabírá shánění potřeb-
ných fi nančních prostředků. 

„Protože se jedná o tak vysokou 
částku není náš sbor schopen tuto 
opravu pokrýt. Ani ústředí naší 
církve není schopné ji fi nanco-
vat, i když od něj máme příslib na 
menší část prostředků letos a větší 
v příštím roce. Uvažujeme o mož-
nostech vícezdrojového fi nanco-

vání, proto jsme oslovili i Minis-
terstvo kultury prostřednictvím 
Památkového ústavu v Brně, a to 
nám přislíbilo 350 tisíc korun. Po-
žádali jsme také o dotaci Jihomo-
ravský kraj, tam ještě nevím, kolik 
prostředků poskytne. Kromě toho 
bychom se chtěli pokusit získat 
nějaké prostředky z evropských 
fondů. Vedle těchto možností jsme 
už vyhlásili i veřejnou sbírku. Se-
tkala se s velkým úspěchem, krát-
ce po zahájení jsme shromáždili 
bezmála sto tisíc korun, což je vel-
mi slušná část, ale vzhledem k vel-
ké fi nanční náročnosti je to stále 
málo,“ popsal Pavel Freitinger. 

I přesto chtějí Vanovičtí práce 
na jedné věži zahájit ještě v letoš-
ním roce. „I když ještě nemáme 
potřebné krytí, tak předpokládá-
me, že v podzimních měsících 
budeme muset začít minimálně 
nákupem materiálu. Peníze, kte-
ré máme přislíbené, totiž budeme 
muset vyčerpat ještě v letošním 
roce. Zatím to vypadá tak, že na-
koupíme materiál nebo jeho část a 
příští rok by se měla oprava jedné 
věže dotáhnout. Situace není tak 
vážná, že by věže měly v horizon-
tu měsíců spadnout, ale věc je nut-

né řešit a nemůžeme ji dlouhodobě 
odkládat,“ dodal Pavel Freitinger.

Samotná oprava odhalí také to, 
zda předci nechali ve věžích něja-
ký odkaz. S velkou pravděpodob-
ností tomu tak bude, protože se 
v archivu našel krátký text. 

Text, který byl roku 1865 
vložen do pozlaceného 
vrcholu věže evangelického 
kostela ve Vanovicích:

„Chrám tento stůjž tu před oči-
ma lidskými jako brána nebeská 
a vrchole věží jeho odkazujtež 
těch, kteříž tudyto jdou, k oným 
horám, odkudž pomoc naše při-
chází – k Hospodinu a Otci ne-
beskému, jemuž s Synem Jeho 
Kristem Ježíšem a Duchem sva-
tým budež čest a sláva nyní i na 
věku – Amen.“ 

Pokud chcete přispět 
na opravu věží vano-
vického kostela, můžete 
svůj dar zaslat na účet 
43-2211250287/0100.

Pavel Frei  nger ukazuje fotodokumentaci stavu věží.  Foto Radim HruškaPavel Frei  nger ukazuje fotodokumentaci stavu věží.  Foto Radim Hruška

Poškození je v některých místech značné.  Foto archivPoškození je v některých místech značné.  Foto archiv

Získávali zkušenos   ve Španělsku
Křtiny - Už čtvrtý projekt v rámci programu celoživotního vzdělávání 

s názvem Leonardo da Vinci, který pořádá Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy, končí v těchto dnech ve křtinském Školním lesním 
podniku Masarykův les Mendlovy univerzity Brno. V praxi to znamená, 
že v loňském roce absolvoval studijní pobyt ve španělské Andalusii Martin 
Zouhar, vedoucí personálního oddělení ŠLP, a v těchto dnech se vrátil ze 
Španělska domů i druhý účastník. Byl to Petr Pelant, lesník z polesí Vra-
nov, který v oblasti Cazorla prožil tři týdny. Oba byli hosty Vzdělávacího 
lesnického centra.

„Výsledkem jejich pobytu je nejen zdokonalení znalostí a praktického 
použití španělštiny, ale přivezli si také spoustu poznatků o španělském les-
nictví, o jejich metodách ochrany přírody, o práci s obnovitelnými zdroji 
a podobně,“ řekl Jiří Šilhánek, vedoucí oddělení přípravy projektů ŠLP. 
V prvních letech fungování projektu Leonardo da Vinci absolvovali zá-
jemci pobyty ve Skotsku, teď směřují do Španělska. „Podmínkou je samo-
zřejmě zájem a dobrá úroveň znalostí španělštiny,“ upřesnil Jiří Šilhánek. 
Letos na jaře přijeli do Křtin tři Španělé na osmitýdenní stáž. Pracovali 
v lese, vyvětvovali douglasky, prováděli prostřihávky v přirozeném zmla-
zení, asistovali lesníkům při práci, navštívili výzkumnou stanici ve Křti-
nách, která se zabývá vývojem a výrobou lesních lanovek. Mimo jiné se 
zúčastnili i otevření naučné stezky v sokolnické oboře. „V rámci mezi uni-
verzitních vztahů k nám jezdí na stáže i mimo program Leonardo da Vinci 
nejen španělští studenti,“ vysvětlil Jiří Šihánek.  (ama)

Prapor. Minulý týden instalovala v Muzeu Boskovicka pražská konzer-
vátorka Vendulka Otavská pozůstatky hedvábného malovaného pra-
poru, nalezené v září 2008 v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích. Frag-
menty jsou instalované na podkladové desce s reliéfem praporu, který 
pochází ze 16. až 17. stole  . Tajemstvím zůstává nápis na praporu, ze 
kterého se dochovaly jen spodní čás   písmen.  Foto Jaroslav Oldřich
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Soutěžte o sud 
piva Černá Hora!

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo 
připravily velkou letní fotosoutěž.  

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

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

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

získají multipack piva Černá Hora.

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

Jarmark. Vanovice hos  ly tradiční Malohanácké řemeslné jarmark. Kromě ukázek řady řemesel a bohatého kulturního programu bylo letošním vrcholem akce předvedení tradičních krojů Malé Hané.  Foto Petr Dvořáček

Nádvorník: Představí se regionální i cenami ověnčené kapely 

Boskovice ožijí Festiválkem
Martina Vašková

Boskovice - Druhý srpnový 
víkend se Boskovice opět stanou 
centrem festivalového dění. V are-
álu Panského dvora v Hradní ulici 
se od pátku 10. do neděle 12. srpna 
uskuteční další ročník akce s ná-
zvem Festiválek bez bojů a válek, 
který nabídne regionální i hudeb-
ními cenami ověnčené kapely, 
divadla i prezentaci neziskovkám 
z regionu i širšího okolí. Letošní 
hlavní hvězdou bude skupina Mňá-
ga a Žďorp, která zahraje v sobotu 
večer. Více prozradil organizátor 
akce Jenda Nádvorník.

Můžeš nám akci představit?
Festiválek bez bojů a válek začí-

nal před devíti lety ve Skalici nad 
Svitavou jako menší multižánrová 
akce. Do dnešní doby se neustále 
vyvíjí a roste – počet návštěv-
níků se pohybuje okolo čtyř set 
– jeho cíl však zůstává stále stej-
ný. Chceme jeho prostřednictvím 

oživit kulturní dění v Boskovicích 
a pomoci dobré věci. Tradičně 
spolupracujeme s neziskovými or-
ganizacemi a druhý rok i se stacio-
nářem pro postižené Emanuel Bo-
skovice – Centrum denních služeb 
při Oblastní charitě Blansko.

Fes  válek se koná letos už po 
deváté, jak se během své historie 
vyvíjel? 

Za devět let trvání akce si Fes-
tiválek prošel mnoha změnami – 
v místě konání, kdy se přesouval 
ze Skalice, Olešnice a Jabloňan do 
Boskovic, ale i v celkové organi-
zační struktuře a dramaturgickém 
pojetí. V Boskovicích se letos 
uskuteční už po třetí, našli jsme 
pro něj konečně ideální místo 
v Panském dvoře poblíž zámku. 

Nově je letos fes  valové dění 
třídenní. Jaký program jste při-
pravili a jaký největší tahák ná-
vštěvníky čeká? 

V pátečním programu vystou-

pí vesměs regionální kapely, jako 
například boskovičtí Heavily 
Loaded, návštěvníci se můžou 
těšit i na páteční vystoupení jed-
né z největších hvězd Festiválku 
z uplynulých let Jindru Holubce. 
V sobotu bude největším tahákem 
Mňága a Žďorp, ale také vítězové 
letošní ceny Anděl kapela Good-
fellas, dále skupina Floex nebo 
rakouští My name is Music. Ne-
děli pak spojujeme s boskovickou 
promenádní sezonou, kdy před zá-
meckým skleníkem vystoupí Di-
vadlo Krok, Sousedi nebo Hova-
duo. Každoročně dáváme prostor 
i neziskovým organizacím, letos 
spolupracujeme s Nesehnutím, 
Světem bez válek a násilí, Oblast-
ní charitou Blansko i Olomouc. 
Na Festiválku budou připraveny 
výstavy a prezentace jednotlivých 
neziskovek.

Kde se lidé dozví více informa-
cí o aktuálním ročníku a jaké je 
vstupné na akci? 

Veškeré informace najdou 
na našich webových stránkách 
www.festivalekbezbojuavalek.cz, 
facebooku Festiválku a na plaká-
tech po Brně a Blanensku. 

Páteční program je za padesát 
korun, sobotní za dvě stě a dvě stě 
padesát korun a neděle zdarma. 

PROGRAM
PÁTEK 10. srpna PANSKÝ 

DVŮR (ul. Hradní 3): Beznaděj-
ný případ, Heavily loaded, Jindra 
Holubec, Helemese. 

SOBOTA 11. srpna PANSKÝ 
DVŮR (ul. Hradní 3): Emil 
& Jakub, Minds (CO,ZA), Mo-
del Bazaar, The Limes, My name 
is music (A), Zdeněk Bína, Mňá-
ga&Žďorp, Goodfellas, Professor 
leopard, Floex. 

NEDĚLE 12. 8. PŘED ZÁ-
MECKÝM SKLENÍKEM: Di-
vadlo KROK, Hovaduo, Sousedi, 
Rusty Nail.

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

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

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

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

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

délka v metrech? 

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

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

používáno k proceduře medové pivní koupele?  

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

centrem Wellness Kuřim?

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

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

Ve Křtinách vzniká nový 
televizní film Definice lásky

Pokračování ze str. 1
„Podle původního plánu jsme měli točit i v Jedovnicích u rybníka, ale 

bohužel v den natáčení pršelo a už jsme nenašli další vhodný termín, tak 
se tam už nevrátíme,“ upřesnil vedoucí produkce s tím, že v Křtinách se 
štábu moc líbilo. Jen zvukaři vadilo, že přes obec jezdí těžká technika.

„Jsme v polovině natáčení, diváci se mohou těšit, že Defi nici lásky 
poprvé uvidí v lednu příštího roku v rámci bloku původní tvorby české 
televize,“ prozradil Michal Beran.

 Foto Jef Kratochvil Foto Jef Kratochvil

Oprava ulice 
kpt. Jaroše míří 

ke konci
Boskovice - Už jen jeden den 

budou motoristé muset objíždět 
ulici Kpt. Jaroše v Boskovicích. 
Ve středu 8. srpna by totiž měla 
skončit uzavírka. 

Stavební fi rma splnila termín 
a v současné době jsou již hotové 
téměř všechny práce.

