
Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - 
Boskovická Vodárenská společ-
nost varuje před nabídkou rozboru 
vody ze studní, která se objevila 
v obcích regionu. Test podle voda-
řů nezávadnost tekutiny nezjistí. 
Firma, která rozbor nabízí, prý 
navíc zjišťuje podezřelé údaje. Ta 
to ale odmítá.

Letáky s nabídkou kontroly vody 
ve studních dostali obyvatelé obcí 
na Blanensku a Boskovicku. Firma 
v nich inzeruje rozbor na přítom-
nost dusičnanů za sto dvacet korun. 
V případě špatné kvality vody pak 
nabízí bezplatné poradenství.

Vodárenská společnost Bosko-
vice vzápětí vydala varovné pro-
hlášení. „Uvedená metoda slouží 
pouze pro orientační stanovení 
dusičnanů. Občan rozhodně nezís-
ká informaci, zda voda vyhovuje 
pro pitné účely a je zdravotně 
nezávadná,“ uvedl výrobně-tech-
nický náměstek divize Pavel 

Mikulášek s tím, že lidé by měli 
být proto obezřetní.

Pro zjištění, zda voda ve studni 
je či není pitná, jsou totiž podle 
Mikuláška nutné ještě další roz-
bory. Laboratoř musí provést mik-
robiologickou kontrolu a testy na 
přítomnost dalších chemických 
látek, nejenom dusičnanů.

S tím ale nesouhlasí Lenka 
Rosenberg z fi rmy Aqua progress, 
která rozbory v letácích nabízí. 
Stejnou akci provedla i v jiných 
regionech a podobné problémy 
prý nebyly. „Za tuto, dá se říct, 
směšnou částku nabízíme lidem, 
aby měli přehled, co pijí a z čeho 
vaří. Když máte vysoký obsah 
dusičnanů, tak je voda nepitná,“ 
podotkla Lenka Rosenberg.

Aqua progress na svých webo-
vých stránkách uvádí, že se zabý-
vá také prodejem technologie na 
úpravu vody. Podle údajů z České 
obchodní inspekce byla společnost 
v minulosti pokutována za pochy-
bení při předváděcích akcích.

Nabídka rozborů vody ve stud-
ních se objevila například v Ráječ-
ku. Jedné z obyvatelek bylo ale 
podezřelé úplně něco jiného než 
rozsah testů. „Paní se na nás obrá-
tila s tím, že se jí zdálo podivné, 
když se jí při objednávce ptali, 
kolik jí je let, jestli je sama doma, 
kdy budou ostatní doma a podob-
ně,“ řekla místostarostka Ráječka 
Kateřina Sehnalová (nez.).

I proto má ale fi rma Aqua pro-
gress vysvětlení. „Dneska chodí 
po domech hodně podvodníků. 
Ptáme se třeba důchodců, jest-
li bydlí s mladými, a kdy budou 
všichni doma, právě kvůli tomu, 
aby byli u kontroly všichni pří-
tomni. Je to ochrana pro lidi,“ 
zdůraznila Lenka Rosenberg z fi r-
my Aqua progress.

Vodárenská akciová společnost 
divize Boskovice varování před 
nabízenými rozbory rozeslala na 
všechny obecní úřady v okrese. 
V řadě z nich se text objevil na 
úředních deskách.
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Nehoda si vyžádala vážné zranění
Michal Záboj

Voděrady - Vážná dopravní 
nehoda ve středu 23. července 
zablokovala hlavní tah Brno-Svi-
tavy. Krátce před jedenáctou hodi-
nou se mezi Krhovem a Voděrady 
srazilo osobní auto s nákladním. 

Podle policie za nehodu může 
zřejmě mikrospánek řidiče osob-
ního vozidla, který jel ve směru od 
Brna. „Řidič vyjel do protisměru, 
kde projíždělo nákladní auto. Řidič 
kamionu se snažil střetu zabránit, 

Firma nabízí test 
pitné vody, vodaři 
ale před ním varují
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nicméně se mu to již nepodařilo,“ 
popsala blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková s tím, že ani jeden 
nebyl pod vlivem alkoholu.

Na místě zasahovali hasiči, kte-
ří z havarovaného osobního auta 
vyprostili řidiče. Muž utrpěl při 
střetu těžká zranění. Do nemocnice 
ho transportoval vrtulník.

„Hasiči pomohli s transportem 
zraněného do vrtulníku. Na místo 
byl vyslán chemický automobil 
s dostatečným sorbentem na zasy-
pání uniklých provozních kapalin,“ 
doplnil mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Mikoška.

Kvůli nehodě museli policisté 
na silnici I/43 zastavit dopravu. 
Objízdné trasy v obou směrech 
vedly přes Skalici nad Svitavou.

Laďa Kerndl vydá CD
Známý zpěvák 
dokončuje dvě 
nová cédéčka 
a DVD ze svých 
cest po světě.

Více na straně 3

Nová rozhledna
Turisté se 
v Žernovníku 
budou moci 
podívat do kraje 
z výšky .

Více na straně 4

Dárce krve rekordman 
Oldřich Grulich 
daroval cennou 
tekutinu již 
po dvousté 
padesáté.

Více na straně 5

Tuplák. Okrouhlá hos  la o víkendu již patnáctý ročník tradiční soutěže Okrouhlecký tuplák.
Více fotografi í na izrcadlo.eu Foto Radim Hruška

Sklizeň obilovin na Blanensku a Boskovicku zpomalil 
déšť, zemědělcům proto hrozí ztráty

Nemocnice v Blansku zlepší 
podmínky pro pacienty 
čekající ve vestibulu

Blansko - V blanenské nemocnici se na podzim letošního roku pustí 
do již druhé etapy rekonstrukce vestibulu. Tentokrát se bude jednat 
o vjezd do zdravotnického zařízení, který využívají hlavně přepravní 
sanitní vozy.

 „Druhá etapa naváže na rekonstrukci vestibulu a společného lůž-
kového fondu, která byla dokončena na konci roku 2013 a byla plně 
hrazena z dotace Jihomoravského kraje. Po zpracování studie a pro-
jektové dokumentace proběhne na základě výběrového řízení na konci 
září vlastní rekonstrukce,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Akce by měla stát 1,3 milionu korun. Vstup do vestibulu dostane 
zastřešení, což bude přínosem hlavně pro lidi, které do nemocnice při-
vážejí sanitní vozy. Ty pak budou mít vyčleněna tři parkovací místa.

„Vchod bude navíc vybavený automatickými dveřmi a klimatizova-
ným zádveřím. Hlavně v zimě se tak zlepší tepelné podmínky pro lidi 
čekající ve vestibulu nemocnice,“ doplnila Kateřina Ostrá.

V příštím roce na akci naváže třetí etapa rekonstrukce vestibulu, 
která počítá mimo jiné s úpravou schodiště u výtahů.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - 
Nepříznivé počasí brzdí letošní 
žně v blanenském okrese. Země-
dělcům se sice podařilo sklidit 
ječmen a větší část řepky, na 
polích ale zůstává téměř veškerá 
potravinářská pšenice. Pokud se 
ji nepodaří včas sklidit, pěstite-
lům hrozí ztráty.

Například podnik Zeas Lysice 

ještě neposekl ani hektar potra-
vinářské pšenice a žita. V přípa-
dě řepky hlásí sklizeno u zhruba 
poloviny osetých ploch a u jarního 
ječmene z asi dvou třetin. Zatím 
se podařilo vymlátit jen ozimý 
ječmen. „Obilí a řepka nám tro-
chu později dozrávaly a teď nám 
zase nepřeje počasí,“ uvedl ředi-
tel lysického Zeasu Josef Šafář.

Stejně je na tom i společ-
nost Ledeko Letovice, které na 
necelých osmi stech hektarech 
polí zůstává pšenice. Jestli se ji 
nepodaří včas sklidit, znatelně se 
zhorší její kvalita.

„Pšenice jsou zralé a jejich kva-
litativní parametry jdou při tom-
to deštivém počasí dolů. Hrozí 
tedy, že pšeničné produkty budou 

v krmné kvalitě, což snižuje jejich 
cenu,“ podotkl vedoucí rostlinné 
výroby Ledeka Stanislav Šaršon.

Letovickému podniku se poda-
řilo zatím dostat do skladů jen 
ozimý ječmen a asi devadesát 
procent řepky. Podobná situace 
nastala i v Agrospolu Knínice.

„Já zatím říkám, že úroda bude 
dobrá. Pokud se nestane, že by 

hodně pršelo, a pšenice porostla 
v klasech, tak bude úroda výno-
sově dobrá,“ prohlásil ředitel 
knínického Agrospolu Vladimír 
Menšík.

Zemědělci teď vyhlížejí dobré 
počasí. Aby se podařilo dokončit 
letošní sklizeň, musí podle nich 
přijít ještě sedm až deset přízni-
vých dnů.  (moj)

Koupání je bez 
rizika

Blanensko a Boskovicko - 
Kvalita vody ve sledovaných 
přírodních koupalištích na Bla-
nensku je stále vhodná ke koupá-
ní. Vyplývá to z výsledků měření 
krajské hygienické stanice. Bez 
závad je voda v rybníku Suchý 
a v přehradě Křetínka. Palava 
v Blansku má kalnou vodu, která 
ale neznamená žádné nebezpečí. 
Rybník Olšovec v Jedovnicích 
hygienici nesledují.  (moj)
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Ostrov opraví náves, kašna 
se změní na přírodní jezírko

K K
Kradl a ještě 

jel opilý
Meziříčko - Letovičtí policisté 

dopadli zloděje kovů, který má na 
svědomí hned několik krádeží. Při 
té poslední byl ale v Meziříčku 
vyrušen majitelem. Nenechavec 
se za bílého dne vloupal na poze-
mek zahrady rodinného domu, 
odkud ukradl pět lešenářských 
trubek. Zřejmě však nepočítal, že 
jej překvapí majitel, který ihned 
zavolal na tísňovou linku policie. 
Zloděj odhodil trubky, nasedl do 
vozu a ujížděl. Letovičtí policisté 
si však na něj počkali a při silniční 
kontrole přímo v Letovicích navíc 
zjistili, že usedl za volant pod vli-
vem alkoholu. Dechová zkouška 
ukázala 1,35 promile.

Pachatel z Blanenska se policis-
tům doznal k pěti dalším krádežím 
kovového odpadu nejen na Leto-
vicku, ale i na Boskovicku. Škoda 
dosud není vyčíslena, předběžně 
lze říci, že dosáhne minimálně tři-
ceti tisíc korun. Osmadvacetiletý 
muž je podezřelý z trestných činů 
krádež, porušování domovní svo-
body a ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. U soudu mu hrozí až 
dvouletý pobyt za mřížemi.  (hrr)

Opilých na 
silnicích 
neubývá

Blanensko a Boskovicko - 
Hned několik opilých řidičů odha-
lily v posledních dnech policejní 
kontroly na silnicích v našem 
regionu. Kromě alkoholu vyra-
zili někteří na cesty i pod vlivem 
drog.

V Letovicích odhalila hlídka 
v jeden den hned tři opilé řidi-
če. „Dva muži zřejmě podcenili 
schopnost svého těla odbourávat 
alkohol. Jejich přestupky jsme pře-
dali správnímu orgánu. Šestatři-
cetiletý řidič za volantem felicie 
měl pozitivní test na drogy, a to na 
látku amfetamin. Ten je již pode-
zřelý z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Stejně 
tak mladík projíždějící Těchovem, 
kterému policisté naměřili jeden 
a půl promile alkoholu,“ uvedla 
policejní mluvčí Alice Musilová.

Dalším hříšníkem byl sedma-
dvacetiletý šofér, kterého policis-
té kontrolovali ve Stvolové. Za 
volantem neměl co dělat, protože 
má až do července příštího roku 
uložený zákaz řízení motorových 
vozidel. Nyní je podezřelý z trest-
ného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí.

„Rekordmanem se stal mladý 
cyklista jedoucí v Bořitově. Tomu 
policisté naměřili 2,37 promile. 
V Blansku jsme zakázali další 
jízdu šoférovi pod vlivem amfeta-
minu a v Lipůvce ukázal přístroj 
při dechové zkoušce u sedmačtyři-
cetiletého muže téměř jeden a půl 
promile alkoholu. Oba jsou pode-
zřelí z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky,“ doplnila 
Musilová.  (hrr)

Nehoda
blokovala silnici

Benešov – Náklaďák v příkopě 
blokoval ve čtvrtek 31. července 
dopravu u Benešova. Na místě 
zasahovaly čtyři jednotky profesi-
onálních hasičů. Auto se podařilo 
dostat zpět na silnici až pomocí 
těžké techniky z brněnské požární 
stanice v Lidické ulici. Nákladní 
auto se dostalo do příkopu pravdě-
podobně při silném dešti, kdy stě-
rače nestačily odvádět vodu z čel-
ního skla. Hasiči musel na místě 
řešit také únik provozních kapalin, 
které zastavili pomocí norných 
stěn.  (hrr)

Mladík dostal 
smyk a narazil 
Blansko - Těžkým zraněním 

dvaadvacetiletého řidiče skončila 
ve čtvrtek 31. července nehoda 
na silnici mezi Blanskem a Šeb-
rovem. Jeho auto se srazilo s pro-
tijedoucím vozidlem. Nehoda na 
místě blokovala dopravu. Mladík 
za volantem citroenu jel kolem půl 

osmé ráno ve směru od Blanska. 
V levotočivé zatáčce dostal smyk 
a přejel do protisměru, kde se stře-
tl s vozidlem Škoda Fabia.

„Při nehodě utrpěl mladý řidič 
těžké zranění. Dvaačtyřicetiletou 
řidičku fabie převezli záchraná-
ři s předběžně lehkým zraněním 
do nemocnice,“ popsala policejní 
mluvčí Alice Musilová. Zraně-
ného mladíka z auta vyprostili 
hasiči. Do nemocnice ho pře-
pravil vrtulník. „Hasiči zajistili 
vzhledem k nepřístupnému terénu 
místo k přistání asi čtyři sta met-
rů od nehody. Lékaře z vrtulníku 
převezla k nehodě hlídka policie,“ 
podotkl mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Mikoška.  (moj)

Policie hledá
svědky nehody

Blansko - Policie hledá svědky 
nehody sobotní dopravní nehody, 
při které byl v sobotu 26. července 
těžce zraněn cyklista. Dva moto-
cyklisté na silnici mezi Blanskem 
a Šebrovem postupně narazili do 
dvaapadesátiletého muže jedoucí-
ho na kole.