Práce v ulici Kpt. Jaroše obsa-
hovaly rekonstrukci kanalizačního 
řadu, poškozených domovních 
přípojek a vozovky, výměnu sil-
ničních obrubníků a opravu dvou 
přechodů pro chodce.  (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich
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Z  Na zámku v Rájci představili unikátní sbírku horských křišťálů

Klenoty Salmů lákají návštěvníky
Marta Antonínová

Rájec-Jestřebí - Zajímavé pře-
kvapení přichystali pro návštěvní-
ky od poloviny prázdnin na zám-
ku v Rájci. V poslední místnosti 
velkého prohlídkového okruhu 
byla zpřístupněna klenotnice s je-
dinečnou sbírkou horských křiš-
ťálů, která nemá v České republi-
ce ani ve střední Evropě obdoby. 
Poklad nevyčíslitelné hodnoty 
nashromáždili za staletí členové 
šlechtického rodu Salmů.

„Nejedná se o exponáty, které 
bychom svezli z různých zámků. 
Skutečně všechny předměty po-
cházejí ze sbírek našeho zámku. 
Jen jsme zatím neměli vhodné 
a důstojné prostory pro jejich vy-
stavení,“ upozornil návštěvníky 
před vstupem do klenotnice prů-
vodce. Upravená místnost byla 
veřejnosti zpřístupněna na počest 
čtyřstého výročí úmrtí císaře Ru-
dolfa II. 

Základem sbírky jsou tak zva-
né horské křišťály. Nejstarší 
artefakty pocházejí z poloviny 
16. století z dílen benátských mi-
strů, nejmladší jsou ze začátku 
18. století z Německa. „Chtěli 
jsme návštěvníkům ukázat uni-
kátní sbírku honosných nádob 
z horských křišťálů. Je jedinečná 
svou kvalitou i rozsahem. Rájec-
ká sbírka zůstala i v padesátých 
letech na zámku a byla dokonce 
na prohlídkové trase v prosklené 
barokní skříni,“ prohlásila pro 
tisk Lenka Kalábová. 

Nejstarším exponátem klenotni-
ce je křišťálový podnos s řezaný-
mi i ovidiovskými scénami, který 
pochází z milánské dílny bratří 
Saracchiů (kolem 1580 - 1585). 
Součástí klenotnice je také nově 
restaurovaný jantarový domácí 
oltářík s Malou Kalvárií, který byl 
vzhledem ke svému stavu dosud 

ukryt v depozitáři. Tato jedinečná 
práce pocházející z gdaňské dílny 
Michela Redlina (kolem 1680). 
Mezi exponáty klenotnice jsou 
také zařazeny významné řádové 
insignie spojené s členy knížecího 
rodu, například řád Zlatého rouna.

Na návštěvníky rájeckého zám-
ku čeká další unikát – knížecí ko-

runa. Byla nalezena náhodou před 
několika lety v depozitáři zámku 
a náročně restaurována. Je posetá 
polodrahokamy a zdobí ji perličky 
a stříbrné plátky. 

Když budete na rájeckém zám-
ku, navštivte i Galerii Kruh. Tam 
své obrazy vystavuje až do 16. září 
brněnský malíř Michal Halva.

Klenotnice. Oltářík z jantaru, nádoby z horského křišťálu nebo třeba Řád zlatého rouna můžete vidět v nové 
expozici rájeckého zámku. Jejího otevření se zúčastnila i hraběnka Salmová. Foto Jaroslav Oldřich

S
Hloupost světem 

vládne
Káča si žila celkem na její mož-

né poměry docela dobře. Sice 
různě úsporně, ale i po rozvodu to 
docela šlo. Malý potomek rostl ke 
spokojenosti maminky a k rado-
sti dědečka a babičky. Chodili na 
procházky, slunili se v parku, rádi 
courali za nákupy. Sice na diskoté-
ky ji rodiče nepouštěli, ale na to si 
zvykla. Ono, mezi námi, jeden ne-
zajištěný a nezletilý potomek do-
cela stačil. Až naráz přišla o práci, 
pravda, nebyla nikterak vybavena 
školami a tak dala fi rma soukrom-
níka přednost kvalifi kovanější síle 
lépe vládnoucí zejména počítačem 
a účetnictvím. Tak se náhle dosta-

la do fronty na pracáku. Ta byla 
a je stále delší a delší, její domácí 
i rodičovská aktíva klesala. Nála-
da doma začala den ze dne houst-
nout…, a to ještě nebylo všechno! 
Poštovní doručovatelka za ní při-
šla s pitomou obálkou, na které byl 
barevný pruh. Káča totiž již dávno 
zapomněla, že ještě v manželství 
podepsala co neměla!

Manželovu kamarádovi to-
tiž podepsala prohlášení ručitele 
skryté v dohodě o podmínkách 
ručení, když potřeboval ručit na 
zařízení bytu. Bylo to jen 60 tisíc, 
tehdy říkali. No a v mezidobí roz-
vod, a pak asi dohoda mezi chla-
py… a Káča dostala již k úhradě 
značně vyšší částku, a že musí 
zaplatit! Ta obálka s pruhem byla 
totiž již několikátá. Ty předchozí 
od rozhodce, který vyvstalý spor 
řešil ani neotevírala. Ji cizí dluhy 
přece nezajímají! Co je jí po tom, 
říkala si. Na rady rodičů, taky ne-

dala. Co by za chlapem chodila, 
je ráda, že se ho zbavila, opilce 
jednoho i druhého. Tedy nedělala 
zase nic. A to byla její velká život-
ně osudná chyba, chyba za kterou 
se zpravidla moc platí. V obálce 
byl exekuční příkaz. A byl docela 
strohý. Zaplatit do 8 dnů. Dlouhý 
výčet částek a různých procent úro-
ků z prodlení byl však daleko ob-
sáhlejší než si Káča dokázala vůbec 
představit. Na druhé straně součtu 
dluhů a dalších položek, na stránce 
dole a tučnými číslicemi, se usadi-
la docela baňatá částka dosahující 
téměř dvěstě tisíc korun… a pokra-
čovala příkazem k úhradě nákladů 
exekuce, což bylo další pěti místné 
číslo. Káča šla do kolen! V prvním 
okamžiku tu pro ni zcela likvidační 
sumu ani nebyla schopna domys-
let, pak potok slz polil beznadějnou 
tvář krásky dlouhovlásky. Vzlyky 
z pokoje přilákaly nejdříve přítele 
a pak rodiče. Všichni strnuli z ne-

nadálé rány. Bezradné ticho ovlád-
lo domácnost. Co s nimi bude? 
A za pár dnů se objevil exekutor 
s nálepkami. Vůbec ho nezajíma-
lo, že některé kusy nábytku či tele-
vize a přehrávač, sem vnesl přítel. 
I ty nafasovaly ceduličky. „Buď 
zaplatíte do měsíce, když jste na 
tom tak jak říkáte, nebo si to od-
neseme,“ děl světák bez citu a po-
chopení. Z přítele, který byl svěd-
kem životní rány, se postupem času 
v daném měsíci, stal spíše nepřítel, 
který byl postaven i s tím málem, 
co zbudoval, doslova ke zdi. Zá-
sahem exekutora se rozpadlo vše, 
co ještě v rodině nějak drželo, byť 
bídně, pohromadě. Neuvážený 
podpis na několik let zničil mladé 
do té doby bezstarostné životy. Bo-
hužel, i takové osudy jsou, a naivní 
hloupost světem vládne. A pro ty, 
co si myslí, že se na různé sociální 
dávky nedá sáhnout, jen doplňuji, 
že exekutor může.  (jax)

Cestou necestou… 
Kdo z nás v životě někam necestoval. Autem, autobusem, vlakem, na kole 

nebo pěšky. V obou posledních případech (tedy při cyklistice a turistice) se 
člověk nejčastěji spoléhá na mapu a zdravý rozum. Obvykle se pohybuje po 
značených trasách, a pokud zjistí, že je úplně jinde, než kde původně měl být, 
velmi často zvolí nějakou zkratku. To, zda si cestu opravdu zkrátí, je ovšem bez 
záruky. Vzpomínám si na výlet s přáteli na Lysou horu loni v listopadu. Při se-
stupu po pohodlné asfaltce (s ohledem na moje trpící kolena) jsme pohledem 
do mapy zjistili, že tato cesta nesměřuje na parkoviště, na kterém jsme zane-
chali auto, nýbrž do vesnice, vzdálené od parkoviště asi 3 km. Ze silnice jsme 
proto museli nutně odbočit a napojit se na turistickou značku. Jak jinak než 
zkratkou. A tak moje kolena dostala záběr nejen při sestupu do lesní rokliny, 
ale i při výstupu z ní, protože značka vedla po hřebeni protějšího svahu. 

 Pohodlnější způsob cestování se naskýtá autem. Moderní technologie nám 
umožňují zapojit před jízdou GPS, navolit cíl cesty a nechat se jednoduše na-
vádět. Z nejednoho kuriozního případu, kdy auto skončilo zcela mimo silnici, 
je jasně patrné, kam až to může dojít, když přestaneme používat selský rozum. 
Příkladů by se našla celá řada a zřejmě každý z nás už někdy někde špatně 
odbočil. Buď si potom cestu o několik kilometrů protáhneme, nebo se vrátíme 
na nejbližší křižovatku a zkusíme to jinudy.

 Poměrně příjemný způsob cestování se nabízí autobusem, snad kromě ob-
dobí v pátek odpoledne (zejména před prázdninami a jinými dny volna) a ne-
dělní podvečer. Autobus není nafukovací, ale studenti se do školy nějak dostat 
musí. Také jízdní řády mnohdy neodpovídají realitě, zejména u dálkových spo-
jů. Když máte při desetiminutové prodlevě na přestup 7 minut zpoždění - to 
jsou pak nervy! Pokud si předem na internetu zjistíte v kolik hodin a z které 
zastávky vám daný autobus jede, lze vše i přes drobné komplikace stihnout. 
Hledat spoj v jízdním řádu na autobusové zastávce si troufne jen optimista. 
V dnešní době plné všudypřítomného vandalismu je totiž často potrhaný, po-
psaný či jinak znehodnocený. Rázem se tak můžete ocitnout v situaci, která je 
naprosto běžná např. v Mongolsku...totiž, že víte, kde autobus zastavuje, ale 
nevíte kdy, a tak čekáte, dokud nějaký nepřijede. 

 Ideální dopravní prostředek jak pro jednotlivce, tak zejména pro větší sku-
piny je vlak. Většinou jezdí včas a také skupinová sleva jízdného je příjemná. 
Na druhou stranu koleje nevedou všude a ani čistota není vždy na nejlepší 
úrovni. I když si myslím, že ta je spíše výsledkem chování cestujících než práce 
zaměstnanců ČD.

 Jak je vidět, všechny možnosti mají svoje pro a proti. Pro někoho je cesto-
vání krásným koníčkem, pro jiné denní nutností, jak se dostat do zaměstnání. 
V obou případech bych si přála na silnicích více tolerance, rozumnosti a lid-
ského přístupu. Ať i vaše cesty vedou bezpečně do cíle. Lea Vychodilová

Trošku pohody mezi zvířátky 
a hodně adrenalinu...

...nabízel zájemcům prázdninový zájezd organizovaný adamovským kul-
turním střediskem. Jeho cílem bylo ZOO ve Dvoře Králové, jejíž součástí je 
jediné skutečné Safari ve střední Evropě, přehrada Les Království a bobová 
dráha v Peci pod Sněžkou.

Pokud byste si mysleli, že tohoto zájezdu se zúčastnili jen starší děti, mýlíte 
se. Mezi zájemci o výlet byli opravdu rodiče s dětmi, ale jak s dětmi 5-tiletými, 
tak i 15-tiletými a po řádce let se s námi do Dvora Králové vypravily i babičky, 
které si chtěly srovnat ZOO dříve a dnes. Ačkoliv nás cestou tam provázely 
šedivé mraky a často i déšť, po příjezdu do ZOO se nebe rozjasnilo a po ce-
lou dobu, kdy jsme si procházeli pavilony se zvířaty, ani nekáplo. ZOO Dvůr 
Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila z původního 
malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku a jednoho 
z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.

Jen jsme ale nasedli do autobusu, kterým jsme měli projíždět safari část 
zahrady, spustil se liják. Většina zvířat se stáhla pod stromy a přístřešky, a 
tak byla naše obava, aby se neschovala zvířata úplně, zbytečná. Po výborném 
obědě v restauraci U Lemura jsme pokračovali do Pece pod Sněžkou. Cestou 
jsme si udělali malou zastávku u údolní přehradní nádrže na řece Labi vysta-
věné v roce 1920 - Les Království. Leží u samoty Tešnov v katastrálním území 
Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem. Dětem 
se líbily budovy, které připomínaly pohádky.

Bobová dráha v Peci pod Sněžkou je největší atrakcí v celém místním Re-
laxparku. Jak jsme vyčetli v letáčcích: „zdejší dráha je dlouhá 900 m z toho 
je 700 m sjezdu. Na horní stanici Vás dopraví vlek - nebojte se žádné nošení 
bobů nebude. No a pak dolů je to už jen o tom jak se bojíte. V některých mís-
tech jedete i 8 metrů nad zemí.

Vůz může dosáhnout až 40 km rychlosti. Vozy jsou dvoumístné, takže ne-
máte problém se svými dětmi“. Ačkoliv si většina z nás, dospělých, říkala, že 
„na toto nás tedy nikdo nedostane“, děti měly jasno hned. Nezaváhal nikdo. 
A protože na dráhu mohou děti samy až od 8-mi roků, musely strach překonat 
kromě tatínků také všechny babičky a maminky, které děti doprovázely. Na-
konec se aspoň jednou svezli i skoro všichni dospělí, děti, ty jezdily, dokud to 
peněženka dovolila. Na dráhu se chystala i nejstarší účastnice zájezdu, 90-ti-
letá paní, která se ale zdržela na kávičce s kamarádkami, a tak bobovou dráhu 
musela nechat na příště.

Další akce pro rodiče s dětmi (návštěva letiště v Brně, zájezd do Lednice 
a okolí) jsou připraveny na srpen. Jitka Králíčková, MKS Adamov
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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Boskovice - Boskovice budou 
hostit již devátý ročník festivalu 
španělské kultury Ibérica. Akce 
pro letošní rok rozšířila pole své 
působnosti kromě Prahy, Brna 
a Boskovic o další jihomoravské 
město Letovice. I protentokrát 
organizátoři přizvali významné 

španělské umělce, aby zdejší pu-
blikum inspirovali svojí nespou-
tanou hudební a taneční tvorbou 
ze svých tanečních či hudebních 
dílen. 

Na přehlídku, jež nese příznač-
ný podtitul Arte Joven (Mladé 
umění), přijaly pozvání přední 

osobnosti, mezi nimiž je feno-
menální fl amenková diva Belén 
López s doprovodnou skupinou, 
pozoruhodná madridská taneč-
nice Virginie Delgado, jež spolu 
s za kytaristou svého doprovodu 
Petrem Vítem a hercem Tomášem 
Hanákem zaimprovizuje svou lite-

rárně hudebně taneční koláž, nebo 
vynikající klasičtí pianisté bratři 
Gistainové.

Ibérica 2012 se uskuteční ve 
dnech 14. až 18. srpna a kro-
mě uměleckých zážitků nabídne 
i tvůrčí dílny a další doprovodný 
program.  (hrr)

Do Boskovic zavítá fes  val španělské kultury
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úterý 7. srpnaúterý 7. srpna
KINAKINA

Boskovice v 19.30 hod. Až vyjde měsíc.
Jedovnice v 19.30 hod. Ocelová pěst.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Tady hlídám já.

středa 8. srpnastředa 8. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Do Říma s láskou.
Boskovice v 19.30 hod. Až vyjde měsíc.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Tady hlídám já.

KONCERTKONCERT
Blansko – Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolínku, Matez Durmaj.

čtvrtek 9. srpnačtvrtek 9. srpna
AKCEAKCE

Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky farního kostela.
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Do Říma s láskou.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Bourneův odkaz.
Boskovice – letní ve 21 hod. Hanebný panchar  .
Lysice – letní ve 20.45 hod. Muži v černém 3.

pátek 10. srpnapátek 10. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví – Neviditelný svět, 
dokumentární fi lm a diskuze.
Boskovice – Panský dvůr: Fes  válek bez bojů a válek. (více na str. 3)

DIVADLODIVADLO
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek, Námořnická 
pohádka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Borneův odkaz.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Bourneův odkaz.
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MÍRY

KřížovkaKřížovka  „Můj Pepa byl na včerejším plesu jako sníh.„Můj Pepa byl na včerejším plesu jako sníh.““  „Cože, tak bílý?“ „Cože, tak bílý?“ 
                „Ale ne. Nejprve poletoval a (tajenka).„Ale ne. Nejprve poletoval a (tajenka).““

Boskovice – letní ve 21 hod. Hanebný panchar  .
Lysice – letní ve 20.45 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Železná lady.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Vernisáž výstavy děl výtvarníků Oleš-
nicka.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Jane.

sobota 11. srpnasobota 11. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Boskovice – Zimní stadion v 9 hod.: Mezinárodní výstava koček.
Boskovice – Panský dvůr: Fes  válek bez bojů a válek. (více na str. 3)
Lysice – Zámek ve 21 a 22 hod.: Noční procházky zámeckým parkem.
Olešnice – Areál chovatelů v 8 hod.: Výstava drobného zvířectva.
Uhřice – Hřiště ve 14 hod.: Power For People Vol. 4, fes  val.
Vanovice – Hřiště v 9 hod.: Volejbalový turnaj.

KINAKINA 
Blansko v 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Borneův odkaz.
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Bourneův odkaz.
Boskovice – letní ve 21 hod. Čtyři slunce.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko – Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Taneční večer.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Trumf Rev.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční večer.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.

neděle 12. srpnaneděle 12. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Zimní stadion v 9 hod.: Mezinárodní výstava koček. (více na 
str. 6)
Boskovice – Prostranství před zámeckým skleníkem: Fes  válek bez bojů 
a válek. (více na str. 3)
Olešnice – Areál chovatelů v 8 hod.: Výstava drobného zvířectva.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Borneův odkaz.
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Bourneův odkaz.
Boskovice – letní ve 21 hod. Čtyři slunce.

KONCERTKONCERT
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Cimbá-
lová muzika Drahan.

pondělí 13. srpnapondělí 13. srpna
KINAKINA

Boskovice v 19.30 hod. Bez kalhot.

úterý 14. srpnaúterý 14. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 17 hod.: Masáže dě   2 až 10 let.
Boskovice – Zámecký skleník ve 13 hod.: Zahájení fes  valu Ibérica, v 18 
hod.: vernisáž výstavy fotografi í Flamenco po česku, v 19 hod.: Inaugurační 
fes  valová fi esta.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Bez kalhot.
Jedovnice v 19.30 hod. 
Lysice – letní ve 20.45 hod. Sněhurka a lovec.

středa 15. srpnastředa 15. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 9.30 hod.: Tvořivá dílnička s Fran  škem 
a Fanynkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cosmopolis.
Boskovice v 19.30 hod. Divoká stvoření jižních krajin.
Boskovice – letní ve 21 hod. Přehlídka českého fi lmu 90. let: Krvavý ro-
mán.

KONCERTKONCERT
Blansko – Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolínku, hraje Japka.

čtvrtek 16. srpnačtvrtek 16. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Dopravní hřiště ve 12 hod.: Den otevřených dveří.
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční kostýmované prohlídky.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cosmopolis.
Boskovice v 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Total Recall.
Boskovice – letní ve 21 hod. Přehlídka českého fi lmu 90. let: Indiánské 
léto.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Madagaskar 3.

pátek 17. srpnapátek 17. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko – Restaurace U Kaštánka v 19 hod.: Ras  čoch.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví – Existovat namísto 
žít, dokumentární fi lm a diskuze.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Módní přehlídka fl amenkových 
kolekcí z dílny Lere Lere.
Velké Opatovice – Hřiště TJ Sokol v 15 hod.: FestFest, fes  val.

DIVADLODIVADLO
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek, Jak dostal 
slon chobot.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa.
Boskovice v 15 a 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice v 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Přehlídka českého fi lmu 90. let: Kamenný 
most.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Madagaskar 3.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Zahájení XIII. ročníku výstavy Klubu mo-
ravských fotografů.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Lofoši. 
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční večer. Pokračování na str. 6
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Do 2. 9. 2012 bude 
otevřen vždy pouze 

jeden provoz - 
Městské lázně nebo 

koupaliště Červenka 
– podle počasí. 

Informace na hlavní straně 

www.sluzbyboskovice.cz

Nebo na tel.: 724 696 151, 

popř. 516 452 286.

Otevírací doba: 

23.6. – 28.6. - 10 - 20 hod.

od 29. 6. - 9 - 20 hod.

lázně Boskovicelázně Boskovice

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

Pokračování ze str. 5

sobota 18. srpnasobota 18. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Boskovice – Modrá věž v 9 hod.: VIII. ročník Pochodu po stopách P. Ševčí-
ka.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Noční kostýmované prohlídky, nutná 
rezervace.
Okrouhlá – Pohos  nství BOBY v 15 hod.: Okrouhlecký silový pě  boj. 
Velké Opatovice – Hřiště TJ Sokol v 15 hod.: FestFest, fes  val.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Méďa.
Boskovice v 15 a 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice v 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Přehlídka českého fi lmu 90. let: Postel.

KONCERTKONCERT
Boskovice – Zámek ve 20 hod.: Závěreční galakoncert fes  valu Ibérica.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Cech.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční večer.

neděle 19. srpnaneděle 19. srpna
AKCEAKCE

Hodonín – Žalov v 11 hod.: Pietní shromáždění k připomenu   holocaustu 
Romů, v 11 hod.: Mše svatá, ve 12 hod.: Uctění obě   holocaustu u památní-
ku Žalov, ve 13 hod. Vernisáž výstavy Památníku Lidice, ve 14.30 hod. Uctění 
obě   holocaustu pohřbených na hřbitově v Černovicích.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Méďa.
Boskovice v 15 a 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice v 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Přehlídka českého fi lmu 90. let: Černí baroni.

KONCERTKONCERT
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Malá de-
chová hudba Benešovská 12.
Boskovice – Prostranství před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní 
sezona, hraje Prak.
Velké Opatovice – Hřiště TJ Sokol 
v 18 hod.: Petr Spálený a Apollo 
Band.

pondělí 20. srpnapondělí 20. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Mimináček, setkání maminek s ko-
jenci.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Rebelka.
Boskovice v 19.30 hod. Temný ry  ř 
povstal.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice – Muzeum Boskovicka 
v 18 hod.: Vernisáž výstavy Kouzlo 
Austrálie.

Rájec-Jestřebí - V neděli 
29. července byla v Galerii Kruh 
na zámku v Rájci nad Svitavou za-
hájena výstava děl malíře a grafi ka 
Michala Halvy. 

Michal Halva se narodil, žije 
a tvoří v Brně. Jeho povolání 
a zaměstnání jsou zároveň celoži-
votním koníčkem, protože kreslí 
a maluje již od dětství. Výtvarné 
vzdělání získal u paní profesorky 
M. H. Heindlové a postupem času 
si vytvořil zcela osobitý a neopa-
kovatelný styl, který je dán slo-
žitou kombinací podkladových 
materiálů a rozmanitých technik. 
Jeho díla tak dosahují velmi za-
jímavých a výrazných kompozic. 
Obrazy získaly velikou oblibu 
a proslulost a jsou zastoupeny 
v galeriích a sbírkách po celém 
světě. Zejména si jich cení milov-
níci umění v dalekém Japonsku, 
kde autor uspořádal řadu úspěš-
ných výstav a s tamními galeriemi 
nadále spolupracuje, dnes již 15 
roků.