Podle zjištění policistů měli 
nehodu vidět řidič osobního auta 
a další cyklista. „Oba motocykly 
měly předjíždět osobní vozidlo 
značky Renault Scenic modré 
barvy, které jelo ve směru na Šeb-
rov. V protisměru jel za zraněným 
cyklistou další cyklista, který na 
místě řídil dopravu, avšak před 
příjezdem záchranných složek již 
na místě nebyl,“ upřesnila policej-
ní mluvčí Alice Musilová. Svědci 
dopravní nehody se mohou při-
hlásit na telefonním čísle 974 631 
353 nebo na tísňové lince 158.

K neštěstí došlo v sobotu odpo-
ledne. Motocyklista na mokré 
vozovce nezvládl prudkou pra-
votočivou zatáčku a upadl. Jeho 
motorka přejela do protisměru, 
kde narazila do projíždějícího cyk-
listy. Krátce na to do muže narazil 
druhý motorkář, který také dostal 
smyk. Dvaapadesátiletého cyk-
listu odvezli s těžkým zraněním 
záchranáři do brněnské nemocni-
ce. Oba motorkáři vyvázli bez zra-
nění. Na motocyklech a na jízdním 
kole vznikla škoda asi šedesát tisíc 
korun.  (moj)

Oknem šel
za lupem

Adamov - Poměrně jednodu-
chý způsob zvolil pro vloupání 
do restaurace v Adamově zatím 
neznámý pachatel. Kamenem 
poškodil okno do podniku, které 
mu posléze posloužilo k poho-
dlnému vstupu do lokálu. V něm 
pak odcizil několik kartónů ciga-
ret a malou fi nanční hotovost. Po 
násilném otevření dveří do kan-
celáře jej potěšil nález příruční 
pokladny s fi nanční hotovostí. 
Celkem tak způsobil majiteli pod-
niku škodu za skoro třicet tisíc 
korun.  (hrr)

Auto skončilo
v řece

Letovice - Hasiči v úterý 22. 
července vyprošťovali auto, které 
nedaleko Letovic zajelo do řeky 
Svitavy. Řidiče zřejmě přepadl 
mikrospánek a jeho Škoda Felicia 
skončila ve vodě. Nehoda se obešla 
bez zranění. Osmatřicetiletý muž 
jel před sedmou hodinou ráno po 
silnici číslo 43 ve směru od Brna. 
Těsně před Letovicemi jeho jízdu 
zastavilo až koryto Svitavy. „Řidič 
pravděpodobně z důvodu mikro-
spánku přejel do protisměru a jeho 
auto skončilo zadní částí v řece,“ 
popsala blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. Dechová zkouška 
u něj vyloučila, že by před jízdou 
požil alkohol.  (moj)

Michal Záboj

Ostrov u Macochy - V Ostro-
vě u Macochy co nevidět začnou 
úpravy návsi. Centrum městyse 
dostane nové chodníky, komuni-
kace a parkoviště u kostela. Po 
letech také začne tryskat voda 
v kašně.

Radnice už vybrala stavební 
fi rmu a podepsala smlouvy. Prá-
ce potrvají nejpozději do konce 
letošního listopadu a přijdou na 
asi šest a půl milionu korun. Vět-
šinu z nich městys získal jako 
dotaci.

„Náves už nefunguje jako cen-
trum, kde by se občané scházeli. 
Chceme z ní udělat místo příjem-
né i pro turisty, protože přímo 
na návsi provozujeme informač-
ní centrum,“ zdůraznil starosta 
Ostrova u Macochy Ondřej Hu-
dec (ČSSD).

Rekonstrukce tak například 
čeká komunikaci od knihovny 
k hasičské zbrojnici a chodník od 
kostela směrem ke hřbitovu. Pří-
mo u kostela pak vzniknou nová 
parkovací místa. Podobu změní 
také centrum návsi před radnicí. 
Po letech se vrátí voda do kašny.

„Kašna se změní na přírodní 
jezírko s fontánkou a cirkulací 
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Boskovičtí dokončí zateplení 
a výměnu oken v tamní nemocnici

vody. Betonová kašna v současné 
podobě zmizí,“ upřesnil ostrov-
ský starosta.

Do budoucna městys plánuje 

ještě další úpravy centra. Pokud 
se mu podaří získat dotace, nechá 
opravit zbylé komunikace a chod-
níky. V nejbližší době by také 

měla začít rekonstrukce silnič-
ního průtahu od kostela ke hřbi-
tovu, kterou připravuje krajská 
správa a údržba silnic.

Michal Záboj

Boskovice - Boskovická 
nemocnice bude zřejmě už příští 
zimu šetřit více za vytápění. Měs-
to totiž dokončí zateplení všech 
jejích budov a pořídí také nová 
tepelná čerpadla.

Výměny oken a nové fasády se 
dočká spojovací objekt mezi lůž-
kovou a ambulantní částí a pří-
stavba směrem do zahrady. Na 
úpravy už město získalo příslib 
dotace. Teď radnice musí všechno 
zvládnout také administrativně.

„Musíme dopracovat projekt 
a vybrat stavební fi rmu. Termín 
je do konce letošního roku. Je to 
časově náročné, ale věřím, že se 
vše stihne,“ uvedl boskovický sta-
rosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Projekt vyjde na více než dvacet 
milionů korun. Kromě zateple-

ní posledních částí nemocnice se 
počítá i s instalací tepelných čer-
padel, která budou dodávat teplo 
a teplou vodu. Hotovo by mělo být 
do podzimu příštího roku.

V minulosti už město nechalo 
zateplit fasádu a vyměnit okna 
celého lůžkového a ambulantní-
ho traktu. „Je to všechno děláno 
proto, aby nemocnice šetřila na 

provozních prostředcích, které 
vynakládá za to, aby v ní bylo 
teplo a teplá užitková voda,“ 
dodal starosta.

Letos město u nemocnice vybu-
duje také patnáct nových parko-
vacích míst za objektem, kde síd-
lí ordinace lékařů a lékárna. Na 
příští rok pak město plánuje stání 
pro dvacítku aut na místě autobu-
sových zastávek.

Městská nemocnice v Boskovi-
cích minulý rok skončila ve ztrátě 
přes patnáct a půl milionu korun. 
Špatný výsledek hospodaření 
vedení města i zdravotnického 
zařízení připisují nové úhradové 
vyhlášce a také některým chy-
bám předchozího managementu. 
Pro letošní rok nemocnice plá-
nuje zisk. První čtvrtletí skončilo 
se ziskem necelých čtyř milionů 
korun.

 Foto archiv Foto archiv

Vanovice - Centrum Vano-
vic zaplnily stánky řemeslníků 
a trhovců a rozezněla folklorní 
hudba. Místní i přespolní přišli 
na tradiční Malohanácké řeme-
slné jarmark. Letos se veselice 
v obci uskutečnila popáté. Už od 
začátku se jarmark snaží před-
stavit historii a tradice regionu 
Malé Hané.

Návštěvníci minulých roční-
ků tak viděli třeba malohanácké 
kroje včetně originálního vano-
vického. Loni se zase mohli 
seznámit s tím, jak kdysi na Malé 
Hané vypadala svatba. 

„Loňský ročník byl přelomo-

vý. Folklorní soubor z Kořence 
předvedl Malohanáckou krojo-
vanou svatbu s obřadem, návště-
vou kostela, hostinou i závěreč-
nou veselicí,“ podotkl starosta 
Vanovic Petr Dvořáček.

Zajímavý program čekal ale 
i na návštěvníky letošního páté-
ho ročníku jarmarku. Pásmem 
lidových písní z Boskovicka ho 
odstartovala Mozeka Kohótek 
z Boskovic. Pak se představi-
ly soubory Věchétek a Věneček 
z Jaroměřic a Skalák z Protivano-
va. Závěr od šestnácti hodin patřil 
cimbálové Muzice Jožky Imricha. 
(moj)  Foto Michal Záboj

Vanovice ožily Malohanáckým jarmarkem



Radim Hruška

Olešnice - Olešnický starosta 
Zdeněk Peša si může udělat pomy-
slný další zářez. Slavnostně totiž 
pokřtil svoji novou publikaci První 
světová válka a soudní okres Kun-
štát. Kniha podrobně mapuje osudy 
lidí v tzv. velké válce.

 „Práce na knize mě provázely 
poslední rok. Publikace obsahuje 
řadu dobových dokumentů, dopisů 
z fronty a dalších. V řadě případů 
jsou to velmi dojemné záležitos-
ti. Jako například dopisy zdrcené 
manželky a matky čtyř dětí vojáka 
padlého na Piavě, která si dopisu-
je s feldkurátem,“ popsal Zdeněk 
Peša.

Zajímavé jsou doslovné přepisy 
některých dopisů: Též Ti Fanouši 
(pozn. – manželka Františka) píši 
smutnou novinu, padl můj kama-
rád, s kterým jsem každý den ho-
vořil o mém řemesle, neb on byl 
zednický mistr. Holcner František 
se jmenoval, byl z Moravy, z Oleš-
nice. Stále mi sliboval, že mi dá 
všechnu kamenickou práci, až se 
vrátíme. A pak se mu to stalo. Šel 
na feldvachu, jako já jsem chodí-

val. Každý musí míti s sebou ruční 
granát. Měl jej zavěšený na páse, 
a když šel skrze ty ostnaté dráty, tak 
zachytil šňůrou a on mu vybuchl. 
Právě bylo tři čtvrtě na tři ráno. 
Slyšel jsem ohromnou ránu, neb 
jsem stál na postě. Za chvíli jej nes-
li již mrtvého, měl uraženou nohu 
a ránu v břichu, za pět minut byl 
mrtvý, jen zasténal – jsem raněný.

„Polní pošta je významnou zá-
ležitostí. Dozvídáme se z ní osudy 
celých rodin. V knize jsou zahrnu-
té také velmi zajímavé vzpomín-

ky nebo deníky vojáků, v jednom 
z nich se například podrobně popi-
suje zahájení války v Itálii. Všechny 
tyto střípky jsou složeny do knihy, 
která má 198 stran v pevné vazbě 
a je bohatě ilustrovaná dobovými 
fotografi emi,“ vysvětlil autor.

Knihu vydaly Dobrovolné svazky 
obcí Olešnicko a Kunštátsko a Ly-
sicko za podpory Jihomoravského 
kraje. Velká část nákladu půjde do 
knihoven nebo do škol. K dostání 
pak bude například v olešnickém 
a kunštátském infocentru.

Michal Záboj

Žernovník - Známý zpěvák 
Laďa Kerndl chystá pro své po-
sluchače řadu novinek. Ještě le-
tos vyjdou dvě nová cédéčka. Ke 
svým sedmdesátinám, které osla-
ví příští rok, pak připravuje pro 
fanoušky další dárky.

Do konce roku se na trhu obje-
ví dva nové CD nosiče s písněmi 
v podání Ladi Kerndla. „Jeden 
bude s Big Bandem Felixe Slo-
váčka. Druhá deska bude blueso-
vá s kapelou z Hradce Králové, 
která doprovází i mou dceru Te-
rezu,“ upřesnil zpěvák. 

Příští rok 16. května Laďa Kern-
dl oslaví sedmdesátku. K životní-
mu jubileu připravuje koncertní 
turné po domácích i zahraničních 
scénách. Lahůdkou pro fanouš-
ky pak bude kniha, která vzejde 
z jeho pera, a fi lmové DVD.

„Procestoval jsem kus světa. 
Byl jsem ve sto padesáti osmi stá-

tech a ze všech těchto míst jsem 
natočil asi třicet šest hodin fi lmů. 
Chtěl bych udělat zhruba hodino-
vý pořad o tom, jak to vypadalo, 
když jsem ještě byl mladej a zdra-
vej,“ říká Laďa Kerndl, který kro-
mě práce na nových deskách, kni-
ze a DVD také koncertuje u nás 
i v okolních státech. 

Laďa Kerndl už řadu let žije 
v Žernovníku. Do vesnice se do-
stal v sedmdesátých letech minu-
lého století. „Koupil jsem si tady 
tehdy takovou malou chaloupku, 
abych měl kam s kamarády jez-
dit na mejdany. V Brně to nešlo, 
moje máma byla velká puritánka 
a nikdy si nepřála, abychom nějak 
bujařili,“ vzpomíná známý swin-
gový a jazzový zpěvák. 

Po čase pak Laďa Kerndl v Žer-
novníku koupil starou zchátralou 
usedlost, kterou opravil a přestě-
hoval se do ní. V obci mu podle 
jeho slov nic, co potřebuje k živo-
tu, neschází.

„Tady je všechno, co já mám 
rád, kus přírody, mám tady malé 
jezírko s rybami, je tady poze-
mek, o který se starám, což mě 
baví. Já jsem člověk, který hroz-
ně rád něco dělá, takže tady mám 
veškeré zázemí, který potřebuju 
k životu.“

Laďa Kerndl se narodil v roce 
1945 v Brně. Vyučil se nástroja-
řem a vystudoval strojní průmys-
lovou školu. Následně vystudo-
val hudební školu - obor klavír. 
Od dětství hrál na housle, kyta-
ru, klavír a skončil jako bubeník 
a zpěvák. 

Profesionálním zpěvákem 
a hudebníkem se stal v roce 1970. 
Během své kariéry působil v ně-
kolika orchestrech a část profes-
ního života prožil také na výlet-
ních lodích. 

Laďa Kerndl vydal patnáct alb 
a odzpíval nespočetně koncertů. 
Jeho dcera Tereza je úspěšnou 
profesionální zpěvačkou. 
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cédéčka, příští rok oslaví sedmdesátiny 

VÍTE, JAK JE VYUŽIT BIOODPAD 
Z ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ?
Množství vytříděného bioodpadu každoročně narůstá. Letos 
SITA CZ v boskovické kompostárně přijala od obyvatel a pod-
niků už bezmála 400 tun bioodpadu, který zde zpracuje. Na 
řadu teď přichází spadané ovoce, které mohou obyvatelé do 
kompostárny přivézt a při té příležitosti zde za příznivé ceny 
zakoupit kvalitní kompost nebo mulčovací kůru.
Další množství bioodpadu, který je schopna kompostárna 
zpracovat a vrátit do přírody v podobě substrátu, kompos-
tu nebo mulčovací kůry, pochází ze sečení a údržby veřejné 
zeleně v objektech firem, ve městech a v obcích. „Údržba 
zatravněných ploch a ostatní zeleně je součástí balíčku tzv. 
facility služeb, které SITA CZ nabízí. Patří sem také výsadba 
a údržba záhonů, prořezávání stromů a keřů jak omlazovací, 
tak průběžné, na podzim pak úklid spadaného listí. Veškerý 
bioodpad z údržby veřejné zeleně samozřejmě také odveze-
me a využijeme při kompostování,“ doplňuje obchodní ma-
nažer SITA CZ Milan Chlup.

Boskovická kompostárna byla zbudována během rozšiřování areálu sběrného dvora 
a překladiště v roce 2005. Plocha kompostárny činí cca 1 600 m2, kapacita je 1 350 tun 
odpadu ročně. Zařízení slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů rostlinné-
ho původu, které jsou řízeným procesem kompostování využity pro výrobu kompostů 
a substrátů. Odpady přijímané do zařízení jsou zejména odpady z údržby zeleně města 
Boskovice, odpady z produkce občanů, kteří odpad přivážejí přímo do zařízení, odpady 
z podnikatelské sféry a z okolních obcí, které mají zavedený separovaný sběr na úrovni 
domácností. V roce 2013 město Boskovice provedlo II. etapu optimalizace odpadového 
hospodářství a s podporou SITA CZ získalo dotaci na modernizaci kontejnerové kom-
postárny Boskovice.

www.sita.cz

SITA CZ provádí údržbu zeleně a poskytuje další facility služby

Milan Chlup
obchodní manažer

SITA CZ

Laďa Kerndl. Foto archivLaďa Kerndl. Foto archiv

Kniha popisuje osudy lidí 
v první světové válce

Rájec nad Svitavou - Ná-
vštěvníci rájeckého zámku si 
v současné době mohou kromě 
interiérů šlechtického sídla pro-
hlédnout také zajímavou výstavu 
historických vah a měřidel. 

Výstava bude v bývalé zámec-
ké kuchyni k vidění do poloviny 
září.

Vystavená měřidla pocháze-
jí ze soukromé sbírky sběratele 
Jana Mynáře z Brna. Expozice 
návštěvníky seznamuje s váhami 
a měřidly, která se používala pro 
různé účely.

Zámek v Rájci zve návštěvníky na výstavu historických vah a měřidel
„Máme tady měřidla od osm-

náctého století až po současnost. 
Výstavu jsme navíc doplnili ex-
ponáty z našeho depozitáře. Byly 
vyrobeny v doubravické továrně 
na lehké mechanické přístroje, 
kterou vlastnili Salmové,“ podo-
tkla kastelánka rájeckého zámku 
Jana Kopecká.

Na výstavě jsou k vidění desít-
ky exponátů. Ke každému z nich 
je k dispozici krátký popis, který 
návštěvníkům osvětlí, k čemu 
a jak se používal, nebo z čeho 
byl vyroben.  (moj)

Křest knihy. Foto Radim HruškaKřest knihy. Foto Radim Hruška

Jedna z publikovaných dobových fotografi í. Foto archivJedna z publikovaných dobových fotografi í. Foto archiv

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj



Po úspěšném absolvování imig-
račního pohovoru a nalezení kufrů 
se můžete z newyorského letiště 
JFK (Johna Fitzgeralda Kennedy-
ho) přepravit do města. Metrem to 
na Manhattan trvá asi hodinu. Ale 
to musíte nejdříve nastoupit za 
pět dolarů do soukromého vláčku, 
který objíždí dokola všechny ter-
minály letiště a on jediný vás vy-
veze ke standardnímu metru, které 
vás již doveze, kam potřebujete. 

My jsme samozřejmě nepoužili 
metro, ale dva vozy FORD E 150 
pro patnáct osob z půjčovny. Naše 
skupina totiž čítala sedmnáct osob 
plus dva průvodce a spolu se všemi 
kufry, které jsme převáželi z místa 
na místo, jsme se rozdělili na devět 
plus osm osob, zbytek míst zabraly 
zmiňované kufry. Zajímavostí je, 
že v USA můžete tyto automobily 
řídit s řidičákem skupiny B. U nás 
je maximum devět osob.

Do USA jsme přiletěli v úterý 
kolem jedné po poledni (časový 
posun oproti ČR byl šest hodin 

zpět) a i když byl na středečním 
programu New York, přejeli jsme 
z letiště na ubytování do New 
Jersey. Původně jsem myslel, že 
kvůli cenám ubytování, ale bylo 
nám vysvětleno, že auta, která po-
užíváme, na Manhattanu nevjedou 
kvůli své výšce do krytých garáží 
a parkování na ulici je nemožné. 
Navíc z New Yorku je to do New 
Jersey jen přes řeku Hudson. My 
jsme nepoužili most, ale Lincol-
nův tunel, možné je použít ještě 
tunel Holland.

Po ubytování, které proběhlo 
rychle a v pohodě, jsme se vydali 
na průzkum stravovacích zařízení, 
protože hotel v New Jersey byl 
jedním, ve kterých jsme nemě-
li snídani. Ta jinak byla součástí 
ceny zájezdu, ale zde ne. I když 
kdo chtěl, mohl se v hotelu na-
snídat za sedmnáct dolarů. Až na 

Floridě od jiné delegátky (o které 
si ještě přečtete), jsme se dozvědě-
li, že i zde mívala cestovka snída-
ně, ale čeští turisté na nich nejen 
posnídali, ale vytvořili si zásoby 
proviantu ještě na další dva dny, 
a to se samozřejmě vedení hotelu 
nelíbilo. Tak nasadilo takové ceny, 
za které se to již nevyplatilo. 

Zpátky k průzkumu. Od prů-
vodce jsme věděli, že v nejbližším 
okolí (tedy do pěti kilometrů) se 
nenachází žádný obchoďák (to 
se s Boskovicemi nedá srovnat). 
Tak co tu máme – Mc Donald´s, 
benzinka, obchůdek se sladkými 
koblihami, pizzerie s obsluhou 
(zbytečně drahé). A ejhle, konečně 
to co hledám! Goldberg´s Famous 
Bagels. Malé bistro, kde dosta-
nete vše a udělají vám na snídani 
bagetu se slaninou, sýrem, zele-
ninou. V něčem podobném jsem 
se stravoval v Harlemu před pěti 
lety. Hned si dávám slepičí polév-
ku s širokými nudlemi (!) a jednu 
z mnoha variant baget, to vše asi 
jen za jedenáct dolarů. Začínám si 
zvykat na plastové stolování a je-
zení plastovými příbory. Bylo to 
výborné, tady se bude dobře sní-
dat. Je to sice ze všech možností 
nejdál od hotelu, ale vyplatí se 
sem zajít.

Po dobrém jídle byl čas na ma-
lou procházku v okolí hotelu. Ne 
že bych hledal, kde byl Jaromír 
Jágr ubytován během svého loň-
ského angažmá v týmu New Jer-
sey Devils. Ale chtěl jsem poznat, 
jak se bydlí v New Jersey. Alespoň 
tam, kde jsem se procházel já, se 
bydlelo velice dobře. Rodinné 
domky obklopené zelení, stromy 

a několika auty. Je pravda, že ně-
kdy se můj vkus neztotožňoval 
s tím americkým, ale jiný kraj, 
jiný mrav. Nakonec i u nás mají 
lidé v zahrádkách trpaslíky a různé 
další ozdůbky, o jejichž estetickém 
přínosu by se dalo polemizovat. 
Tak jsem pomalu došel až k areá-
lu se školními hřišti. Samozřejmě 
tam vévodilo hřiště na americký 
fotbal a baseball, ale byl tam i at-
letický ovál. Větší hřiště zabrali 

starší baseballisté, to menší ti nej-
mladší. Všichni hráli s obrovským 
zaujetím a vervou. Úsměvné to 
bylo u těch nejmenších, kdy pálka 
skoro dosahovala výšky hráče. Ale 
perfektní výbava, několik trenérů, 
perfektně připravená hřiště. Neda-
lo mně to a i já jsem chvíli poseděl 
a sledoval toto snažení pálkařů, 
nadhazovačů, chytačů, metařů… 

Když jsem opouštěl tento areál, 

všiml jsem si u silnice dvou in-
formačních cedulí – No Dogs Al-
lowed, tedy zákaz vstupu psů. Pro 
nás celkem jasné a pochopitelné 
sdělení. Na druhé ceduli ale bylo 
napsáno – Drug free school zone 
– volně přeloženo „Zde je školní 
území bez drog“. Tak takové ce-
dule u nás zatím nejsou k vidění. 
Zatím.

Nádherně rozkvetlými ulicemi 
New Jersey jsem se vracel k ho-

telu a přemýšlel, zda opravdu tato 
cedulka dokáže zabránit distribuci 
drog u školních zařízení.

Ale to už byl čas se uložit ke 
spánku a těšit se na první ostrý den 
putování křížem krážem Amerikou 
– celodenní prohlídku New Yorku. 
A vy se můžete těšit také!

 Jaroslav Parma
Více fotografi í k článku najdete 

na www.zrcadlo.net
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Ukázka architektury v New Jersey. Foto Jaroslav ParmaUkázka architektury v New Jersey. Foto Jaroslav Parma
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New Jersey – Kdepak ty Jardo vilku máš?

Školní sportovní areál. Foto Jaroslav ParmaŠkolní sportovní areál. Foto Jaroslav Parma

Dva symboly Ameriky. Foto Jaroslav ParmaDva symboly Ameriky. Foto Jaroslav Parma

Michal Záboj

Žernovník - Turistům se na 
Blanensku otevře další rozhledna. 
Podívat se do krajiny budou moci 
nedaleko Žernovníku. Poprvé už 
za několik dnů.

Přes dvanáct metrů vysoká roz-
hledna vyrostla na bývalém vodo-
jemu. Spolu s ním bude mít přes 
patnáct metrů a z této výšky se 
budou také návštěvníci rozhlížet 
do okolí.

„Turisté při příznivém počasí 
uvidí Jeseníky, boskovický hrad 
a široké okolí do vzdálenosti asi 
dvaceti kilometrů. Vidět by měla 
být i Pálava,“ upřesnil starosta 
Žernovníku Josef Zvěřina (nez.) 
s tím, že rozhled lidem upřes-
ní panoramatické fotografi e na 
ochozu.

Konstrukce rozhledny ve tvaru 
šestiúhelníku je postavená z mod-
řínového dřeva, schody jsou dubo-
vé. Vybudování vyhlídky obec při-
šlo na necelé tři miliony korun, ze 
kterých by část měla být pokryta 
z dotace ROP Jihovýchod.

„Myslím, že rozhledna bude mít 
velký přínos pro region, turistiku 

Žernovník: První lidé vystoupají 
na rozhlednu už o víkendu

a cykloturistiku. Zviditelní se jed-
nak tato část okresu Blansko, mi-
kroregion Černohorsko a v nepo-
slední řadě i samotná obec,“ dodal 
starosta.

Rozhledna bude přístupná bez-

platně. První lidé na rozhlednu 
vystoupají 10. srpna, kdy se v Žer-
novníku koná pouť na svatého 
Vavřince.

Kromě otevření nové vyhlídky 
se v Žernovníku na pouti usku-

teční dvě taneční zábavy, v so-
botu nohejbalový turnaj a mše 
svatá u kapličky a v pondělí pak 
popouťová veselice na výletišti 
a vystoupení Veselé trojky Pavla 
Kršky v zahrádce Ahoj.

 Vizualizace obec Žernovník Vizualizace obec Žernovník

Byla schůze Sněmovny 
k církevním restitucím zbytečná? 

Ve čtvrtek 24. července odmítla Poslanec-
ká sněmovna hlasy poslanců vládní koalice 
(ČSSD, ANO, KDU – ČSL) jednat o progra-
mu navrženým poslaneckými kluby KSČM 
a Hnutí Úsvit. Opozice požadovala informaci 
vlády o postupu orgánů státní správy při reali-
zaci zákona o majetkovém vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi. Důvodem 
byla skutečnost, že podle našich informací 
nepostupují některé ze státních organizací 
jako je Státní pozemkový úřad nebo Národní 
památkový ústav striktně podle zákona o církevních restitucích a údajně 
se řídí metodickým pokynem ministra, který zákonné podmínky změkčuje 
a nepožaduje jako podklad pro rozhodnutí o nároku některé důležité listi-
ny. Připomínám, že zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi byl schvá-
len v minulém volebním období za vlády Petra Nečase rozdílem jednoho 
hlasu, a to přes odpor většiny občanů, a že komise ustavená premiérem 
Sobotkou pro jednání s církvemi (které se dobrovolně přiznaného majetku 
nevzdají – proč by to dělaly?) je spíše snahou dokázat před komunálními 
volbami, že vláda hodlá největší nespravedlnosti napravovat.

O ochotě církví využít získaný majetek ve prospěch veřejnosti svědčí 
přístup Královské kanonie premonstrátů, která rozhodnutím soudů získala 
rozsáhlý nemovitý majetek v obci Hradišťko ve Středočeském kraji. Ma-
jetek, na který by paradoxně podle zákona o církevních restitucích neměla 
mít nárok. A že jde jen u této obce o skutečně významnou část majetku 
a o její reálnou likvidaci, svědčí přehled vydávaného majetku: Obec mu-
sela vydat budovu zámečku se sídlem obecního úřadu a budovu se sídlem 
pošty a pěti obecními byty. Následně musí obec ještě vydat pozemky pod 
tělocvičnou s přilehlými tenisovými kurty, stavební pozemky pod hasič-
skou zbrojnicí a pod mateřskou školou, zahrady, parkoviště aj. Jakékoli 
pokusy o uzavření dohody mezi účastníky vždy skončily nezdarem, nao-
pak – řád se domáhá nájemného za dobu, kdy pozemky využívat nemohl. 
Činnost Hradišťka je ochromena a podobných obcí je a bude více.

Lze konstatovat, že stát opět jasně pochybil, a opět na jeho chyby doplá-
cí občané, kteří nejen, že nic nezavinili, ale ze svých daní tento stát živí. 