Náměty obrazů a grafi k jsou 
ze živého i neživého světa kolem 

Michal Halva vystavuje na zámku v Rájci
nás. Tento svět je však stylizova-
ný do pohádkové, nadpřirozené 
a fantastické podoby. Obrazy hýří 
sytými barvami, jsou plné tajem-
ných znaků, šifer a symbolů. Je-
jich výrazným pojícím prvkem je 
vtip a jemný humor, které pozitiv-
ně ovlivňují divákovu duši, jeho 
náladu a myšlení. V tomto smyslu 
si autorových obrazů velice ce-
nil mistr slova, dramatik, herec 
a spisovatel Miroslav Horníček. 
Napsal doslova, že se mezi Hal-
vovými obrazy cítí šťasten. Tako-
vého umění je v dnešním složitém 
světě, kdy jsme na každém kroku 
provázeni nebezpečným stresem, 
nesmírně potřeba.

 Výstava obrazů a grafi k Micha-
la Halvy v Galerii kruh na zámku 
Rájec nad Svitavou potrvá do září 
2012. Je přístupna denně ( kromě 
pondělí ) v otevírací době zámku. 
K návštěvě výstavy srdečně zve-
me nejen všechny milovníky vý-
tvarného umění, ale i všechny ty, 
kteří se chtějí potěšit a vytvořit si 
příjemnou a radostnou letní nála-
du.  N. Formánková

Chcete 
inzerovat?
VOLEJTE
774 408 399

PIŠTE
inzerce@

zrcadlo.net

Podrobné 
informace 

včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net
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Jedenadvacetiletý blanenský biketrialista o víkendu dosáhl na svůj senzační životní úspěch

Václav Kolář stříbrný v elitní kategorii na MS

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Uplynulá neděle byla ve znamení 
zápasů prvního kola krajského po-
háru FAČR. Představilo se v něm 
hned pět celků z našeho okresu, 
postup si vybojovaly týmy Blan-
ska a Kunštátu, ostatní se mohou 
již soustředit jen na mistrovská 
utkání svých soutěží, které se roz-
jedou již o víkendu.

Blansko v Čebíně nemělo vět-
ších problémů, přestože nastou-
pilo v sestavě prošpikované muži 
z béčka. Z nich se trenéru Kugle-
rovi zamlouvali zejména Nečas a 

Freiwald. „Kdybychom nastoupi-
li kompletní, byl by výsledek pro 
domácí určitě nepříjemný,“ po-
znamenal. Několik hráčů z áčka 
chybělo z důvodu nedořešené 
přeregistrace pro FAČR. Stejný 
problém trápil i Ráječko, tomu 
chyběli hráči z důvodu dovole-
ných či zranění. Olympia i díky 
tomu nepřehrála soupeře, na kte-
rého by za normálních okolností 
musela stačit.

V Kunštátě zdolali domácí jas-
ně celek z vyšší soutěže, přesto-
že průběh byl vcelku vyrovnaný. 
Rozhodla druhá půle, v níž roz-
hodla lepší koncovka Kunštátu. 

Ráječtí nedali v prvním poločase 
tři jasné šance a byli po zásluze 
potrestáni dvěmy brankami Ku-
řimi. Kontrovat se jim povedlo 
v závěru, kdy již bylo málo času 
na zvrat. 

Krajský pohár FAČR, 
1. kolo 

Čebín – Blansko 2:5 (0:3), 
Nečas 3, Vašák, Bubeníček. Blan-
sko: Juran – Bubeníček, Rek 
(Vágner), Maška, Šíp – Sedláček, 
Klimeš, Nečas, Vašák – Freiwald 
(Paděra), Pernica. 

Šlapanice – Ráječko 3:1 (1:0), 
Sehnal V. Ráječko: Trubák – Ko-
pecký, Bartoš, Tenora, Benke – 

Krajský pohár FAČR: Do druhého 
kola postupují Blansko a Kunštát

Štrajt, Sehnal V., Sehnal J., Tajnai 
– Žůrek, Sehnal M.

Kunštát – Boskovice 4:1 (1:1), 
Preč 2, Crhák, Prudil – Müller. 
Kunštát: Loukota I. – Loukota 
O., Šmerda, Ducháček, Zámek 
(Boček) – Mihola (Krása), Preč, 
Prudil, Horák – Kurucz (Bašný), 
Crhák. Boskovice: Kronek – Ada-
mec, Vykoukal, Šafařík, Pijáček 
– Horák M. (Grenar), Václavek, 
Černý, Přikryl (Chaloupka), Mül-
ler – Janíček. 

Rájec-Jestřebí – Kuřim 1:2 
(0:0), Pavlíček. Rájec-Jestřebí: 
Kyzlink – Svoboda, Hejč, Štrof, 
Odehnal – Hepp (Kučera), Haniči-
nec, Sedlák, Palkaninec (Pokorný) 
– Pavlíček, Dvořák (Stupka). 

Neděli předcházely dva stře-
deční zápasy předkola. Do Rájce-
Jestřebí přijela k pikantnímu duelu 
Slatina vedená exrájeckým bouřli-
vákem Jiřím Záleským. Zápas se 
nakonec odehrál v poklidném du-
chu, domácí o své výhře a postupu 
rozhodli v samém závěru po pe-
naltě Haničince s výsledkem 1:0. 

Okresní derby se odehrálo v Li-
povci, kam přijel Kunštát. Ten 
záhy díky dvěma trefám Miholy 
vedl již 0:2. Domácí se nevzdali 
a dokázali brzy vyrovnat, do pře-
stávky ale znovu poslal do brejku 
Kunštát Loukota. Srovnáno bylo 
kratince po zahajovacím hvizdu 
druhé půle, nová posila Crhák 
však opět poslal hosty do vedení. 
Lipovec znovu dotáhl a utkání 
dospělo do penaltového konce. 
V něm díky skvělému Loukotovi 
v brance byl úspěšnější Kunštát 
a mohl se tak těšit na nedělní duel 
proti Boskovicím.Kunštát – Boskovice 4:1.  Foto Radim HruškaKunštát – Boskovice 4:1.  Foto Radim Hruška

Bohumil Hlaváček
Radim Kakáč

Blansko - Letošní mistrovství 
světa v biketrialu představovalo 
třídílný seriál, který se tentokrát 
odehrál celý v Evropě. A přinesl 
obrovský úspěch Václavu Kolá-
řovi z Blanska. Pětinásobný mistr 
světa v mládežnických kategori-
ích dospěl do absolutní světové 
špičky a v kategorii Elite dosáhl 
na celkově stříbrnou medaili, 
když ho předstihl těsně až v po-
slední části série fenomenální 
Španěl Dani Comas. „Vše bylo 
nad moje očekávání. Když se 
tak zamyslím, možná jsem mohl 
myslet i na titul. Ale snad se mi 
to ještě povede,“ řekl v krátkém 
exkluzivním telefonickém hovo-
ru z Itálie v neděli večer pro Zr-
cadlo.

První závod se jel před dvěma 
týdny ve francouzském Saïxu 
v okolí krásných jezírek, kde 
pořadatelé připravili pro sobotní 
závod mládežnických kategorií 
osm sekcí a pro nedělní závod 
neuvěřitelných čtrváct sekcí na 
dvě kola. Všechny byly umělé, 
vytvořeny ze skruží, pneumatik 
nebo přírodních kamenů. Mezi 
deseti českými bikery nechyběli 
tři blanenští zástupci. 

Tak trochu zklamáním bylo až 
osmé místo Václava Gryce v ka-
tegorii Junior, od kterého vedení 
výpravy očekávalo trochu více. 
V nejpočetněji zastoupené ka-
tegorii Senior se nejlépe umístil 
Martin Kakáč, který vybojoval 
sedmou příčku. Obrovskou sen-
zací se pak stalo vítězství Václa-
va Koláře v elitní třídě. Ten zajel 
svůj životní závod. První kolo již 
naznačovalo možné překvapení, 
neboť Vašek byl na druhém místě 
za legendárním Španělem Dani 

Comasem. Druhé kolo pak ješ-
tě zlepšil, za sebou nechal nejen 
Comase, který nakonec skončil 
až čtvrtý, ale i Raula Gutierreze 
a Masaje Yamamotu. Druhému 
v pořadí Kolář nadělil 17 bodů. 
Radost v českém týmu byla 
opravdu veliká. Výsledky všech 
jezdců pomohly českému týmu 
k druhému místu v hodnocení 
národů.

Na druhý závod se jezdci pře-
místili z Francie do Katalánska 
do města Igualada, které se na-
chází 90 km západně od Barce-
lony. Na jezdce čekalo 10 kont-
rolních úseků. Celý okruh měřil 
zhruba 5 km a pořadatel sekce 
umístil do jednotlivých parků ve 
městě. Umělá skála, fontána, sta-
robylá lokomotiva a fi nálové tři 
na náměstí, kde bylo připravené 
i podium pro slavnostní zahájení 
a vyhlášení vítězů.

V kategorii Junior jel i Václav 
Gryc, kterému závod opět nevy-
šel tak, jak by si přál a se zis-
kem 43 trestných bodů skončil 
na sedmém místě. To mu patřilo 
i po dvou závodech. Velmi těžké 
rozhodování čekalo na Martina 
Kakáče, neboť již před závodem 
ve Francii dostal teplotu, kterou 
se mu ještě podařilo na závod pře-
moct. Bohužel o dva dny později 
mu musela lékařka týmu nasadit 
antibiotika na rozjetou angínu. 
Martinovi se ulevilo a v pátek 
se rozhodl jet i náročný závod 
v Igualádě. Jeho oslabené tělo 
mělo za následek špatný výkon 
v prvním kole, kde nasbíral 28 
trestných bodů. I když se trochu 
rozjel a v druhém kole zajel 10 
trestných bodů, stačilo to jen na 
20. místo a průběžnou celkovou 
jedenáctou příčku. 

Václav Kolář potvrdil výbor-
nou formu. Po vítězství ve Fran-

cii měl dostatek síly a sebevědo-
mí, aby bojoval o další medaile. 
Náročné umělé tratě v Iguáladě 
s množstvím dlouhých přeskoků 
a vysokých výskoků, kde nebylo 
příliš možností na technické prů-
jezdy, dávaly větší naděje Vaško-
vým soupeřům, zvláště Danimu 
Comasovi. Vašek dostal hned 

v úvodu na úseku č.1 a 3 5 trest-
ných bodů, které byly tak trochu 
sporné. To jej trochu srazilo. Ve 
druhém kole to bylo již lepší. Ob-
rovská radost nastala po dojezdu 
obávané desáté sekce, kterou Ko-
lář excelentně zvládl a získal si 
obdiv velké masy přihlížejících 
diváků. Výsledkem bylo třetí mís-

to hned za dalším Čechem Davi-
dem Herkou. V celkovém pořadí 
byl před posledním závodem Ko-
lář první s tříbodovým náskokem 
na Comase.

V závěrečném závodě v Itá-
lii skončil druhý za Comasem, 
stejné pořadí uvedli rozhodčí i 
celkově. 

„Přes noc sprchlo, sekce byly 
blátivé. Jel jsem na moje poměry 
špatně,“ nelíbilo se Vaškovi. Ve 
druhé části ale ztrátu dohnal. „Na-
konec to bylo parádní stříbro, tře-
tí skončil Španěl Guttierez,“ byl 
navýsost spokojen Václav Kolář, 
který přislíbil větší rozhovor do 
příštího čísla našich novin.

V akci. Václav Kolář na tra   druhého závodu ve Španělsku a při vyhlášení výsledků na stříbrném stupínku. Foto Radim Kakáč

Sobota 11. srpna, 16.30 hod.

FK Blansko – FC Boskovice
Hřiště na Údolní

Pozvánka na derby
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STARTUJE NOVÁ FOTBALOVÁ SEZONA
Podzimní soupisky týmů z blanenského okresu v krajském přeboru 2012/13

FK BLANSKO
Brankáři: David Juran, Filip Němec. 
Obránci: Radim Bubeníček, Martin 
Marák, Josef Maška, Petr Šíp, Jakub 
Šplíchal, Adam Zavoral.
Záložníci: Jan Cupal, Tomáš Jarůšek, 
Antonín Kolář, Roman Mokrý, Jan Sed-
láček, Michal Šenk, Andrej Vašák, To-
máš Zouhar. 
Útočníci: Jan Doležel, Jiří Oulehla, Marek Pernica, Jan Trtílek (1993)
Trenér: Michal Kugler
Realizační tým: Bohuslav Jedinák, Radim Bubeníček, Stanislav 
Hasa, Alexandr Malits ml., vedoucí mužstva Pavel Starý
Změny v kádru
Přišli: Na hostování Martin Marák (FC Kopřivnice), Jiří Oulehla (FC 
Zbrojovka Brno), z dorostu Filip Němec, Jan Trtílek, Adam Zavoral, 
návrat z hostování Jan Sedláček (MKZ Rájec-Jestřebí), Antonín Ko-
lář (SK Wullersdorf), Roman Mokrý (AFC Haugsdorf ).
Odešli: Konec hostování: Jindřich Bednář (Letovice), Petr Crhák 
(Drnovice), Martin Dupal (Vysočina Jihlava), Jan Janda (Jedovnice).

FC BOSKOVICE
Brankáři: Adam Kronek, Jakub Kli-
meš.
Obránci: Filip Adamec, Jakub Horák, 
Jan Šafařík, Rostislav Pijáček, Jakub 
Grénar, Matěj Černý.
Záložníci: Josef Vykoukal, Jan Horák, 
Jan Stara, Pavel Blaha, Ondřej Václa-
vek, David Müller, Adam Přikryl, David Káčerik, Vít Sedlák.
Útočníci: Jiří Janíček, Jiří Vorlický, Michal Horák
Trenér: Milan Peša.
Realizační tým: Pavel Martínek, Vít Sedlák, vedoucí týmu Jiří Vá-
vra. 
Změny v kádru
Přišli: Z B týmu Adam Kronek, Rostislav Pijáček, Jakub Grénar, 
na hostování David Káčerik (Sokol Skalice nad Svitavou), návrat 
z hostování Ondřej Václavek (Březová nad Svitavou).
Odešli: Na hostování Antonín Preč (Kunštát), Lukáš Fojt (Boři-
tov), Jiří Fojt (Bořitov), konec hostování Petr Švéda (Sigma Olo-
mouc).

SK OLYMPIA 
RÁJEČKO
Brankáři: Jaroslav Trubák, Richard 
Rettegy.
Obránci: Jaroslav Kopecký, Martin 
Bartoš, Viktor Lajcman, Tomáš Kout-
ný, Martin Sígl, Jakub Tenora, Martin 
Neděla, Tomáš Plch.
Záložníci: Petr Žilka, Michal Štrajt, Vít Sehnal, Tomáš Kupský, 
Jan Žůrek, Michal Horák.
Útočníci: Jan Sehnal, Martin Sehnal, Martin Tajnai.
Trenér: Lubomír Zapletal.
Realizační tým: Jiří Škaroupka, Josef Neděla, Marcel Mokrý, ve-
doucí mužstva Marek Bláha.
Změny v kádru
Přišli: Hostování Michal Horák (SK H.S. Kroměříž), návrat z hos-
tování Richard Rettegy (Slavkov). 
Odešli: Hostování Libor Kučera (SK Veverská Bítýška).

Úřední začátek muži v 16.30 (pokud není uvedeno jinak).
pátek 10. srpna

III. třída: Kunštát B – Vranová (18.00).
IV. třída: Vilémovice B – Cetkovice (18.00).
OP ženy: Boskovice – Kohoutovice (19.00).

sobota 11. srpna
Krajský přebor: Boskovice – Blansko.
I.B třída: Kohoutovice – Blansko B (10.30).
III. třída: Vavřinec – Lysice (15.00).
IV. třída: Doubravice B – Boskovice B.
OP ženy: Kostelec B – Drnovice (14.00).

neděle 12. srpna
Krajský přebor: Kyjov – Ráječko (10.15).
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Šlapanice, Kunštát – Dobšice, Bořitov – Miroslav.
I.B třída: Rousínov B – Černá Hora. Lipovec – Bohdalice. 
OP: Kořenec – Jedovnice, Olešnice – Drnovice, Vysočany – Šošůvka, Vilé-
movice – Sloup, Letovice – Rudice, Doubravice – Lipůvka.
III. třída: Vísky – V.Opatovice, Skalice – Benešov, Voděrady – Knínice, 
Svitávka – Ostrov, Adamov – Lažany.
IV. třída: Kořenec B – Jedovnice B (13.45), Bukovina – Rozstání, Vilémo-
vice B – Cetkovice, Bořitov B – Lažánky (13.45), Doubravice B – Boskovi-
ce B, Svitávka B – Ráječko B (13.45).
I. třída dorost: Lipovec – Slavkov (14.15).
OP ženy: Kunštát – Ráječko (10.00).

Luděk Pernica: Nesmíme moc machrovat
Brno, Blansko - Po roční pauze 

se Zbrojovka Brno vrátila do první 
fotbalové ligy. Spolu s ní i její hráč 
Luděk Pernica z Blanska, který jí 
zůstal věrný a vyplatilo se mu to. 
Při skvělém počátečním vítězství 
na hřišti Slovácka 0:1 to byl právě 
on, který, ač stoper, zaznamenal 
jediný rozhodující gól utkání.

Představoval jsi si tak návrat 
mezi elitu?

Skvělý start. A ten gól, to byla 
opravdu ta třešnička na mém dor-
tu.

Stává se tedy z tebe střelec?
No to by mi samozřejmě ne-

vadilo. Ale jestli tam něco bude 
padat, tak spíše při standardkách. 
Normálně se dopředu z obrany 
moc nedostanu.

Jak vypadá momentální nála-
da ve Zbrojovce, jaké máte cíle?

Tak o titul asi hrát nebudeme, 
jsme soudní. Budeme rádi za kaž-
dé body, půjdeme zápas od zápasu. 

Příchod Pavla Zavadila dal naší 
hře klid, je to cítit. Nesmíme ale 
polevit. Nemachrovat. Je mi dva-

advacet, věřím, že mám všechno 
ještě před sebou.

Cí  š, že máš pevné místo v zá-
kladní sestavě?

Zatím možná ano. Je třeba ale 
pořád makat, abych se v ní udržel.

Jak vycházíš s brněnskou iko-
nou, kapitánem Petrem Švanca-
rou?

Je s ním hrozná sranda, co tré-
nink to nová hláška. Je to takový 
můj osobní řidič, jezdím s ním na 
stadión.

Jaké si  pneš konečné umístění 
Zbrojovky v lize?

Tak to raději nebudu dělat. Je 
ještě moc brzo, nebudeme se pouš-
tět do nějakých větších akcí.

Již jednou jsi nastoupil za náš 
Zrcadlo Team. Stane se tak i letos 
na Memoriálu Dana Němce?

Jestli budu mít čas, velice rád.
 Bohumil Hlaváček

Pernica druhý zprava.  Foto archivPernica druhý zprava.  Foto archiv

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 K  – R , KP 1 0 2

2 R -J  – Š , I.A 1 0 2

3 K  – D , I.A 1 0 2

4 B  – M , I.A 1 0 2

5 K  – B  B, I.B 1 0 2

6 R  B – Č  H , I.B 1 0 2

7 L  – B , I.B 1 0 2

8 K  – J , OP 1 0 2

9 O  – D , OP 1 0 2

10 V  – Š , OP 1 0 2

11 V  – S , OP 1 0 2

12 L  – R , OP 1 0 2

13 D  – L , OP 1 0 2

14 B  – B , KP 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

S   
Začíná oblíbená tipovací soutěž. 

Hlavním partnerem je nadále Bowling 
Blansko. Připomínáme základní pravi-
dla, změny žádné nejsou. Dovolujeme 
si připomenout, že nejsou dosud vy-
zvednuty některé výhry z jara. 

Základní pravidla Tipovačky:
1. Křížkem můžete označit klasicky 

váš tip (1 - výhra domácích, 0 - remíza, 
2 - výhra hostí). Za správný tip získáte 
+2 body, za chybu -1 bod.

2. Celkem třikrát můžete (ale nemu-
síte) použít možnost dvojtipu, v tomto 
případě, ale bude správnost vašeho od-
hadu pouze za 1 bod, naopak riskujete 
možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas 
tipovat vůbec, přeškrtnete ho, jejich 
počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete 
na kupónu některé utkání dle vašeho li-
bovolného výběru, jehož číslo označíte 
kroužkem označit jakoby žolíkem a ris-
kovat svůj dvojnásobný bodový zisk 
(+4) v případě úspěchu nebo dvojnásob-
nou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přes-
ným tipem na výsledek na řádku 14, 
bonus za jeho uhodnutí je +3 body.  

6. Uzávěrka příjmu kupónů je v pátek 
v poledne. Noviny vychází v úterý, pro-
to bude celková tabulka zveřejněna s tý-
denním zpožděním. Aktuální informace 
budou na www.zrcadlo.net. Vítěz kola 
získá menší dárek od partnera soutěže, 
celkově nejlepší se mohou těšit na ceny 
hodnotnější. Kontakt 776 198 192 nebo 
hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

L   

Okresní přebor muži
1. kolo 12.8.: Kořenec – Jedovnice, Olešnice – Drnovice, Vysočany – Šošůvka, 

Vilémovice – Sloup, Letovice – Rudice, Olomučany – Kotvrdovice, Doubravice – Li-
půvka.

2. kolo 19.8.: Jedovnice – Lipůvka, Kotvrdovice – Doubravice, Rudice – Olomuča-
ny, Sloup – Letovice, Šošůvka – Vilémovice, Drnovice – Vysočany, Kořenec – Oleš-
nice.

3. kolo 26.8.: Olešnice – Jedovnice, Vysočany – Kořenec, Vilémovice – Drnovice, 
Letovice – Šošůvka, Olomučany – Sloup, Doubravice – Rudice, Lipůvka – Kotvrdo-
vice.

4. kolo 2.9.: Jedovnice – Kotvrdovice, Rudice – Lipůvka, Sloup – Doubravice, 
Šošůvka – Olomučany, Drnovice – Letovice, Kořenec – Vilémovice, Olešnice – Vy-
sočany.

5. kolo 9.9.: Kotvrdovice – Rudice, Lipůvka – Sloup, Doubravice – Šošůvka, Olo-
mučany – Drnovice, Letovice – Kořenec, Vilémovice – Olešnice,Vysočany – Jedov-
nice.

6. kolo 16.9.: Jedovnice – Rudice, Sloup – Kotvrdovice, Šošůvka – Lipůvka, Drnovice 
– Doubravice, Kořenec – Olomučany, Olešnice – Letovice, Vysočany – Vilémovice.

7. kolo 23.9.: Rudice – Sloup, Kotvrdovice – Šošůvka, Lipůvka – Drnovice, Doubra-
vice – Kořenec, Olomučany – Olešnice, Letovice – Vysočany, Vilémovice – Jedovnice.