Je velmi laciné odmítnout o problémech diskutovat jen proto, že na ně 
poukazuje opozice. Koalice si myje ruce: ČSSD byla proti restitucím, po-
slanci ANO a KDU-ČSL ve Sněmovně neseděli. Jestliže ale připouštějí, aby 
křivdy způsobené špatným zákonem byly násobeny jeho laxní interpretací, 
nesou odpovědnost také. Zuzka Bebarová - Rujbrová, poslankyně

P   

Radnice chce vyřešit parkování
Boskovice - V Hybešově ulici v Boskovicích vznikne nové parkoviště. 

Nabídne více než čtyřicítku stání a město je chce postavit ve spoluprá-
ci s Jihomoravským krajem. Nové parkoviště má zlepšit špatnou situaci 
s parkováním v ulici. Auta tam zatím stojí po obou stranách komunikace. 
Dvě protijedoucí tak vozidla mají problémy si vyhnout.

„Hybešova ulice je problematická jak pro průjezdnost, tak i pro samot-
né parkování. Bude tam čtyřicet dva nových parkovacích míst,“ upřesnil 
boskovický starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Parkoviště má vzniknout až za chodníkem podél budovy střední školy. 
Stavba je zatím ve fázi příprav. Město teď jedná s Jihomoravským krajem, 
který školu zřizuje, aby se na fi nancování podílel.

„Kraj už byl předběžně ochoten se na stavbě podílet. Během školního 
roku bude totiž parkoviště obsazované studenty a odpoledne, o víkendech 
a prázdninách bude sloužit obyvatelům Hybešovy ulice a okolí,“ dodal 
starosta s tím, že stavba přijde na asi tři miliony korun.  (moj)

Blansko, Skalní mlýn - Hrubá 
stavba nového Domu přírody Mo-
ravského krasu u Skalního mlýna, 
v místech, kde se setkává Suchý 
a Pustý žleb, se pomalu ale jistě 
dostává do fi nále. Dělníci začína-
jí pracovat na střechách, v někte-
rých místech i na obkladech. 

„Stejně úspěšně pokračuje i vý-
stavba budovy u Horního můstku 
Macochy, která by podle našich 
propočtů mohla být hotova v září 
nebo říjnu,“ uvedl vedoucí Sprá-
vy Chráněné krajinné oblasti Mo-
ravský kras Leoš Štefka. 

Stavba vlastního Domu přírody 
je náročnější, ale investoři před-
pokládají, že na přelomu roku by 
mohla být připravena k instalaci 
expozice. Už dnes vzniká u bu-

Hrubá stavba Domu přírody jde do finále

doucích vstupních prostorách 
pilíř, který bude poskládán z ka-

menů z různých míst Moravského 
krasu a bude návštěvníkům při-

bližovat představu o geologickém 
vývoji tohoto území. 

„Harmonogram je dodržován, 
v některých úsecích jsou práce 
i v předstihu. Začalo se už i s bu-
dováním spojovacího můstku 
mezi Skalním mlýnem a novo-
stavbou Domu přírody,“ upřesnil 
Leoš Štefka.

Pozornost se podle něj nyní 
soustřeďuje na propojení areálu 
u Horního můstku propasti Maco-
cha a Punkevních jeskyní, což se 
týká elektřiny a vodovodu, který 
pochází ze třicátých let minulého 
století. Zatím jsou v běhu zemní 
práce, ale ke slovu přijde i nároč-
nější etapa, při níž budou využiti 
i horolezci, jejichž pomoc bude 
při této akci nezbytná.  (ama)

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová
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Kompostárna má prý dost 

materiálu, Blansku zůstane
Michal Záboj

Blansko - Blanenská radnice 
nakonec zřejmě nebude muset 
vracet evropskou dotaci na stav-
bu kompostárny. Letos se totiž 
poprvé podaří splnit podmínku, 
že je nutné naplnit minimálně ze 
tří čtvrtin kapacitu zařízení.

Blanenská kompostárna může 
ročně zpracovat bezmála dva ti-
síce dvě stě tun biologického od-
padu. Zařízení bylo otevřeno před 
třemi léty a zatím se k tomuto čís-
lu blížilo jen z dálky. 

Minulý rok už ale kompostár-
nou prošlo asi tisíc šest set tun. 
Letos to má být ještě více. V me-
ziročním srovnání hlásí za letošní 
první pololetí asi o dvě stě tun bi-
oodpadu více.

„Ty nejsilnější nejlepší mě-
síce září, říjen, listopad teprve 
přijdou. Takže předpoklad je, že 
letos se zpracuje kolem dvou tisíc 
tun, což je téměř stoprocentní ka-
pacita,“ upřesnil blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS).

Město kompostárnu dokončilo 
v roce 2011. Její stavba přišla na 
asi padesát sedm milionů korun. 
Na stavbu radnice získala dotaci 
bezmála sedmnáct milion korun. 
Právě tuto částku by město muse-
lo vrátit, pokud se mu nepodařilo 

naplnit kapacitu kompostárny as-
poň ze tří čtvrtin.

Zpočátku zařízení provozovalo 
město samo. Nedařilo se mu ale 
získávat dostatek kompostovatelné-
ho materiálu. Kvůli hrozbě vrácení 

dotace radnice kompostárnu pro-
najala za dvanáct tisíc korun ročně 
třebíčské společnosti Via Alta. Za 
ukládání bioodpadu město fi rmě 
ročně platí kolem čtyř set tisíc ko-
run. V kompostárně se zpracovává 

biologický odpad z města a z obcí 
v okolí, ale také na Kuřimsku a Tiš-
novsku. Obyvatelé Blanska mohou 
zeleň a další materiál ukládat zdar-
ma. Za odpad navíc mohou získat 
zdarma kompost.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Skalice - Ve Skalici nad Svitavou 
odhalili pamětní desku Věře Skou-
pilové-Hrůzové. Tabule na zdi bý-
valého mlýna připomíná její vztah 
ke spisovateli Karlu Čapkovi. 

O osazení pamětní desky se při-
činila Společnost bratří Čapků. Od-
kazuje na to, že právě v této budově 
prožila část svého života velká lás-
ka spisovatele Karla Čapka, která 
mu navíc byla modelem pro prin-
ceznu Wille v románu Krakatit.

Věra Hrůzová (1901-1979) slav-
ného literáta poznala předtím, než 
se v roce 1923 provdala za ska-
lického mlynáře Josefa Skoupila. 
Mezi Čapkem s Hrůzovou vzniklo 
pevné přátelství, které přetrvalo 
řadu let.

Karel Čapek pak ve Skalici nad 
Svitavou několikrát pobýval na ná-
vštěvách. Páteční odhalení pamětní 
desky se uskutečnilo za velkého 
zájmu veřejnosti a přítomni byli 
také potomci Věry Skoupilové-
Hrůzové.

Pamětní deska na skalickém mlýně 
připomíná lásku Karla Čapka

D    ...

Blansko - Na několika místech 
v Blansku se mohou obyvatelé 
i turisté bezplatně a bezproblémo-
vě připojit k internetu. Wifi  signál 
je k dispozici v centru města nebo 
na sportovištích.

Prostřednictvím technologie 
wifi  hot spot se může každý takřka 
okamžitě bezdrátově a bez hes-
la dostat na internet. A je jedno, 
jestli s mobilem, tabletem nebo 
notebookem. Nejvíce tohoto po-

hodlí využívají mladí lidé, hlavně 
studenti.

„Rozhodně je wifi  free v Blan-
sku skvělý nápad, především pro 
mladé, kteří využívají facebook, 
instagram nebo třeba viber. Dříve 
jsem se snažila chytat signál blízko 
restaurací, ale nyní je to konečně 
pohodlnější,“ chválí projekt jedna-
dvacetiletá studentka a obyvatelka 
města Kamila Zukalová.

Projekt Wifi  free zone, který ve 

spolupráci s radnicí nabízí fi rma 
Alfservis, funguje již třetím rokem. 
„Naším cílem bylo zviditelnit tuto 
moderní a žádanou technologii 
a zlepšovat služby jak našich kli-
entů, tak i občanů a návštěvníků 
města, kteří potřebují online při-
pojení na ulici,“ vysvětlila vedoucí 
blanenské pobočky Alf servisu Eva 
Šebelová.

„Je těžké vzpomenout si, kdo s 
nápadem přišel jako první, ale trou-

fám si říci, že to bylo město. Oslo-
vili jsme fi rmu a její pracovníci 
vyjádřili ochotu s námi spolupraco-
vat,“ řekl Radim Bláha z oddělení 
informatiky v Blansku.

K wifi  zadarmo se lze připojit na 
několika místech ve městě. K dis-
pozici je signál na náměstích Svo-
body a Republiky, na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka nebo ve 
vestibulu městského úřadu. 

 Aneta Daňková

Město drží krok s trendy, nabízí wifi  zdarma

Černovice - Další kolo Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku 
proběhlo v Černovicích. Na soutěži 
se dost chybovalo a mnozí favori-
té skončili hluboce v poli poraže-
ných. 

Zasoutěžit si na rovnou travna-
tou a širokou dráhu do Černovic 
si přijelo celkově 44 družstev, 29 
mužských a 15 ženských. Celé ha-
sičské odpoledne otevírali muži, 
kteří na dráhu vyběhli pár minut po 
dvanácté hodině. Na třetím místě 
nakonec skončily Bílovice z okre-
su Prostějov s časem 17,61 s, druhé 
místo obsadil domácí tým mužů 
„B“, a to s časem 17,52 s a na stu-

Velká cena: Mnozí favorité trať nezvládli
pínek nejvyšší vystoupal Sychotín 
za konečný čas 17,34 s.

Po svižně odběhnuté mužské ka-
tegorii patřila černovická hasičská 
dráha ženám. Nejlépe, a hlavně 
nejrychleji, dokázala svoje ha-
sičské útoky zaběhnout děvčata 
z Olší, Černé Hory a Sychotína, 
kdy Olší z Brněnska bralo za čas 
18,33 s bronzové medaile, Černé 
Hoře se podařilo časomíru zastavit 
ve stříbrném čase 17,92 s a nejlep-
ší, tedy zlaté, v Černovicích skon-
čily holky ze Sychotína, které si do 
výsledkové tabulky zaznamenaly 
čas 16,70 s a samozřejmě plný po-
čet 12 bodů. Broňa Zhořová Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař

Oldřich Grulich je 
rekordmanem mezi 

dobrovolnými dárci krve
Boskovice - Oldřich Grulich z Boskovic posunul hranici v počtu da-

rování krve. Na transfuzním oddělení boskovické nemocnice absolvo-
val jubilejní dvoustý padesátý odběr.

Poprvé dnešní šedesátník daroval krev v osmnácti letech. Oldřich 
Grulich od té doby získal snad všechna možná ocenění, která dárci 
dostávají.

Je držitelem bronzové, stříbrné a zlaté Jánského plakety a také Zla-
tých křížů. Ten I. třídy dostal osobně od prezidenta Českého červeného 
kříže v dubnu 2010 a v prosinci téhož roku pak převzal ocenění od 
tehdejší první dámy Livie Klausové na Pražském hradě.

V březnu 2011 na transfuzním oddělení boskovické nemocnice Ol-
dřich Grulich daroval krev po dvousté a v pátek 25. července letošního 
roku pak vzácný krevní derivát bezplatně poskytl již po dvousté pade-
sáté.  (moj)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Synagoga v Boskovicích zve 
na výstavu Markety Králové
Boskovice - V boskovické synagoze začala výstava kreseb a grafi k 

Markety Králové. Expozice nazvaná Genese bude v kulisách bývalé 
židovské modlitebny k vidění do 28. září.

Marketa Králová se od začátku své tvorby věnuje volné grafi ce 
a kresbě. Nevyhýbá se ani ilustracím nebo tvorbě exlibris a novoroče-
nek. Jako techniku si zvolila hlubotisk a lept.

„Náměty pro svou práci nacházím v přírodě a v refl exi toho, co z ní 
vnímám. V posledních letech se vyhranily dvě polohy, práce s konkrét-
ní kresbou, blízkou poloze studií a druhá blízká abstraktnímu projevu,“ 
uvádí o sobě Marketa Králová.

Marketa Králová (ročník 1952) studovala v atelieru grafi ky a ilustrace 
na VŠUP. Za sebou má řadu samostatných i společných výstav. Přímo 
v Boskovicích se poprvé představila v roce 1987. Její tvorba je zastoupe-
na v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.  (moj)

Z  ...
Pétanquový pohár odvezli 

letovičtí senioři
Prázdniny jsou dobou volna a relaxace, léto je v plném proudu a 

oddech si dopřává snad každý. Aktivní odpočinek prostřednictvím 
sportu patří v letním období mezi oblíbené lidské činnosti. I v našem 
domově se věnujeme sportu, a to velmi populárnímu u starší gene-
race – pétanque. Tato hra, původem z Francie, má v našem zařízení 
už pevné místo. Díky hřišti, které vzniklo s přispěním veřejné sbírky 
v roce 2013, můžeme aktivně odpočívat a přitom sportovat i v naší 
zahradě.

A právě pétanque byl hlavní náplní druhé prázdninové středy. Od 
ranních hodin se 9. července do našeho domova sjížděly seniorské 
týmy ze všech koutů jižní Moravy – z Hodonína, Brna, Boskovic 

a Letovic, aby poměřily své síly v této oblíbené hře. V SENIOR cen-
tru Blansko se pořádal 1. prázdninový turnaj pétanque. 

Jednotlivé týmy si dopoledním kláním změřily své síly, přesnou 
mušku i odhad a bojovaly o cenný pohár. Nakonec si trofej za první 
místo odvezl tým seniorů z CSS Letovice, druzí skončili brněnští uži-
vatelé z Domova pro seniory na Podpěrově ulici a třetí místo obsadili 
domácí obyvatelé SENIOR centra Blansko. Pro všechny účastníky se 
také podařilo nachystat důstojné zázemí, občerstvení i chutný oběd. 

Zkrátka - užili jsme si celý den a už nyní se těšíme na pozvání na 
další kolo turnaje u našich soupeřů. Sláva vítězům, čest poraženým! 
 (PeN)  Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich  Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich



úterý 5. srpna 2014 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE6
Opatovičtí přemýšlí jak 

využít bývalou střední školu

15.–16.8. 20
14

Více informací o této akci se dozvíte na Radiu Haná na 96,2 FM.