8. kolo 30.9.: Jedovnice – Sloup, Šošůvka – Rudice, Drnovice – Kotvrdovice, Koře-
nec – Lipůvka, Olešnice – Doubravice, Vysočany – Olomučany, Vilémovice – Letovice.

9. kolo 7.10.: Letovice – Jedovnice, Olomučany – Vilémovice, Doubravice – Vysoča-
ny, Lipůvka – Olešnice, Kotvrdovice – Kořenec, Rudice – Drnovice, Sloup – Šošůvka.

10. kolo 14.10.: Jedovnice – Šošůvka, Drnovice – Sloup, Olešnice – Kotvrdovice, Ko-
řenec – Rudice, Vysočany – Lipůvka, Vilémovice – Doubravice, Letovice – Olomučany.

11. kolo 21.10.: Olomučany – Jedovnice, Doubravice – Letovice, Lipůvka – Vilémovi-
ce, Kotvrdovice – Vysočany, Rudice – Olešnice, Sloup – Kořenec, Šošůvka – Drnovice.

12. kolo 28.10.: Jedovnice – Drnovice, Kořenec – Šošůvka, Olešnice – Sloup, Vysoča-
ny – Rudice, Vilémovice – Kotvrdovice, Letovice – Lipůvka, Olomučany – Doubravice.

13. kolo 4.11.: Doubravice – Jedovnice, Lipůvka – Olomučany, Kotvrdovice – Letovi-
ce, Rudice – Vilémovice, Sloup – Vysočany, Šošůvka – Olešnice, Drnovice – Kořenec.

14. kolo 11.11.: Jedovnice – Kořenec, Drnovice – Olešnice, Šošůvka – Vysočany, 
Sloup – Vilémovice, Rudice – Letovice, Kotvrdovice – Olomučany, Lipůvka – Doub-
ravice.

Okresní přebor ženy
1. kolo 11.8.: Kostelec B – Drnovice, Kunštát – Ráječko, Kohoutovice – Drnovice.   
2. kolo 18.8.: Drnovice – Lažany, Ráječko – Kohoutovice, Kostelec B – Kunštát.
3. kolo 25.8.: Kunštát – Drnovice, Kohoutovice – Kostelec B, Lažany – Boskovice. 
4. kolo 1.9.: Drnovice – Boskovice, Ráječko – Lažany, Kunštát – Kohoutovice.
5. kolo 8.9.: Kohoutovice – Drnovice, Lažany – Kostelec B, Boskovice – Ráječko.  
6. kolo 15.9.: Drnovice – Ráječko, Kostelec B – Boskovice, Kunštát – Lažany.
7. kolo 22.9.: Lažany – Kohoutovice, Boskovice – Kunštát, Ráječko – Kostelec B.  
8. kolo 29.9.: Drnovice – Kostelec B, Ráječko – Kunštát, Drnovice – Kohoutovice. 
9. kolo 6.10.: Lažany – Drnovice, Kohoutovice – Ráječko, Kunštát – Kostelec B.   
10. kolo 13.10.: Drnovice – Kunštát, Kostelec B – Kohoutovice, Boskovice – Lažany.
11. kolo 20.10.: Boskovice – Drnovice, Lažany – Ráječko, Kohoutovice – Kunštát.   
12. kolo 27.10.: Drnovice – Kohoutovice, Kostelec B – Lažany, Ráječko – Boskovice.
13. kolo 3.11.: Ráječko – Drnovice, Boskovice – Kostelec B, Lažany – Kunštát.   
14. kolo 10.11.: Kohoutovice – Lažany, Kunštát – Boskovice, Kostelec B – Ráječko.

III. třída muži 
1.kolo 12.8.: Vísky – V.Opatovice, Kunštát B – Vranová, Vavřinec – Lysice, Skalice – 

Benešov, Voděrady – Knínice, Svitávka – Ostrov, Adamov – Lažany.
2. kolo 19.8.: V.Opatovice – Lažany, Ostrov – Adamov, Knínice – Svitávka, Benešov 

– Voděrady, Lysice – Skalice, Vranová – Vavřinec, Vísky – Kunštát B.
3. kolo 26.8.: Vavřinec – Vísky, Kunštát B – V.Opatovice, Skalice – Vranová, Voděra-

dy – Lysice, Svitávka – Benešov, Adamov – Knínice, Lažany – Ostrov.
4. kolo 2.9.: V.Opatov – Ostrov, Knínice – Lažany, Benešov – Adamov, Lysice – Svi-

távka, Vranová – Voděrady, Vísky – Skalice, Kunštát B – Vavřinec.
5. kolo 9.9.: Vavřinec – V.Opatovice, Skalice – Kunštát B, Voděrady – Vísky, Svitávka 

– Vranová, Adamov – Lysice, Lažany – Benešov, Ostrov – Knínice.
6. kolo 16.9.: V.Opatovice – Knínice, Benešov – Ostrov, Lysice – Lažany, Vranová – 

Adamov, Vísky – Svitávka, Kunštát B – Voděrady, Vavřinec – Skalice.
7. kolo 23.9.: Skalice – V.Opatovice, Voděrady – Vavřinec, Svitávka – Kunštát B, 

Adamo – Vísky, Lažany – Vranová, Ostrov – Lysice, Knínice – Benešov.

8. kolo 30.9.: V.Opatovice – Benešov, Lysice – Knínice, Vranová – Ostrov, Vísky – 
Lažany, Kunštát B – Adamov, Vavřinec – Svitávka, Skalice – Voděrady.

9. kolo 7.10.: Voděrady – V. Opatovice, Svitávka – Skalice, Adamov – Vavřinec, Laža-
ny – Kunštát B, Ostrov – Vísky, Knínice – Vranová, Benešov – Lysice. 

10. kolo 14.10.: V. Opatovice – Lysice, Vranová – Benešov, Vísky – Knínice, Kunštát 
B – Ostrov, Vavřinec – Lažany, Skalice – Adamov, Voděrady – Svitávka.

11. kolo 21.10.: Svitávka – V. Opatovice, Adamov – Voděrady, Lažany – Skalice, Os-
trov – Vavřinec, Knínice – Kunštát B, Benešov – Vísky, Lysice – Vranová. 

12. kolo 28.10.: V. Opatovice – Vranová, Vísky – Lysice, Kunštát B – Benešov, Vavři-
nec - Knínice, Skalice – Ostrov, Voděrady – Lažany, Svitávka – Adamov.

13. kolo 4.11.: Adamov – V. Opatovice, Lažany – Svitávka, Ostrov – Voděrady, Kníni-
ce – Skalice, Benešov – Vavřinec, Lysice – Kunštát B, Vranová – Vísky.

14. kolo 11.11.: V. Opatovice – Vísky, Vranová – Kunštát B, Lysice – Vavřinec, Bene-
šov - Skalice, Knínice – Voděrady, Ostrov – Svitávka, Lažany – Adamov.

IV. třída muži 
1. kolo 12.8.: Kořenec B – Jedovnice B, Bukovina – Rozstání, Vilémovice B – Cet-

kovice, Bořitov B – Lažánky, Doubravice B – Boskovice B, Svitávka B – Ráječko B.
2. kolo 19.8.: Jedovnice B – Ráječko B, Boskovice B – Svitávka B, Lažánky – Doub-

ravice B, Cetkovice – Bořitov B, Rozstání – Vilémovice B, Kořenec B – Bukovina.
3. kolo 26.8.: Bukovina – Jedovnice B, Vilémovice B – Kořenec B, Bořitov B – Roz-

stání, Doubravice B – Cetkovice, Svitávka B – Lažánky, Ráječko B – Boskovice B. 
4. kolo 2.9.: Jedovnice B – Boskovice B, Lažánky – Ráječko B, Cetkovice – Svitáv-

ka B, Rozstání – Doubravice B, Kořenec B – Bořitov B, Bukovina – Vilémovice B.
5. kolo 9.9.: Vilémovice B – Jedovnice B, Bořitov B – Bukovina, Doubravice B – 

Kořenec B, Svitávka B – Rozstání, Ráječko B – Cetkovice, Boskovice B – Lažánky. 
6. kolo 16.9.: Jedovnice B – Lažánky, Cetkovice – Boskovice B, Rozstání – Ráječko 

B, Kořenec B – Svitávka B, Bukovina – Doubravice B, Vilémovice B – Boskovice B. 
7. kolo 23.9.: Bořitov B – Jedovnice B, Doubravice B – Vilémovice B, Svitávka B – 

Bukovina, Ráječko B – Kořenec B, Boskovice B – Rozstání, Lažánky – Cetkovice. 
8. kolo 30.9.: Jedovnice B – Cetkovice, Rozstání – Lažánky, Kořenec B – Boskovice 

B, Bukovina – Ráječko B, Vilémovice B – Svitávka B, Bořitov B – Doubravice B.
9. kolo 7.10.: Doubravice B – Jedovnice B, Svitávka B – Bořitov B, Ráječko B – Vilé-

movice B, Boskovice B – Bukovina, Lažánky – Kořenec B, Cetkovice – Rozstání. 
10. kolo 14.10.: Jedovnice B – Rozstání, Kořenec B – Cetkovice, Bukovina – Lažán-

ky, Vilémovice B – Boskovice B, Bořitov B – Ráječko B, Doubravice B – Svitávka B.
11. kolo 21.10.: Svitávka B – Jedovnice B, Lažánky – Vilémovice B, Ráječko B – 

Doubravice B, Cetkovice – Bukovina, Boskovice B – Bořitov B, Rozstání – Kořenec B.
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace včetně 
ceníku na 

www.zrcadlo.net

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail: 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

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

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

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

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

PRODEJ 
Prodám byt v Letovicích 2+1 

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

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

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

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

Prodám chladničku Zanussi 
s mrazákem, 85x61x55, 146 l, 
2,5 roku stará,málo používaná, 
PC 5 000 Kč, nyní 2 300 Kč. Tel.: 
723 739 562.

Prodám nový křovinořez 
a kamna Petry. Volat po 19. hod. 
Tel.: 723 560 580.

Prodám kočárek IMPLAST 
BOLDER 3 černo bílé barvy, 
po 1 dítěti, v dobrém stavu. Tel.: 
604 926 653.     

Prodám Křeslo s podnožkou 
polohovací - béžový plyš. Levně. 
Tel.: 776 266 063.

Prodám téměř nový rotoped 
a sklo na skleníky a pařeniště 
/1800x420x4/. Tel.: 732 858 421.

Prodám velmi pěkný byt v Le-
tovicích v OV 1+kk po kompletní 
rekonstrukci, a to i zvenku. Od-
hadní cena 580 000, prodejní 545 
000 Kč. Tel.: 773 079 474. Pouze 
přímému zájemci RK nevolat!!!

Prodám RD 4+1 na pozemku 
200 m2 v Boskovicích na ulici 
Štefánikova. Vhodné i jako sídlo 
fi rmy, ubytovna. Cena 1,3 mil. Kč. 
Tel.: 608 245 425.

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

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

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

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

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

Prodám luxusní použitou vi-
notéku na 96 lahví, vyrobena na 
míru - jedna z nejlepších značek. 
Přední výloha prosklená, dřevěný 
rám. Výška 180 cm. Původní cena 
70 000 Kč - nyní 10 000 Kč. Tel.: 
731 419 166. IT Support Assistant - Czech Republic

Pyrotek is a privately owned, international organization, specializing in 
the development, manufacture and sale of high-temperature materials for 
industrial applications. We currently have a fantastic opportunity for a young 

Blansko reporting to the IT Support Analyst and the Regional IS Manager.