AREÁL FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
ZAČÁTEK V PÁ 1400 hod |  SO 1230 hod

VSTUPNÉ VÍKEND 350 Kč | PÁ 250 Kč | SO 250 Kč
                                                          DĚTI DO 15 LET VSTUP ZDARMA
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REDBULL STÁNEK
FESTIVALEM VÁS BUDOU PROVÁZET A BAVIT HERCI Z BRNĚNSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA – ALAN A OLDA JEŽ ZNÁTE ZE SKUPINY ALL X. ČEPOVAT SE BUDOU 
ZLATAVÉ PIVNÍ MOKY PILSNER URQUELL, HOLBA A SVIJANY. PRO NEPIVAŘE BUDOU OPĚT K DISPOZICI MÍCHANÉ NÁPOJE A STÁNEK RED BULL. 
HLAD ZAŽENETE PEČENÝM PRASÁTKEM NA ROŽNI, RŮZNÝMI DRUHY STEAKŮ A DALŠÍMI SPECIALITAMI PŘÍMO Z GRILU. STANOVÉ MĚSTEČKO ZDARMA  V AREÁLU 
ZAJIŠTĚNO. ZMĚNA PROGRAMU POŘADATELEM VYHRAZENA.  SLEDUJTE AKTUALNÍ INFORMACE NA WEBU FESTFEST.CZ A FACEBOOKU.

Mediální partner:

BUTY
BLUE EFFECT  
ANNA K
ČANKIŠOU ■ KURTIZÁNY Z 25. AVENUE 
DARK GAMBALLE ■ THE FAKERS (PEARL JAM TRIBUTE BAND) ■ SAGITTARI ■ 
TYGŘI A JEJICH LAURA ■ KULTURNÍ ÚDERKA ■ EPICENTRUM ■ KOPJAM ■  
2,5 PROMILE ■ INSANIA ■ GODBLESSJAZZ

Sponzoři:Generální partner:

František HANZAL

i n t e r i e r

Radim Hruška

Velké Opatovice - Vedení Vel-
kých Opatovic stále hledá využití 
pro objekty bývalé střední školy. 
Z rozsáhlého areálu, který město 
získalo od Jihomoravského kraje, 
se zatím podařilo najít uplatnění 
jen pro některé budovy. 

„Prioritou je využití budov 
k přestavbě na sociální byty, 
byty s pečovatelskou službou, 
komerční ubytování, poskytová-
ní služeb veřejnosti a podobně. 
Snažíme se, aby byl objekt něja-
kým způsobem udržovaný a dále 
nechátral. Zatím ale nedokážeme 
říci, co bude s areálem dál, pro-
tože je to z velké míry závislé na 
fi nančních prostředcích,“ uvedl 
starosta Velkých Opatovic Jiří 
Bělehrádek (KDU-ČSL).

Zatím se podařilo využít bu-
dovu bývalého internátu, která 
nyní slouží jako ubytovna. Její 
kapacita je bezmála sto lůžek. 
Celosezónně ji využívají napří-
klad dělníci, během letní sezóny 
pak slouží například pro různá 
sportovní soustředění nebo pro 
turisty. 

 Foto archiv Foto archiv

Další částí, která našla nové 
využití, je kuchyně a jídelna. Tu 
město pronajalo soukromé fi rmě, 
která tam vaří obědy pro město 
i celé okolí. Areál bude do bu-
doucna sloužit i pro klienty opato-
vického sociálního zařízení Papr-
sek. V jedné části areálu by totiž v 
budoucnu mohlo vyrůst chráněné 
bydlení. Konkrétně čtyři pokoje 
pro osm klientů Paprsku.

„V trendu přestavování nevyu-
žitých prostor na bydlení bychom 
chtěli pokračovat i do budoucna. 
Dalo by se uvažovat například 
o bytech pro sociálně slabší oby-
vatele města,“ doplnil starosta 
s tím, že jen v letošním roce in-
vestovalo město do areálu zhruba 
jeden milion korun.

Původní část komplexu byla 
postavena v roce 1962 jako do-

mov mládeže, který byl koncem 
dvacátého století zrekonstruován 
a přistavěn na soubor budov uží-
vaný jako střední odborná škola 
a učiliště s kompletním příslu-
šenstvím (jídelna, kuchyně, tělo-
cvična, domov mládeže, kotelna, 
atd.). V areálu jsou v současné 
době čtyři tří až čtyřpatrové ob-
jekty, z nichž většina čeká na dal-
ší využití.

Lysice, Boskovice - V letních 
kinech se naplno rozběhla se-
zóna. Na představení pod širým 
nebem mohou diváci zajít do 
amfiteátrů v Lysicích a v Bos-
kovicích. Promítá ale i pojízdný 
kinematograf.

Letní kino v Lysicích nabízí 
tři představení týdně. Minulý rok 
dostalo novou technologii pro-
mítání. Filmy teď divákům pouš-
tí z DVD nebo Blu-Ray disků.

„Kino prošlo takzvanou malou 
digitalizací. Máme dataprojektor 

s vysokým rozlišením, který do-
svítí na čtyřicet metrů vzdálené 
plátno. Bez modernizace bychom 
mohli kino zavřít,“ říká vedoucí 
lysického letního kina Miloslav 
Müller.

Nákup nové technologie a dal-
ší úpravy přišly městys na asi 
čtyři sta tisíc korun. Letní kino 
v Lysicích tak může svým divá-
kům servírovat také filmové no-
vinky.

„Má to ale nevýhodu, že filmy 
přicházejí na DVD nebo Blu-

Ray discích se zpožděním tří 
čtyř měsíců. Nemusíme ale dá-
vat vstupné jako v multiplexech 
nebo velkých kamenných ki-
nech,“ podotýká Müller s tím, že 
průměrná návštěvnost na jedno 
představení se pohybuje kolem 
čtyřiceti diváků.

Pravidelná představení drží 
také letní kino v Boskovicích. 
V tamním amfiteátru se ale pro-
mítají většinou starší snímky. To 
by se příští rok mělo změnit.

„Chtěli bychom si půjčit digi-

tální projektor a promítat v sezó-
ně filmy, které jsou aktuální, a na 
které přijdou diváci. Nabídka by 
se tak nelišila od toho, co nabí-
zejí stálá kina,“ zdůrazňuje ve-
doucí boskovického kina Tomáš 
Marvan.

Lidé si mohou vychutnat fil-
mová představení pod širým ne-
bem i v ostatních obcích a měs-
tem. Pojízdný kinematograf už 
letos zavítal do Adamova, Blan-
ska, Boskovic, Vísek a Kunštátu. 
 Michal Záboj

Letní kino hraje třikrát týdně v Lysicích, v Boskovicích o něco méně

 Foto archiv Foto archiv

O stezky se místo Klubu přátel 
Boskovic postará město

Boskovice - Vandalové ničí tabule na naučných stezkách kolem 
Boskovic. Klub přátel Boskovic, který je vyznačil, už ale na údržbu 
nestačí. Stezky proto teď převezme a opraví město.

Tři naučné stezky v okolí města vybudoval Klub přátel Boskovic 
postupně od roku 2002. Hned od začátku se jim ale nevyhnuly nájezdy 
vandalů.

„Zejména ty, co jsou blíž Boskovicím, tak jsou dost často poškoze-
né, počmárané, mapy jsou stržené. Některé tabule vandalové i vyvrá-
tili,“ popsal Jiří Bušina z Klubu přátel Boskovic.

Informační tabule na Oborském, Hradním a Doubravském okruhu 
informují o zajímavostech z historie či o fauně a fl óře. Nabízejí také 
rozhledová schémata okolní krajiny. Až dosud je členové klubu pra-
videlně opravovali.

„Před zahájením turistické sezóny jsme všechny mapy objeli a opra-
vili. Dneska už nám zdraví, bohužel, tolik neslouží, tak už to nedělá-
me,“ podotkl Bušina s tím, že klub se proto obrátil na město s výzvou, 
aby se o naučné stezky postaralo.

Boskovičtí radní už na nabídku převzít naučné stezky kývli. Tři nej-
poškozenější informační tabule ještě letos nechá radnice opravit.

„Naučné stezky souvisí s cestovním ruchem a mají svou váhu. 
Nechceme, aby 
zmizely. Byla 
by to škoda,“ 
řekl boskovický 
starosta Jaro-
slav Dohnálek 
(ODS). Radní už 
podle něj také 
do návrhu roz-
počtu města pro 
příští rok přidali 
částku, která se 
právě na údržbu 
stezek a infor-
mačních tabulí 
použije.  (moj) Foto archiv Foto archiv

Soutěž o čtyři vstupenky 
na fes  val FestFest

Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka připravila soutěž o dvakrát 
dvě vstupenky na letošní ročník fes  valu FestFest ve Velkých 
Opatovicích, který začíná v pátek 15. srpna.
Pokud chcete získat volný vstup na oba fes  valové dny, stačí 
odpovědět na jednoduchou otázku, a odpovědi zaslat do středy 13. 
srpna na e-mail: redakce@zrcadlo.net.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje frontman skupiny Buty?

Hudební fes  val FestFest 
přivítá Buty nebo Annu K
Velké Opatovice - V pátek 15 

a sobotu 16. srpna budou Velké 
Opatovice hostit další ročník fes-
tivalu FestFest.

Projekt FESTFEST vznikl 
v roce 2010 skupinou dobrovol-
níků, kteří měli zájem na tom 
oživit kulturní dění v regionu, 
zejména v oblasti města Velké 
Opatovice a Malé Hané, kte-
rá čítá téměř 90 tisíc obyvatel. 
Vzhledem k tomu, že v širokém 
okolí města se žádná podobná 
akce neuskutečňovala, setkal se 
tento projekt s velkým ohlasem 
obyvatel z celého regionu. V re-
gionu se konají festivaly se zcela 
odlišným zaměřením (např. jaz-
zové, punkové, divadelní). Pro-
jekt FESTFEST je však sestaven 
z široké škály hudebních žánrů, 
nejedná se tudíž pouze o jedno-
žánrový festival.

Na první ročník se podařilo při-
vézt do tohoto malého města např. 
hudební legendu YO YO BAND, 
kterou ocenili jak starší poslucha-
či, tak i mladí návštěvníci. 

„Tento projekt jsme se tedy 
rozhodli dále rozvíjet, a proto 
bylo počátkem roku 2011 zare-
gistrováno občanské sdružení 
FESTFEST. Další ročníky byly 

pro návštěvníky již více atraktiv-
ní,“ uvedla za pořadatele  Anna 
Kaderková. 

Hosty minulých let byly hvěz-
dy české a slovenské hudební 
scény, jako jsou např. Monkey 

Business, Michal Prokop a Fra-
mus 5, J.A.R., David Koller, 
Blue Effect s Radimem Hladí-
kem, Krucipüsk, Horkýže Slíže, 
Václav Noid Bárta, Dymytry, 
Arakain a další. 

„Letos se tedy můžete těšit na 
již V. ročník. Vystoupí Anna K., 
BUTY, Kurtizány z 25. Avenue, 
Čankišou, Blue Effect, Dark 
Gamballe, INSANIA a mnoho 
dalších,“ doplnila Kaderková. 

V areálu je k dispozici stano-
vé městečko zdarma, výborné 
občerstvení, nekolik druhů toče-
ných piv, míchané drinky a Red-
bull stan. Návštěvníci FESTFES-
Tu mají v tomto termínu taktéž 
zvýhodněné vstupné do soused-
ního aquaparku.

Festival proběhne 15.-16. srp-
na v areálu fotbalového hřiště ve 
Velkých Opatovicích.  (hrr)

 Foto archiv Foto archiv
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Blansko senzačně vyřadilo v poháru Olomouc. Přijede druholigový Frýdek

Generálka na divizi ale nevyšla
Bohumil Hlaváček

Blansko - Více než stovka 
diváků si našla v sobotu cestu na 
Kolbenku, kde Blansko vyzva-
lo k duelu celek z Určic na svoji 
generálku před prvním mistrov-
ským zápasem. Tým z Prostě-
jovska hraje divizi ve skupině E. 
Ačkoliv nepředvedl nijak oslnivý 
výkon, domácí dokázal porazit. 
Nový trenér Ludevít Grmela, jak 
avizoval zkoušel čtyři potenciální 
posily ze Zbrojovky Brno. Nutno 
konstatovat, že ani jedna z nich 
nijak neoslnila, dobré chvilky ale 
měli všichni testovaní mladíci, 
líbil se především Martin Levai, 
David Šural nedal za stavu 1:2 pro 
hosty penaltu. Zda dojde k jejich 
začlenění do kádru se uvidí 
v následujícím týdnu. Mělo-li by 
to být na úkor některých fotbalistů 
z kádru, který vybojoval v uplynu-
lé sezóně výborné páté místo, je na 
zvážení. V obraně chyběli Čoupek 
a Šplíchal a gólman Juran, kteří 
jsou lehce zranění nebo nemocní. 
S výjimkou jarní opory Koudelky, 
který se s největší pravděpodob-
ností dostane do základní sestavy 
Prostějova, zůstává jinak blanen-
ský tým zatím nezměněn. 

FK Blansko – Sokol Určice 1:2 
(0:0). Branky: 59. Sodomka – 37. 
Hochman, 58. Skopalík. Blansko: 
Švancara – Gromský, Zouhar T., 
Müller, Pokorný – Levai, Šural, 
Horáček, Nečas – Trtílek, Han-
sl. Střídali Sodomka, Zouhar M., 
Vágner, Jarůšek, Buchta, Krejčíř. 

Ve vyrovnané první půli, v níž 
při šancích hostí několikrát spo-
luhráče podržel Švancara, pad-
la branka po půlhodině hry, kdy 
se prosadil Hochman. Po změně 
stran se do slibných příležitostí 
začali dostávat i Blanenští, inka-
sovali ale druhý gól po rohovém 
kopu z hlavy Skopalíka. Odpověď 
byla briskní, po přihrávce Jarůška 
snížil Sodomka. Stejný hráč byl 
krátce na to faulován, Šural však 
z penalty nepřekonal Nejezchleba. 
Zbylé šance Blanska zůstaly nevy-
užity. „Tým stále teprve pozná-
vám, těší mne velmi vysoká tré-
ninková účast,“ uvedl nový kouč 
Grmela. „Nehráli jsme špatně, 
výsledek není až tak moc důležitý. 
Z brněnských posil se mi nejvíce 
líbil Levai,“ dodal.