Your role will include but not limited to, resolving user queries from users 

as assisting the IT Support Analysts in their daily duties. Tasks will include 

general issues such as email, printing, network, software and setting up new 
users’ computers and phones. Pyrotek doesn’t use any Linux/Unix solutions 

Cisco is implemented.

The ideal candidate will be a university student that can work part time, 

computing, analytical skills and adapt well at problem solving. Communication 
is key and while you will be primarily working with Czech users, good spoken 

To Apply
 

date to:

Zdenek Trunda, Finance Manager
zdetru@pyrotek-inc.com

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky na tel. č. 516 435 489, Pizza do 22,00 
 

Pizza na bowlingu 

! Každý  provozní den ! 

Osobní odběr možný! 

Otevírací doba 
Pondělí Zavřeno  
Úterý Zavřeno  
Středa 17:00 24:00 
Čtvrtek 17:00 24:00 
Pátek 17:00 24:00 
Sobota 13:00 24:00 
Neděle 13:00 22:00 

                  AREX
                 florbal pro každého

                         florbalové hole a doplňky
                     do škol a klubů zdarma

                    www.arex-floorball.eu/akce

KOUPĚ 
Koupím RD v Černé Hoře 

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

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

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

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

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

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

Koupím pšenici a ječmen, tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM 
Pronajmu 1+1 v RD se samo-

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

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

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

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

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

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

Pronajmu chatu v Jedovni-
cích u Olšovce, tel.: 723 830 686.

SEZNÁMENÍ 
Hledám ženu, nekuřačku, 

věk 27-35 let, protože chci part-
nerský vztah, založit rodinu, ale 
taky mít s kým cestovat a po-
znávat, škádlit se a smát, chodit 
na procházky, jezdit na kole.... 
prostě užívat si život v páru. 
SŠ 177/33. Mobilní telefon: 
776 107 422.

RŮZNÉ 
Hledám spolupracovníky pro 

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

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

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

Daruji dámské kolo zn. FA-
VORIT. Tel.: 776 266 063.

Nabízím intenzivní přípra-
vu ke státní maturitní zkouš-
ce z angličtiny. Dále nabízím 
přípravu k mezinárodním jazy-
kovým zkouškám Cambridge. 
Skupiny max. po 4 studentech, 
materiály zajištěny. Mám zku-
šenosti z praxe, zaručuji profe-
sionalitu. Bližší informace na 
anglict inazkousky@seznam.
cz nebo na mobilní telefon: 
731 163 463.

Mobilní masér nabízí masáže. 
www.masaze.info/pavel-necas. 
Tel.: 731 153 057.
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Jezdci z Moravce Benešov bojovali o  tuly v Peci pod Sněžkou

Šafářová první, Hlubinková druhá

R

Bohumil Hlaváček

Pec pod Sněžkou, Benešov -
O minulém víkendu se konalo 
v Peci pod Sněžkou mistrovství 
České republiky horských kol 
v olympijské disciplíně cross 
country a Moravec Benešov byl 
opět u toho. 

„Hned v prvním startu se po-
tvrdila kvalita naší žákyně Adély 
Šafářové, která si dojela pro svůj 
první titul mistryně ČR, když 
svým soupeřkám odjela hned od 
startu a nedala jim prakticky šan-
ci se k ní přiblížit,“ byl spokojen 
trenér Martin Bezdíček. 

Druhým závodníkem v ranním 
startu byl Dominik Prudek, který 
zajel letošní maximum a v závo-
dě mu patřilo skvělé desáté místo. 
Dalšími na řadě byli kadeti, Patrik 

Kolář dvaadvacátý a Filip Koukal 
na 29. místě. Ve společném startu 
s nimi jeli ještě muži Expert, kde 
Petr Bořil dojel na 14. místě. 

Hned po těchto kategoriích šli 
na start junioři. „Zde se naše zra-
ky upírali k Adamu Sekaninovi 
který rozjel závod na skvělém tře-
tím místě, na kterém se pohybo-
val až do půlky závodu. Bohužel 
od lepšího než šestého místa v cíli 
ho připravily dva těžké pády, ale 
i tak je jeho výkon povzbuzením 
do dalších závodů. Adam ukázal, 
že patří do absolutní české špičky 
v kategorii,“ uznale pokyvoval 
hlavou Bezdíček. 

Sekaninův týmový kolega 
Jakub Šafář dojel na solidním 
14. místě. „Na jeho výkonu je 
stále znát tréninkový výpadek 
způsobený virózou, jelikož Jakub 

má na to jezdit pravidelně v první 
desítce,“ dodal trenér.

Na závěr účinkování Moravců 
se představily juniorky, které již 
v letošním roce získaly mistrovské 
dresy ze silnice a dráhy. „Tajně 
jsme doufali v další, ale bohužel 
u Nikoly Hlubinkové se ve vý-
konu ještě projevily problémy 
z Aše a i přes bojovnost dojela na 
výborném druhém místě, které ji 
zaručilo jak nominaci na Světový 
pohár do Francie, tak i na mistrov-
ství světa do Rakouska. Další naše 
členka Markéta Parolková se bo-
hužel závodem protrápila. Možná 
na ni dolehla únava z dráhového 
mistrovství a tak závod dokončila 
na místě pátém,“ okomentoval zá-
vod Bezdíček. 

Posledním želízkem na startu 
byl benešovský odchovanec Ra-

dim Kovář v kategorii mužů pod 
23 let. Ten sjížděl soupeře až k tře-
tímu místu, ale bohužel defekt ho 
poslal na konečné páté místo. I on 
odjíždí na SP do Francie.

Ještě před sobotním progra-
mem se v pátek jely štafety. „Zde 
jsme postavili to nejsilnější, co 
jsme z Moravců mohli a to na 
prvním úseku Radima Kováře, 
na druhém Nikolu Hlubinkovou 
a na závěrečném Adama Sekaninu. 
Škoda smůly Adama, který doká-
zal štafetu z výborně rozjetého zá-
vodu z pátého místa dotáhnout na 
kontakt k třetí štafetě, ale bohužel 
přišel pád v nejtěžším sjezdu. I tak 
nás přivezl na výborném čtvrtém 
a zatím nejlepším místě ve štafe-
tách. Naši ukázali, že se s nimi do 
budoucna musí počítat,“ líbilo se 
Martinu Bezdíčkovi.

Miloše Jarůška,
nového sekretáře OFS Blansko

Co nového přinese začínají-
cí sezona pro fotbalisty našeho 
okresu?

Rád bych, aby se zlepšila komunikace 
s oddíly. Co se týče systému soutěží, změ-
na přišla v tom, že se hraje jen jedna IV. tří-
da, u mládeže je vše při starém. Skončilo 
béčko Boskovic jako takové, pod jeho hla-
vičkou ale bude ve čtyřce celek Valchova. 
Do našich soutěží nadále nezasáhne Lom-
nice. Příliš nepracovala komise mládeže, 
věřím, že se to zlepší, předsedu jsem již nakontaktoval. Její činnost dost 
suploval sekretariát, měla by se pravidelně scházet, určit trenéry okres-
ních výběrů.

Co se týče rozhodčích, jejich stav zůstal zhruba na stejném počtu. Na 
Vyškovsko sice odešla pískat malá skupina, tři ukončili činnost. Přišlo 
ale několik mladých, kteří by je měli nahradit. Okresní přebor by měl být 
obsazen plným počtem sudích na každé utkání, o to se ale stará komise 
rozhodčích, která funguje solidně.  (bh)

O  ...

Poznaň, Svatá Kateřina - 
K dalšímu závodu motocyklového 
Alpsko-Jadranského mistrovství 
v polské Poznani jsme cestovali 
s Romanou Tomáškovou s napja-
tým očekáváním, jak se v praxi 
projeví technické úpravy motoru 
Hondy, provedené po posledním 
závodě v Mostu. Po náročné, té-
měř devítihodinové cestě jsme do-
jeli na poznaňský okruh, umístěný 
v borovém háji, v těsné blízkosti 
mezinárodního letiště. Samotná 

trať je velmi pěkná, bohužel její 
technické zázemí zdaleka neod-
povídá standardům, na něž jsme 
zvyklí z jiných, zejména našich 
automotodromů. 

Po krátkém odpočinku jsme 
začali s přípravou na páteční vol-
né treninky, ve kterých se Roma-
na seznamovala s charakterem 
dráhy. S každým absolvovaným 
okruhem zkracovala své časy, což 
bylo znamením toho, že jak ona, 
tak i její stroj jsou v dobré kondici 

a to i přes velmi horké počasí, kdy 
teploměr ukazoval přes 30 stupňů. 
Potvrdilo se to i v sobotní kvalifi -
kaci, ve které zajela třetí nejlepší 
čas, který znamenal start z první 
řady nedělního závodu a to nás 
naplňovalo oprávněnou nadějí na 
velmi dobrý výsledek. Zvláště, 
když se tentokrát v Polsku sešla 
poněkud slabší konkurence jejích 
soupeřů. 

Bohužel sobotní večerní bouře 
přešla v nedělní vytrvalý déšť, kte-

rý silně naboural náš optimismus. 
Pro Romču to znamenalo teprve 
druhý start na vodě v její krát-
ké kariéře. Samotný start jí však 
vyšel skvěle. Navíc, její největší 
soupeřka a druhá dívka ve startov-
ním poli, zkušená Slovenka Jaku-
bičková tentokrát neudržela nervy 
na uzdě a za svůj předčasný start 
byla potrestána nuceným průjez-
dem boxovou uličkou, ke kterému 
zajela z vedoucí pozice ve třetím 
kole závodu, vypsaného na devět 

kol. To už Romana převzala vede-
ní a strojovým tempem zvyšovala 
náskok před svými soupeři až na 
hodnotu tři a půl sekundy. 

Sledovali jsme její jízdu se za-
tajeným dechem. S ubývajícím 
počtem kol se začalo schylovat 
k obrovskému úspěchu. Bohužel 
i v tomto sportu platí, že závod 
končí až průjezdem pod cílovou 
šachovnicí. V sedmém kole jsme 
na žluto-oranžovou Hondu a její 
průjezd cílovou rovinkou čekali 

marně... V jedné z pravotočivých 
zatáček přehnala Romana náklon 
a poroučela se k zemi. Sen o vítěz-
ství se rázem rozplynul. Ale i tako-
vý umí být sport, ten motoristický 
nevyjímaje. Hlavní je, že z havárie 
vyšla Romča naprosto nezraněna 
a ač ji ztráta důležitých bodů do 
celkové klasifi kace velice mrzela, 
už se těší na závod, který se pojede 
na slavném maďarském Hungaro-
ringu začátkem září. 

 Vladimír Jirůšek

Romana Tomášková nedojela, naději odplavil déšť a pád z prvního místa

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blansku těsně na jaře 
utekl postup do divize. Po krátké 
pauze je tým zpět na startovní 
čáře. Znovu fotbalisty připravuje 
ambiciozní Michal Kugler, který 
je na nastávající sezonu natěšen. 

Nebudeme se již vracet ke 
skončené sezoně. Bude cíl, tedy 
postup, stejný?

Když budeme všichni táhnout 
za jeden provaz, proč ne? I když 
úroveň soutěže bude podle mne 
ještě vyšší než loni. Podle všeho 
došel fi nanční dech Kyjovu, jsou 
tady ale jiné celky. Třeba Sparta, 
Moravský Krumlov, někdo se ob-

jeví. Uvidíme. Věřím, že jsme ale 
ve hře, příprava byla kvalitní.

Nepřijdou zase ztráty se slab-
šími soupeři?

Myslím, že jsme již zkušeněj-
ší. Odešli nám sice silní hráči ze 
základu, myslím však, že náhrady 
tady adekvátní jsou. Velice dobře 

se jeví i kluci, co přišli 
z dorostu, z Rakouska 
zase Kolář a Mokrý. 
Hra v přípravě se mi 
líbila.