Hrálo se minulý týden
Po vítězství v předkole Poháru 

České pošty v Hodoníně čekal na 

Čtyřicetiny. V Bořitově oslavili minulý týden výročí založení fotbalového klubu. V programu se mimo jiné představili v přátelském utkání místní staří páni proti svým tradičním 
rivalům z Černé Hory (foto 1) s výsledkem 3:3. Proti áčku pak nastoupil náš Zrcadlo Team (foto2), který domácí porazil 3:4. O krátké historii bořitovské kopané více na straně 8.
 Foto Bohumil Hlaváček

Startuje sezóna 2014/15. Před je-
jím začátkem jsme položili několika 
osobnostem z okresní fotbalové scé-
ny čtyři otázky.

1) Jak si povede Blansko v divi-
zi?

2) Splní Ráječko své smělé plá-
ny v krajském přeboru?

3) Co očekáváš od čtyř týmů 
z našeho regionu v I.A třídě?

4) Kdo vyhraje okresní pře-
bor?

Lubomír Slezák, sportovní 
novinář

1) Myslím, že skončí do pátého 
místa. Kádr na to má, navíc přišel 
kvalitní trenér.

2) Přál bych jim to. Letos to ale 
nebude jednoduchá soutěž. Úspě-
chem bude umístění do třetího  místa.

3) Největším favoritem budou 
Boskovice, o postup se bude prát 
Kunštát. Překvapilo mne obsaze-
ní trenérského postu v Bořitově. 
V Lipovci to nebude mít nikdo jed-
noduché.

4) Podle mne se do I.B třídy vrátí 
zpět Doubravice.

Miloš Jarůšek, sekretář OFS 
Blansko

1) Přál bych si, aby hrálo ve 
středu tabulky. Ještě více ale, aby se 
srovnala atmosféra ve vedení. Což 
vzájemně souvisí.

2) Nevím, jestli to jsou reálné plá-
ny. Nebudou to mít vůbec jednodu-
ché, konkurence bude velká.

3) Jsem hodně zvědavý na Bosko-
vice, jak se vypořádají s neznámou 
pozicí prostějovské farmy. Kunš-
tát bude zase silný, nejméně tak, 
jako loni. U Bořitova je otázkou, 
jak zvýší úroveň hráči z Blanska, 
věřím, že pomůžou. Velká neznámá 
je pro mne Lipovec. Nebudou to mít 
jednoduché, budou rádi, když se 
zachrání.

4) Velké ambice mají Jedovnič-
tí. Dobré bude béčko Kunštátu. Do 
boje o špici bude chtít mluvit Šošův-
ka, může se ale objevit i nějaká šti-
ka, která bude čeřit vodu. Ale pozor, 
zapomněl jsem na Vilémovice a 
Doubravici!

Radek Sedláček, trenér
1) Těžká otázka. Je důležité dát 

do pořádku vnitřní záležitosti v klu-
bu. Bude-li to fungovat, neměl by 
být problém hrát lepší střed.

2) Přál bych jim to. Ale bude je to 
stát hodně práce, soupeři jsou silní.

3) Od Bořitova, Boskovic i Kun-
štátu boj o čelo tabulky. Lipovec 
nevím. Pokud bude hrát ve stejném 
složení jako loni, mohl by mít pro-
blémy.

4) Každopádně bych to přál Jedo-
vnicím, největším soupeřem jim 
bude podle mne Lipůvka. Bude tam 
ale víc dobrých mužstev. 

Alois Ťoupek, funkcionář
1) Potenciál je podle mne na hru 

do pátého místa. Tak to vidím.
2) Jak jsem viděl přípravné zápa-

sy, musím konstatovat, že ty plány 
jsou opravdu smělé. Museli by ješ-
tě hodně posílit kádr, s tímto to asi 
nepůjde.

3) Myslím, že o čelo budou hrát 
Boskovice, dobrý může být i Kunš-
tát. Bořitov by se měl pohybovat ve 
středu tabulky. Lipovec jako nová-
ček asi bude mít starosti se záchra-
nou.

4) O této soutěži nemám až tak 
velký přehled. Šošůvka? Jedovnice? 
Uvidíme…

Ondřej Španěl, fotbalista
1) Těžká otázka. Asi se bude 

pohybovat v horším středu tabulky. 
Zachránit by se mělo.

2) Teď jsem je hrát neviděl. Mají 
kvalitního trenéra, peníze tam jsou. 
Divize by se povést mohla, ale bude 
tam tvrdá konkurence.

3) Boskovice a Kunštát budou 
hrát opět nahoře, Bořitov klasicky 
ve středu. Lipovec spíš dole.

4) Moc se mi líbí Jedovnice. Jestli 
nebudou mít problémy se zraněními, 
mohlo by jim to klapnout. Snaží se, 
mají kvalitní hřiště, dobré zázemí. 
Přál bych jim to.

A

Blansko minulou sobotu v 1. kole 
na Kolbence tým Českomoravské 
ligy HFK Olomouc. Favorizovaní 
hosté nedokázali přes převahu ve 
většině utkání dát gól a o postu-
pujícím se tak rozhodlo střelbou 
penalt. Šťastnější byli díky dvěma 
zásahům výborného Jurana domá-
cí a postupují tak do dalšího kola. 
V něm se postaví druholigovému 
Frýdku-Místku.

FK Blansko – 1. HFK Olo-
mouc 0:0, na penalty 4:3. FK 
Blansko: Juran – Buchta, Mül-
ler, Čoupek, Gromský - Nečas, 
Zouhar T., Kopecký, Zouhar M., 
Pokorný (Keprt) – Trtílek (Berá-
nek). 1.HFK Olomouc: Mucha – 
Bernard, Lukášek, Můčka, Bača, 
Pezzotti (Blažkovský), Varaďa, 
Drbal (Bořil), Štěpánek (Buček), 
Šuba, Lysoněk. 

V prvním poločase měl celek 

z Holic několik šancí. Pezzotti, 
Lysoněk a po nich Šuba však nes-
kórovali. Pak v 35. minutě hlavou 
skóroval Pezzotti, ale branka neby-
la rozhodčím uznána. Po změně 
stran Olomoučtí ještě přitlačili a 
svého soupeře uzamkli v pokuto-
vém území. Hlavně v závěru byl 
jejich tlak drtivý, pozorná blanen-
ská obrana s výborným Juranem za 
zády ale odolala. 

Po závěrečném hvizdu sudího 
tak stále na ukazateli skóre svítilo  

0:0. Došlo na penalty. Jako první 
se trefi l Čoupek, hosté srovnali. 
Ani Müller, který vymetl šibe-
nici, nedal Muchovi šanci. Olo-
mouc opět kontrovala. Třetí gól 
domácích dal s přehledem Tomáš 
Zouhar. Hostujícího Můčku pak 
vychytal Juran. Grómský dal na 
4:2, Olomouc snížila. Rozhod-
nout mohl mladíček Keprt, trefi l 
však jen tyč. Juran ale nepřipustil 
pokračování a kryl Bačův pokus. 
Blansko postoupilo!

Postup. Blansko porazilo HFK Olomouc na penalty a postoupilo dál.  Foto Bohumil Hlaváček

Možné posily. David Šural (17) a Mar  n Levai (8) v akci v zápase pro   
Určicím.  Foto Bohumil Hlaváček

S Frýdkem již 12. srpna - Na základě dohody klubů bude 
utkání 2. kola Poháru FAČR FK Blansko – MFK Frýdek-Místek sehráno 
již v úterý 12. srpna od 17 h. První domácí utkání se hraje v sobotu 
16. srpna od 16.30 pro   Bystřici nad Pernštejnem. Týden před  m se 
hraje první mistrovský zápas v Napajedlech.

Pozvánka na fotbal

Los fotbalové divize
V závorce úřední začátek (pokud není uvedeno jinak)

1. kolo (16.30), 9.8.: Napajedla – Blansko, Bystřice 
– Uh. Brod, Hodonín – Stará Říše. 10.8.: Havl. Brod – 
Otrokovice, Vrchovina – Velké Meziříčí, Polná – Rosice, 
Tasovice – Žďár, Mutěnice – Pelhřimov. 

2. kolo (16.30), 16.8.: Otrokovice – Pelhřimov, Stará 
Říše – Mutěnice, Uh. Brod – Tasovice, Rosice – Napa-
jedla, Blansko – Bystřice. 17.8.: Žďár – Hodonín, Polná 
– Velké Meziříčí, Havl. Brod – Vrchovina. 

3. kolo (16.30), 23.8.: Napajedla – Velké Meziříčí, 
Bystřice – Rosice, Hodonín – Uh. Brod. 24.8.: Vrchovina 
– Otrokovice, Polná – Havl. Brod, Tasovice – Blansko, 
Mutěnice – Žďár, Pelhřimov – Stará Říše. 

4. kolo (16.30), 30.8.: Otrokovice – Stará Říše, Uh. 
Brod – Mutěnice, Blansko – Hodonín, Bystřice – Velké 
Meziříčí. 31.8.: Žďár – Pelhřimov, Rosice – Tasovice, 
Havl. Brod – Napajedla, Vrchovina – Polná. 

5. kolo (16.30), 6.9.: Napajedla – Vrchovina, Bystři-
ce – Havl. Brod, Hodonín – Rosice. 7.9.: Polná – Otro-
kovice, Tasovice – Velké Meziříčí, Mutěnice – Blansko, 
Pelhřimov – Uh. Brod, Stará Říše – Žďár.

15. kolo (17.00), 10.9.: Mutěnice – Otrokovice, Pelhři-
mov – Hodonín, Stará Říše – Tasovice, Žďár – Bystřice 
(16.30), Uh. Brod – Napajedla, Blansko – Polná, Rosice 
– Vrchovina, Velké Meziříčí – Havl. Brod.

6. kolo (16.00), 13.9.: Otrokovice – Žďár (16.00), Uh. 
Brod – Stará Říše, Blansko – Pelhřimov, Rosice – Mutě-
nice, Polná – Napajedla. 14.9.: Velké Meziříčí – Hodo-
nín, Havl. Brod – Tasovice, Vrchovina – Bystřice.

7. kolo (16.00), 20.9.: Napajedla – Otrokovice, Bys-
třice – Polná, Hodonín – Havl. Brod. 21.9.: Tasovice 
– Vrchovina, Mutěnice – Velké Meziříčí, Pelhřimov – 
Rosice, Stará Říše – Blansko, Žďár – Uh. Brod. 

8. kolo (16.00), 27.9.: Otrokovice – Uh. Brod, Blansko 
– Žďár, Rosice – Stará Říše, Napajedla – Bystřice. 28.9.: 
Velké Meziříčí – Pelhřimov (10.15), Havl. Brod – Mutě-
nice, Vrchovina – Hodonín, Polná – Tasovice. 

9. kolo (15.30), 4.10.: Bystřice – Otrokovice, Uh. Brod 
– Blansko, Hodonín – Polná. 5.10.: Tasovice – Napajed-
la, Mutěnice – Vrchovina, Pelhřimov – Havl. Brod, Stará 
Říše – Velké Meziříčí, Žďár – Rosice. 

10. kolo (15.00), 11.10.: Otrokovice – Blansko, Rosi-
ce – Uherský Brod, Napajedla – Hodonín, Bystřice nad 
Pernštejnem – Tasovice. 12.10.: Velké Meziříčí – Žďár 

(10.15), Havl. Brod – Stará Říše, Vrchovina – Pelhřimov, 
Polná – Mutěnice. 

11. kolo (15.00), 18.10.: Hodonín – Bystřice, Uh. Brod 
– Velké Meziříčí, Blansko – Rosice. 19.10.: Tasovice – 
Otrokovice, Mutěnice – Napajedla, Pelhřimov – Polná, 
Stará Říše – Vrchovina, Žďár – Havl. Brod.

12. kolo (14.30), 25.10.: Otrokovice – Rosice, Napa-
jedla – Pelhřimov, Bystřice – Mutěnice. 26.10.: Velké 
Meziříčí – Blansko (10.15), Havl. Brod – Uh. Brod, 
Vrchovina – Žďár, Polná – Stará Říše, Tasovice – Hodo-
nín. 

13. kolo (14.00), 1.11.: Hodonín – Otrokovice, Uh. 
Brod – Vrchovina, Blansko – Havl. Brod, Rosice – Velké 
Meziříčí. 2.11.: Mutěnice – Tasovice, Pelhřimov – Bys-
třice, Stará Říše – Napajedla, Žďár – Polná. 

14. kolo (14.00), 8.11.: Otrokovice – Velké Meziříčí, 
Napajedla – Žďár, Bystřice – Stará Říše, Tasovice – Pel-
hřimov, Hodonín – Mutěnice. 9.11.: Havl. Brod – Rosice, 
Vrchovina – Blansko, Polná – Uh. Brod.

16. kolo (13.30), 15.11.: Otrokovice – Havl. Brod, 
Rosice – Polná, Blansko – Napajedla, Stará Říše – Hodo-
nín, Uh. Brod - Bystřice. 16.11.: Velké Meziříčí – Vrcho-
vina (10.15), Žďár – Tasovice, Pelhřimov – Mutěnice. 
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Zaregistrujte se včas a dostanete od pořadatelů akce dárek

Start půlmaratonu se blíží
K   

Úřední začátek muži 16.30 
(pokud není uvedeno jinak)

sobota 9. srpna
Divize: Napajedla – Blansko.
I.B třída: Bohdalice – Rájec-Jestřebí. Černá Hora – Tišnov 
(15.00).
Sportika OP: Kunštát B – Sloup. Vysočany – Jedovnice. Vavřinec – 
Letovice.
III. třída: Kotvrdovice – Svitávka (16.00). Ráječko B – Lažany. 
IV. třída: Doubravice B – Lipůvka B. Svitávka B – Benešov. 

neděle 10. srpna
KP: Ráječko – Bzenec.
I.A třída: Kunštát – Hrušovany. Lipovec – Tasovice B. Boskovice – 
Bořitov (14.00). 
Sportika OP: Rudice – Olomučany. Olešnice – Šošůvka. Kořenec – 
Vilémovice. Doubravice – Lipůvka. 
III. třída: Vranová – Ostrov. Skalice – Bořitov B. Boskovice B – Vís-
ky. Knínice – Drnovice. Velké Opatovice – Adamov. 
IV. třída: Voděrady – Lažánky. Skalice B – Vilémovice B. Lomnice 
– Cetkovice.
I. třída dorost: Lipovec – FKD (14.15). Ráječko – Vev. Bítýška 
(13.30). 

sobota 16. srpna
Divize: Blansko – Bystřice.
KP: Novosedly – Ráječko.
I.A třída: Dobšice – Boskovice.
Sportika OP: Kunštát B – Rudice. muži
IV. třída: Lipůvka B – Svitávka B. Vilémovice B – Lomnice. 
I. třída dorost: Slavkov – Lipovec. 

neděle 17. srpna
I.A třída: Bořitov – Slatina. Kunštát – Lipovec. 
I.B třída: Bohunice B – Černá Hora. Rájec-Jestřebí – Řečkovice.
Sportika OP: Sloup – Letovice. Lipůvka – Vavřinec. Jedovnice – 
Doubravice. Vilémovice – Vysočany. Šošůvka – Kořenec. Olomučany 
– Olešnice. 
III. třída: Ostrov – Lažany. Adamov – Ráječko. Vísky – Knínice. 
Bořitov B – Boskovice B. 
Svitávka – Skalice. Vranová – Kotvrdovice. 
IV. třída: Jedovnice B – Doubravice B (13.45). 
Divize dorost: Sparta B – Blansko (10.15, 12.30). Bohunice – Bosko-
vice (10.00, 12.15). 
I. třída dorost: Brankovice – Ráječko (14.15).

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Občanské sdružení 
Sportuj s námi připravilo na 
sobotu 30. srpna 2014 na náměs-
tí Republiky v Blansku již 19. 
ročník Půlmaratonu Moravským 
krasem, který pořádá od roku 
2011 a nad kterým převzal záštitu 
místostarosta města Ing. Jiří Crha. 
Jsou připraveny tratě pro tréno-
vané i netrénované běžce. Pokud 
se necítíte na trať hlavního běhu 
Půlmaratonu Moravským krasem 
na 21, 1 kilometru, můžete běžet 
Městský běh na 2,4 km.

Pro úplné začátečníky je letos 
poprvé připraven Lidový běh na 
800 metrů. Pro nejmenší děti do 7 
let jsou připraveny Dětské běhy v 
délce od 60 do 100 metrů. Ty by 
měly být zakončením projektu 
Děti sportují s námi, který probí-
hal v sedmi blanenských mateř-
ských školách. Chceme poprosit 
rodiče, aby nezapomněli své dítě 
do závodu zaregistrovat a aby je 
tak nepřipravili o radost z účast-
nického trička a medaile, které na 
každé dítě v cíli čekají. Připraven 
je i Běh maminek s kočárky.

Připomeňme jen, že dosavad-
ními rekordmany Půlmaratonu 
Moravským krasem jsou Jan Peša-
va (Dukla Praha) s časem 1:05:34 
a Iva Jurková (Slovácká Slávia 
Uherské Hradiště), čas 1:15:10. 
Oba rekordy byly vytvořeny shod-
ně v roce 1997, kdy byl PMK 
Mistrovstvím ČR. Na všechny 

běhy se můžete registrovat osob-
ně v Informační kanceláři města 
Blanska (Rožmitálova 6) nebo v 
Městském informačním středisku 
Boskovice (Masarykovo nám. 1). 
Pořadatelé však doporučují poho-
dlnou on-line registraci na www.
pulmaratonblansko.com. 

Pokud jste se nestihli zaregis-
trovat na Půlmaraton Moravským 
krasem do konce července a ztrati-
li jste tak možnost registrace s trič-
kem, nevadí! Můžete využít akce 

„Dárek od NEWLINE“. Pokud se 
na některý z běhů zaregistrujete v 
srpnu, dostanete speciální láhev 
na sportovní gely od společnosti 
NEWLINE! Podrobné informace 
a podmínky najdete na webových 
stránkách běhu.

Dění na náměstí bude letos 
poprvé možné sledovat na velko-
plošné obrazovce, kde se budou 
střídat záběry z běhů, rozhovory 
s běžci a diváky, on-line výsledky 
všech běhů a kde také díky loká-

torům Gina uvidí diváci aktuální 
pozice vybraných běžců na trati 
hlavního závodu.

Půlmaraton Moravským krasem 
již není jen záležitostí pouze pro 
vytrvalostní běžce, ale tato celo-
denní sportovně kulturní akce má 
za cíl přilákat k běhání celé rodi-
ny.

Proto – Přijďte a běhejte! 
Podrobné informace získáte 
a zaregistrovat se můžete na www.
pulmaratonblansko.com.

Městský běh 2013.  Foto Bohumil HlaváčekMěstský běh 2013.  Foto Bohumil Hlaváček

Alois Ťoupek

Bořitov - Začátky kopané spada-
jí do roku 1974, kdy se na jaře na 
louce u Váňového rybníka utkaly 
mužstva traktoristů a opravářů 
JZD Bořitov. Po jarním mači v roce 
1974 bylo rozhodnuto, že JZD při-
hlásí své mužstvo do Poháru Země-
dělských novin. Po jarních turna-
jích se někteří nadšenci rozhodli 
založit oddíl kopané a přihlásit 
mužstvo do řádných soutěží. Usta-
vující schůze se konala v listopadu 
1974 a předsedou oddílu byl zvolen 
ekonom družstva Jaromír Kopecký, 
členy výboru byli František Kovář, 
který později převzal funkci před-
sedy, kde působí již 38 let, Česťa 
Kudláček, bratři Laďa a Slávek 
Bílkové, František Ostrý, hospo-
dářkou paní Horáková, trenérem 
pan Dunaj. První dresy a kopačky 
zakoupilo JZD, branky svařili hrá-
či v dílnách. 

Od sezóny 1975-76 byla mužstva 
dorostu a mužů přihlášena do 
IV. třídy okresu Blansko. Kádr 
mužstva mužů pod vedením nové-
ho trenéra Pokorného z Bosko-
vic tvořili hráči Ostrý, Kovář J., 
Fleischinger, Blažek, Kovář Fr., 
Kolínek, Pavlíček, Zerák, Slad-
ký, Sýs, Bílek. Dorostenci (např. 

Holas, Tesař, Sýs, Filouš Pavel, 
Šebek, Ondra M., Sehnal, Reška, 
Müller Alois) hned soutěž vyhráli a 
postoupili do III. třídy. Jejich trené-
rem byl Vlastimil Filouš. V sezóně 
1976-77 znovu zvítězili v soutěži 
a postoupili do okresního přeboru. 
Tito hráči v pozdějších letech tvo-
řili základ mužstva dospělých. Od 
sezóny 1978-99 začalo hrát sou-
těže mužstvo žáků (Sirka, Zedníček, 
Mareček P., Volf, Třetina, Juřík, 
Matoušek, Bosák, Baláž, Řehořek)

Velkou oporou v té době pro 
oddíl kopané bylo JZD Bořitov, 
které pomáhalo oddílu zajišťovat 
dopravu, údržbu hřiště, pomohlo 
s výstavbou dřevěných kabin apod. 
Na oplátku oddíl reprezentoval 
družstvo v turnajích o Pohár Země-
dělských novin. Od roku 1980 až do 
roku 1983 byl pořádán zimní turnaj. 
Na jaře 1981 mužstvo mužů vyhrá-
lo IV. třídu a postoupilo. Zasloužili 
se o to hráči Tesař Břeťa, Holas 
Roman, Šebek Josef, Junec Milan, 
Musil Laďa, Bílek Laďa, Ostrý Fr., 
Ostrý Jan, Vyhlídal Michal, Kabát 
Laďa, Ondra Bohumil, Kovář Jiří, 
Fojt Antonín, Reška Bohuslav, 
Pavlíček Josef a Sýs Jarda. Trené-
rem byl Vlasta Filouš a vedoucím 
mužstva Kovář František. 

V roce 1984 zčala výstavba kra-

vína JZD a v té souvislosti bylo roz-
hodnuto o vybudování nového hřiš-
tě navážkou na louku u rybníka. Z 
toho důvodu hráli muži na hřišti 
ve Skalici a dorost a žáci v Černé 
Hoře. Přesto se mužům podaři-
lo vyhrát III. třídu a postoupit do 
okresního přeboru.

V roce 1990 1.dubna bylo sehrá-
no první utkání na škvárovém hřišti 
s Metrou Blansko B s výsledkem 
1:2 a na travnatém hřišti byl první 
zápas mužů sehrán s Rájcí a skon-
čil vítězstvím 2:1. Kabiny poskytlo 
JZD. Od roku 1993 do roku 2000 
hrálo mimo žáků, dorostu a mužů 
A ve čtverce i mužstvo mužů B, 
od sezóny 1993-94 hraje s malou 
přestávkou mužstvo přípravky. 
Bořitovskou raritou přípravky byla 
děvčata - Lucka Müllerová, Jarka 
Poláková (později hrály dívčí fot-
bal v Brně), Jana Kopecká, sestry 
Crhákovy. V roce 1993 byla naše 
přípravka nejlepší na okrese a z 
tohoto mužstva hrají vesměs hráči 
ve vyšších soutěžích – Havlíček Jan 
v Mostě a Poštorné, bratři Janíčko-
vé v Prostějově, Müller a Bednář v 
Blansku, Traxl v Jihlavě. V letech 
1993-94 byly nejlepší výsledky 
mladých – starší žáci skončili na 
druhém a mladší čtvrtí v okresním 
přeboru. Sezóna 1992-93 byla pro 

dorost poslední. Hráči vycházející 
ze žáků odcházeli na hostování do 
dorostů v rámci okresu, nejvíce do 
Černé Hory a Rájce, nebo přešli 
do oddílu mužů B. Činnost dorostu 
byla obnovena až po roce 2002.

V roce 2003 dochází ke generč-
ní obměně ve výboru. Do fotbalu 
aktivně vstupuje Alois Ťoupek za 
pomoci Milana a Petra Marečků, 
Pavla Schiffnedera, Jana Fojta, 
Romana Bosáka a Josefa Polá-
ka. Předsedou zůstává František 
Kovář. Za tohoto vedení se udělalo 
kus práce jak ve sportovní činnosti, 
tak i v úpravě a údržbě fotbalové-
ho areálu. Výbor aktivně pracuje 
na rozšíření kádru A i B mužů a 
začíná vážně uvažovat o postupu 
do krajských soutěží. K mužstvu 
přichází trenéři Jan Torda, Ivan 
Študent, Stanislav Blažek, Jaroslav 
Sýs, Jaroslav Málek. V roce 2006 
dochází k přerušení činnosti mlá-
dežnických družstev a to z důvodu 
nedostatku dětí.

V sezoně 2008-09 se pod vedením 
trenéra Málka podaří postup do 1.B 
třídy. Za dva roky to je postup do 
1. A třídy za přispění trenéra Jaro-
slava Sýse. V mužstu působí mimo 
jiné hráči Richtr, Šmerda, Kolínek, 
Málek, Mareček, Knies, Jakubec a 
další. V současné době má oddíl 

společnou mládež žáků a dorostu s 
Černou Horou. B tým hraje III. tří-
du pod vedením trenéra Jana Foj-
ta. V mužstvu hrají vesměs hráči z 
Bořitova. A tým hraje I.A třídu, tato 
soutěž by však bez pomoci hráčů 
z Blanska nešla důstojně odehrát. 
S FK Blansko se uzavřela dohoda 
o vzájemné výpomoci a spoluprá-
ci a to právě v oblasti hráčů. Do 
budoucna se tedy musí počítat s tím 
že v Bořitově budou za A tým hrát 
hráči hlavně z Blanska, určitě se dá 
uvažovat i o tom že některé zápasy 
se dají odehrát i v Blansku. Co se 
týče investic nechceme zůstat poza-
du, proto dnes pracujeme na zpra-
cování projektové dokumentace na 
výstavbu nového hřiště a kompletní 
přestavby fotbalových kabin. Letos 
chceme zažádat o dotaci na MŠMT. 
Pokud bude dotace odsouhlasená 
tek v roce 2015 bude vše zreali-
zováno. Toto vše se nemůže dělat 
jen pro dospělé hráče, proto se od 
letošního roku chceme zaměřit i 
na práci s mládeží. Žádáme proto 
rodiče dětí od pěti let a výše ať do 
konce prázdnin své děti přihlásí do 
fotbalového kroužku (kontakt Alois 
Ťoupek tel. 602 576 538). Para-
doxem je, že i přes tyto dosažené 
výsledky se do oddílu zapojuje malý 
počet hráčů a lidí, kteří jsou schop-

ni pomáhat. Za to, že se klubu daří 
musíme poděkovat fotbal. výboru, 
hráčům, ale hlavně partnerům, kte-
ří nás podporují.

Jsou to obecní úřad, fi rmy Elko-
si, Proles, Commodum, pivovar 
Černá Hora, Ekostavby , a.s. Dra-
kem Brno a ZEPO Bořitov. Dále 
děkujeme za spolupráci Jihomo-
ravskému krajskému fotbalovému 
svazu, Okresnímu fotbalovému 
svazu Blansko a fotbalovému oddí-
lu Černá Hora. Fotbalový výbor 
děkuje všem, kteří se podíleli na 
organizaci oslav 40 let založení fot-
balového oddílu, dále všem lidem, 
kteří se této úspěšné akce zúčast-
nili, pozvaným hostům, starostům 
Bořitova ing. Tesařovi, Černé Hory 
ing. Měšťanovi, Miloši Jarůškovi za 
OFS. Nejvyšší poctou byla návště-
va předsedy pro Moravu a prvního 
místopředsedy pro FAČR Zdeňka 
Zlámala, který nám do dalších let 
popřál hodně štěstí a sportovních 
úspěchů. Za FAČR slíbil podporu 
na MŠMT při získání dotace. Samo-
zřejmě dík patří i všem fotbalistům. 
Utkání sehráli staří páni Bořitova 
proti starým pánům Černé Hory s 
výsledkem 3:3, Bořitov A s výběrem 
okresu pod hlavičkou Zrcadlo Tea-
mau 3:4 a mužů Bořitova B proti 
Voděradům 1:2.