V nedokončeném 
zápase pro   divizním 
Tasovicím to tak bylo 
podle všech přihlížejí-
cích…

My hrajeme vždyc-
ky lépe proti kvalitní-
mu týmu, který chce 
hrát fotbal. Krajský 
přebor je jiný, většina 
celků proti nám hraje 
zataženě. Ne každý si 
to s námi rozdá na fé-
rovku.

Kádr je uzavřen, berme ho 
post po postu…

V bráně máme vlastní talento-
vané odchovance. Mladíci Juran 
a Němec snad dají zapomenout 
na doby, kdy byly na tomto místě 
problémy. Napravo by měl hrát 
kapitán Bubeníček, což je na 
tomto postu nejlepší hráč soutěže. 
Z dorostu je v záloze Zavoral. Na 

stopery máme matadora Mašku 
a mladé Maráka a Šplíchala. Dru-
hý z nich se může klidně vysu-
nout na štítového záložníka. Ma-
rák bude moc dobrý. Na druhém 
beku Šíp či Jarůšek, ten může i do 
zálohy. Tam máme připraveny 
Zouhara, Koláře, ofenzivní kraje 
Šenka a Doležela, Beneše. Do-
předu Trtílek, Pernica, Oulehla. 
Univerzálem je Sedláček, který 
může naskočit skoro kamkoliv, 
dařilo se i Vašákovi a Cupalovi. 
V dorostu jsou připraveni Micha-
lík či Vágner.

Jak se těšíš na premiéru pro   
Boskovicím?

Věříme si na ně. Připraven 
bude kvalitní trávník, moc se na 
něho těšíme. Snad přijde hodně 
fanoušků.

Bude tedy hrát Blansko na-
dále atraktivním ofenzivním 
stylem?

Určitě. My tak hrajeme vždy, 
zataženou obranu kluky vůbec 
neučím, to není můj styl. Musí 
padat branky. Lepší výsledek 4:3 
než 1:0.

Mají si tedy lidé najít cestu na 
kopanou?

Ti, co nás podporovali, tak bu-
dou doufám činit i nadále a dou-
fám, že jich bude přibývat. Udělá-
me vše pro to, abychom jim dělali 
radost.

Bohumil Hlaváček

Blansko - V neděli nastoupil 
tým HFK Olomouc ve své druho-
ligové premiéře na hřišti Znojma. 
Nechyběl u toho v jeho dresu bla-
nenský odchovanec David Bed-
nář. Zápas skončil bez branek.

Těšil jsi se na premiéru?
Určitě. Je to zase velký posun 

v mé kariéře. Kro-
mě prvního přáteláku 
jsem celou přípravu 
odehrál v základní se-
stavě. Doufám, že v ní 
zůstanu co nejdéle.

Loni jsi měl spí-
še defenzivní úkoly. 
Bude tak tomu i na-
dále?

Trochu se to změ-
nilo. Přišli noví hráči 
a já se teď posouvám 
doleva a při systému 
4-3-3 hraju takové 
levé křídlo. To se mi 
líbí určitě víc, jsem 
odjakživa spíš ofen-
zivní typ.

Jaké cíle si klade-
te?

Máme za úkol se 
nepohybovat v sestu-
pových vodách a hrát 
atraktivně pro diváky. 
Byl bych špatný patri-

ot, kdybych tomu nevěřil. Mys-
lím, že můžeme hrát se všemi. 
Sice náš kádr je trochu užší, ale 
pokud se nám budou vyhýbat zra-
nění, mohlo by to jít. Myslím, že 
do desátého místa bychom měli 
v pohodě být.

Posílili jste dostatečně?
Ano. Přišel David Kobylík, kte-

rý hrál v Polsku, v Německu, za 

Sigmu, přinesl do mužstva klid, 
výborný je mladý Matěj Biolek, 
který odmítl nabídky ze zahraničí 
a šel k nám. Ze Sigmy pak naděj-
ný stoper Ondřej Murín. 

Kromě hraní v Olomouci děláš 
asistenta trenéra staršího doros-
tu v Blansku. Nehádá se to?

Daří se to skloubit. Na tréninky 
chodím, jak můžu, trenér Stupka 

to chápe. Teď už to 
v Olomouci nebude 
tak horké, myslím, že 
to sladíme.

Kdo z tvých svěřen-
ců může v budouc-
nu posílit blanenské 
áčko?

Gólman Filip Ně-
mec, Dominik Mi-
chalík, Alda Vágner, 
další kluci přichází 
z mladšího dorostu. 
O budoucnost strach 
mít nemusíme. 

Jak vidíš šance 
Blanska na divizi?

Nedokážu to říct. 
Nevím přesně, jak se 
trenéru Kuglerovi po-
dařilo nahradit odchá-
zející hráče. Hrát jsem 
je v přípravě osobně 
neviděl, takže se mi 
to těžko hodnotí. Ale 
je to určitě v jejich 
silách.

Nobica Cup. Na již tradičním prázdninovém turnaji starých pánů v Boskovicích byly letos nejúspěšnější Svitavy, domácím patřilo tře   místo. 
Foto Luboš Sušil * Červenka Beach. Stále populárnější beach volejbal se představil na boskovickém koupališ  . Vítězem turnaje se stala dvojice 
Tomáš Procházka, David Bílý. Foto Luboš Sušil

David Bednář má za sebou
druholigovou premiéru

Michal Kugler: Chceme 
hrát atrak  vně pro diváky

* Cyklista Adam Sekanina z Moravce Benešov se stal mistrem ČR v ča-
sovce družstev. Zlatou medaili v závodě juniorů na 50 kilometrů v Rači-
cích vybojovalo kvarteto Šimon Adámek, Radovan Doležal (oba Kovo 
Praha), Adam Sekanina (Moravec Merida) a Michal Schlegel (Favorit 
Brno). Rovinatou trať zdolalo za 1:02:11. 

* Ke změně došlo na postu fotbalového trenéra TJ Sloup. Davida Jarůš-
ka po dvou druhých místech v okresním přeboru výbor odvolal, na jeho 
místě bude od nové sezony působit jako hrající kouč Libor Škvarenina.

* Ve fotbalové přípravě zvítězilo blanenské béčko na hřišti Lipůvky 3:5, 
Lipovec porazil na domácím hřišti Sloup 5:2. 

* Organizátoři Půlmaratonu Moravským krasem, který se koná v Blan-
sku 2.září, oznámili, že původní kapacita startujících byla vyčerpána. Po 
technické poradě se však rozhodli, že ji navýší o 100 startovních čísel na 
konečných 900 běžců. Po naplnění již bude možnost se registrovat pouze 
na běh městem (2,4 km). (bh)
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Soutěžní test k letním OH – tře   a poslední díl
Znalci sportovní historie si se Zr-

cadlem Blanenska a Boskovicka 
mohou zasoutěžit o ceny. U příleži-
tos   LOH v Londýně vám předládá-
me tře   díl olympijského testu, na 
který můžete odpovídat buď písem-
ně na adresu naší redakce nebo na 
e-mail hlavacek.zrcadlo@centrum.
cz. Tři nejlepší budou odměněni. Za-
slat můžete ještě i odpovědi z před-
chozích dvou dílů, které najdete 
také na www.zrcadlo.net.

1) Lukostřelec zapaloval hořícím šípem 

oheň na olympiádě 
a) v Barceloně
b) v Sydney
c) v Atlantě

2) Fran  šek Douda získal bronz v roce 
1932

a) v hodu diskem
b) v hodu oštěpem
c) ve vrhu koulí
3) Nejvíce českých atle  ckých olympij-

ských medailí získal
a) Jan Železný
b) Roman Šebrle
c) Emil Zátopek

4) Držitel největšího počtu olympij-

ských československých tenisových me-
dailí se jmenuje

a) Jana Novotná
b) Miloslav Mečíř
c) Helena Suková 

5) So  ball se na olympiádě hrál
a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát

6) Badminton se na olympiádě hraje 
od roku

a) 1992
b) 1996
c) 2000

NOVINKA - společná vycházka 
v části německé dálnice na trase 
Boskovice - Bačov - Chrudichromy - 
Mladkov (10 km). Odborný výklad: 
Tomáš Janda, historik a popularizátor 
stavby. Start: Sokolovna Boskovice 
v 10 hod.

7) První novodobé olympijské hry 
v Athénách se v roce 1896 konaly

a) v dubnu
b) v květnu
c) v červnu

8) Letní olympiáda 2020 bude
a) v Istanbulu
b) v Madridu
c) nebylo dosud rozhodnuto

9) SSSR se olympiády zúčastnil poprvé 
v roce

a) 1948
b) 1952
c) 1956

10) Výbuch bomby v olympijském par-
ku narušil olympiádu

a) v Mnichově
b) v Montrealu
c) v Atlantě

11) Ženy atletky měly na olympiádě 
premiéru v roce 

a) 1920
b) 1924
c) 1928

12) Obhájcem olympijského zlata z Pe-
kingu v házené mužů je v Londýně druž-
stvo

a) Ruska
b) Švédska
c) Francie

13) Volejbal měl na olympiádě premi-
éru v roce

a) 1956
b) 1960
c) 1964

14) Olympijský zlatý ha  rick z mužské-
ho vodního póla v Londýně obhajuje

a) Rusko
b) Srbsko
c) Maďarsko

15) Olympiádu přenášela televize po-
prvé v roce

a) 1936
b) 1948
c) 1952

16) Olympijský  tul ve fotbale získal 
před čtyřmi roky v Pekingu tým

a) Španělska
b) Argen  ny
c) Brazílie

17) Nejvíce zlatých olympijských me-
dailí v tenise do začátku her v Londýně 
získali

a) Australané
b) Britové
c) Američané

18) Vzpírání se na olympiádě poprvé 
objevilo v roce 

a) 1896
b) 1904
c) 1912

19) Československo získalo na olympi-
ádě v basketbalových soutěžích

a) dvě medaile
b) jednu medaili
c) žádnou medaili

20) Fin Lasse Virén získal čtyři zlaté at-
le  cké medaile

a) na vytrvaleckých tra  ch
b) v hodu oštěpem
c) ve skoku do dálky

Do příštího čísla Zrcadla 
připravujeme speciální 

olympijskou přílohu.
Uvítáme postřehy 

a fotografi e čtenářů 
z londýnského svátku 

sportu.

Příspěvky zasílejte na 
e-mail: redakce@zrcadlo.net
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  ubytování v moderních dvoulůžkových pokojích

a dvoupokojovém apartmá

  zámecká restaurace s letní venkovní terasou

a výhledem na zámecký park

  možnost pořádání malých a středně velkých

konferencí, prezentací firem, školení

nebo soukromých oslav (kapacita sálu až 80 osob)

  pivotéka s širokou nabídkou českých pivních značek

i světovými speciály ve skle

  možnost využití našeho bowlingového centra

v těsné blízkosti hotelu

  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ
ZÁMECKÁ SÝPKA V BLANSKU

UBYTOVÁNÍ    RESTAURACE     SALÓNEK    PIVOTÉKA

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

Zdrávi došli!

v sobotu

OREL BOSKOVICE   K     B
 V    

Páter V. Ševčík

* V letošním roce je pochod  

    
 SKÁKACÍ HRAD S . 

D  DÍ.

O O O  I O  S OS ROS K  S  BOSKOVICE I  RO R  V KOV

C K
10 km   9.00  
 » 

» 
»  

28 km   9.00  
 » 
 »  »  »  
 »  »  » 
 »  

Í
4 km   9.00     
 »    »   * 
10 km   9.00      
 »      
  »     
  »  
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