Bořitovskému fotbalu je čtyřicet let. Má za sebou nemalé úspěchy

Erik Řezník 

Žďárná - Už po čtyřiadvacáté 
v historii horských kol se u nás 
udělovaly tituly mistra republiky 
a poprvé se tak letos stalo v Pra-
ze na trati okolo bikrosové trati 
v Řepích. Okruh doslova namo-
taný na loukách a v proklestěných 
křovinách postrádal delší kopec, 
za to byl náročný co do krátkých 
technických sjezdů a prudkých 
výjezdů se spoustou střídajících 
se zatáček, kde musely ruce cyk-
listů brzdit a nohy znovu rozjíždět 
závodní bicykly z téměř nulové 
rychlosti opět do vysokého tem-
pa. Značné nároky na fyzickou 
připravenost ještě okořenilo až 35 
stupňové tropické vedro. Samotný 
program mistrovství počítal se tře-
mi dny a v každém z nich s jinou 
závodní disciplínou. V pátek 18. 
července otestovaly celý okruh 
tříčlenné štafety, následující den 
patřil rychlému vyřazovacímu 
sprintu a v neděli následovala 

štafeta. Moravec Team vyslal do 
štafet dvojici družstev. Především 
týmové jedničky, muž Tomáš 
Tlamka, kadetka Adéla Šafářová 
a junior Jiří Štěpaník předvedly 
vynikající výkon. Jirka celou šta-
fetu rozjížděl a v konkurenci dal-
ších deseti jezdců přivezl na pře-
dávku osmou pozici. Ve druhém 
kole se povětšinou potkaly ženy 
a juniorky a mezi nimi dokázala 
Adéla předjet dvě soupeřky a tak 
předávala jako šestá Tomášovi. 
Ten třetí nejrychlejší jízdou ve 
svém okruhu v konkurenci elit-
ních závodníků dotáhl ztrátu a 
pomohl tak k historicky nejlepší-
mu pátému místu družstev, kdy za 
bronzovou medailí v půlhodino-
vém závodu celkem ztratili naši 
minutu a 46 sekund. Druhá štafe-
ta přišla vinou nemoci o Domini-
ka Prudka. A tak tandem juniora 
Patrika Koláře se ženou Evou 
Zemánkovou doplnil další juni-
or Lukáš Gregor. Svorně všichni 
tři zajeli ve svých úsecích desátá 

místa, což byl i jejich závěrečný 
výsledek.

Před startem nás požádali o 
zapůjčení jednoho závodníka 
známí z Hulína, jelikož nemohli 
postavit do závodu jezdce mlad-
šího 15 let, nakonec tedy z jejich 
řad startoval pouze Adam Formá-
nek, kterého jsme doplnili Věrou 
Nezvedovou a Janem Šmídou. 
Trio mladých kadetů nemohlo 
mít žádné výsledkové ambice, 
ale ostré tempo pro ně bylo dob-
rou přípravou na nedělní závod. 
Navíc s bonusem místního mode-
rátora, který jejich průjezd vždy 
zmínil.

Sobotní odpoledne přilákalo na 
start eliminačního sprintu celkem 
195 jezdců, z nichž deset jelo v 
barvách Moravec teamu. Okruh 
pro tuto disciplínu byl v Praze 
zkrácen na absolutní minimum a 
tak ho jezdci absolvovali okolo 
jedné minuty. Z úvodní kvalifi -
kace, kdy jede každý sám za sebe 
v boji o postup s chronometrem, 

se podařilo postoupit do čtyř-
členných rozjížděk pouze trojici 
našich děvčat, žákyním Anně 
Zemánkové a Tereze Obořilové 
a kadetce Adéle Šafářové. Obě 
žákyně ve svých semifi nálových 
jízdách nedosáhli na postup do 
fi nále a nakonec jim patřilo 5. 
místo u Anny a 6. u Terezy. Ces-
ta Adély vedla do vyřazovacích 
soubojů přes čtvrtou příčku z 
kvalifi kace. V semifi nále vyhrála 
a postupovala s absolutně nej-
rychlejším časem. Finálová jíz-
da se vyvíjela pro boskovickou 
závodnici na jedničku, v posled-
ním krátkém sjezdu nezvolila nej-
výhodnější stopu a tak se zde před 
ní podařilo natlačit Petře Kozel-
ské z BIKE 2000 Ostrava. Násle-
doval závěrečný výjezd a cílová 
rovinka, kde Adéla ještě zaútočila 
ve spurtu, aby nakonec prohrála 
o pouhých 10 setin sekundy, pro 
všechny diváky to byla nádherná 
podívaná a pro tým první mis-
trovská byť stříbrná medaile.

Náročný program vygradoval 
v minulou neděli 20. července. 
Většina závodníků za sebou měla 
minimálně jeden a mnozí oba 
předcházející závody. Přesto pat-
ří výsledky cyklistů z Moravec 
Teamu při mistrovství republiky k 
vůbec nejlepším, kdy se pět členů 
dokázalo dostat do první desítky, 
navíc se třemi medailemi. První a 
kvůli propustnosti trati samostatně 
startovali žáci 11 až 14 let, zkráce-
ný okruh totiž musel pojmout 58 
startujících kluků, což znamenalo 
na startu sedm řad. Nejvýše posta-
vený Tomáš Tlamka startoval jako 
26. a v průběhu závodu se mu 
podařilo polepšit si o jednu příč-
ku, hned za ním 26. přijel po dvou 
okruzích Matěj Mazánek, kte-
rý naopak musel předjet třicítku 
svých konkurentů. Jako 31. byl v 
cíli Michal Šmída. O vyrovnanos-
ti výkonosti svědčí i to, že mezi 
těmito třemi jezdci byl rozdíl pou-
hých 19 sekund a na čelo závodu 
ztratili okolo tří minut.

Žákyně Tereza Obořilová a Anna 
Zemánková šly na start s daleko 
vyššími cíli. Tereza se v Českém 
poháru umísťuje v první desítce 
a Anna se do ní právě v Praze chtě-
la také probojovat. Stejný žákov-
ský okruh i délka a dalších 32 
soupeřek znamenalo splnění cíle i 
přání pro obě dvě. Tereza potvrdila 
svým 8. místem, že mezi českou 
špičku patří a Anna si dojela pro 
vysněné 10. místo. V 9.45 startova-
li Experti, kategorie „studujících a 
pracujících mužů nad 19 let“. Tito 
amatéři ale musí pro svou závodní 
karieru rovněž absolvovat stovky 
a tisíce tréninkových kilometrů za 
rok a i když jedou oproti profíkům 
poloviční závod, zaslouží si jejich 
výkony i s ohledem na materiál-
ní a fi nanční zázemí podrobnější 
komentář. Zvláště studující Tomáš 
Tlamka a pracující Petr Bořil v 
letošní sezóně obětovali přípravě 
spoustu volného času a je to na 
jejich výsledcích znát. 

 Pokračování na str. 10
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SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO 
ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin 

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

 Info na 724 783 881

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

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

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Kontakt na inzerci:
777 008 399

inzerce@zrcadlo.net

OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
!!!HOTOVOST DO 24 HOD!!!

!!! VYPLATÍME ZA VÁS !!!
exekuce, dluhy, zástavy, dražby, privatizace

Najdeme Vám náhradní bydlení
100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005
Hledáme pronájem 

zařízeného  bytu 2+1 nebo 
2+kk v Blansku.

K nastěhování od října. 
Tel.: 724 794 917.

ŘÁDKOVÁ inzerce
PRODEJ

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

Prodám dětské chlapecké kolo 
na 8-11 let, v dobrém stavu málo 

používané jedním dítětem v zlato-
zelené barvě, značka Joko. Cena 
dohodou, tel.: 775 190 242.

Prodám foťák NIKON, jed-
noduché ovládání, nový - v zá-
ruce, cena 1 500 Kč. Nevhodný 
dárek. Mobil: 723 238 868.

Prodám dětský kočárek 
značka ESPIRO 
t ro jkombinace . 
Barva zelená, 
nafukovací od-
pružená kola, 
regulace výšky 
rukojeti. Použitý 
po jednom dítěti. 
Cena: 4 000 Kč, 
Kontakt mob.: 
774 087614.

KOUPĚ
Koupím star-

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

Koupím starší dům na Blanen-
sku. Tel.: 604 522 898.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zaří-

zené garsonce v přízemí RD ve 
Spešově pro dvě osoby. Tel: 724 
362 438, e-mail sbedanova@se-
znam.cz.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u ryb-
níka s krásným výhledem. Možno 

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 

s výjimkou inzerátů realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

i dlouhodobě, výhodná cena. Vo-
lejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
36 letý muž hledá 30 – 36letou 

hodnou, štíhlou ženu, nekuřačku 
na vážný vztah plný lásky a dů-
věry. Žít jeden pro druhého. Tel.: 
605 303 918.

Žena 41 let z Blanska 163/77 na-
jde ráda dobrého rozumného muže 
pro život, který by ji uměl ochránit 
a pomáhal jí. Sympatie důležité pro 
oba. Zamilovat se jeden do druhého. 
Jen vážně. Kontakt: 737 749 239.

RŮZNÉ
Daruji malé koťátko. Tel.: 

724 979 038.
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P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – B , 1 0 2

2 N  – R , KP 1 0 2

3 B  – S , I.A 1 0 2

4 D  – B , I.A 1 0 2

5 R -J  – Ř , I.B 1 0 2

6 B  B – Č  H , I.B 1 0 2

7 S  – L , OP 1 0 2

8 J  – D , OP 1 0 2

9 V  – V , OP 1 0 2

10 Š  – K , OP 1 0 2

11 O  – O , OP 1 0 2

12 K  B – R , OP 1 0 2

13 V  – K , III. . 1 0 2

14 K  – L , I.A 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 N  – B , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 K  – H , I.A 1 0 2

4 L  – T  B, I.A 1 0 2

5 B  – R -J , I.B 1 0 2

6 Č  H  – T , I.B 1 0 2

7 K  B – S , OP 1 0 2

8 R  – O , OP 1 0 2

9 O  – Š , OP 1 0 2

10 K  – V , OP 1 0 2

11 V  – J , OP 1 0 2

12 D  – L , OP 1 0 2

13 V  – L , OP 1 0 2

14 B  – B , I.A 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

Startuje tipovací soutěž
Podzimní fotbalová sezóna 2014/2015 je na startu. Začíná i naše oblí-

bená tipovací soutěž. Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. 
Pro ty zkušené i začínající připomínáme základní pravidla, změny žádné 
nejsou. 

Základní pravidla Zrcadlo 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 nemusíte) použít možnost dvojtipu, 
v tomto případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, nao-
pak 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 libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit jako-
by žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě 
úspěchu nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

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

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že naše noviny vychází v úterý, celková tabulka bude vycházet 
bohužel s týdenním zpožděním, informace pro nedočkavce budou umís-
těny na www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek od part-
nera soutěže (kupon na bowligovou dráhu v Blansku), celkově nejlepší 
se mohou těšit na ceny hodnotnější. Kontakt 776 198 192 nebo hlavacek.
zrcadlo@centrum.cz.

Moravec úspěšný: Trikolora opět 
vlaje nad Drahanskou vrchovinou
Pokračování ze str. 8
Po výhře v Peci pod Sněžkou 

patřil Tomáš jednoznačně k favo-
ritům a už od startu projížděl 
všemi čtyřmi okruhy jako prv-
ní s 18 sekundovým náskokem 
na Petra, který se pohyboval po 
prvním okruhu na třetí pozici, 
pak ale zrychlil a zajížděl nejlep-
ší časy mezi všemi startujícími. 
Už od druhého kola fi guroval na 
stříbrném umístění, které mu tak 
zůstalo až do cíle. Ve fi niši měl 
tak ztrátu 15 sekund na zlatého 
Tomáše. Ač se v této kategorii 
neudělují mistrovské tituly, je 
zlatá a stříbrná medaile výrazným 
úspěchem obou členů Moravec 
Teamu v mistrovském závodě.

Útok na čelní příčky jsme sice 
mezi kadety očekávat nemohli, 
i když Dominik Prudek se svým 
12. místem v průběžném pořadí 
Českého poháru mohl překvapit. 
Bohužel dva dny před mistrákem 
onemocněl. Čest týmu tak hájil 

jediný zástupce Jan Šmída, který 
si vyjel nejlepší letošní výsledek 
38. místo.

Mezi juniory (17-18 let) má 
Moravec Team trojici jezdců. 
Všichni tři měli za sebou starty 
v obou předcházejících dnech, 
což nemělo vliv především na 
nejlepšího z nich Jiřího Štěpaní-
ka. V prvních kolech sice jezdil 
až za první dvacítkou, ale tradič-
ně silný závěr a především desátý 
nejrychlejší čas v pátém ze šesti 
okruhů ho nakonec dostali na 
pro něj letos nejlepší 15. příčku. 
O jedno místečko si své výsled-
ky z vrcholných závodu vylepšil 
i 24. Patrik Kolář. Lukáš Gregor 
pak projel cíle jako 32. Netra-
dičně čtyři kategorie dívek a žen 
startovali po poledni. Elitní ženy 
byly rozděleny ještě na ve svě-
tě obvyklou skupinu do 23 let a 
za těmito startovali juniorky a 
následně i kadetky. Mezi žena-
mi si Eva Zemánková vybrala 

smolný den v podobě přetrženého 
řetězu a byla tak jedinou, která z 
týmu neviděla cílovou pásku. 

Kadetky 15 až 16 let jsou pro 
oddíl z Drahanské vrchoviny jed-
ním z hlavních vrcholů republi-
kových závodů, protože zde má 
Adélu Šafářovou, v letošním roce 
dosud neporaženou závodnici. 
Ani těmto dívenkám pořadatelé 
neodpustili nejnáročnější místa 
trati, jakými byly třeba prudký 
sjezd přímo na strom přes kameny 
nebo umělý skokanský můstek, 
a to v každém ze tří kol. Závod 
ostře rozjeli ostravské bikerky, 
především mistryně ze sobotní-
ho sprintu Petra Kozelská a třetí 
Sofi e Joannidu, které tak obklo-
pily Adélu. Věčná rivalka Denisa 
Lukešová ze Stupna jela nezvykle 
až na čtvrtém místě ale v těsném 
kontaktu s vedoucí trojicí. To pla-
tilo do dvou třetin prvního okruhu, 
na jehož konci už Adéla jela na 
čele. Druhé kolo ovšem znamena-

lo nástup Denisy, která přejela obě 
ostravské dívky a začala stahovat 
ztrátu na prvenství. Ve třetím okru-
hu, v místě, kde se trať vracela 
zpět do prostoru cíle a závodnice 
čekaly ještě technické pasáže na 
kilometrovém úseku, byl náskok 
Adély minimální a rozhodnout se 
tak muselo až v samotném závě-
ru. Naštěstí se nerozhodovalo ve 
spurtu jako při sobotním sprin-
tu a Adéla Šafářová si se sedmi 
sekundami zisku přijela pro titul 
mistryně České republiky. Druhá 
zástupkyně Moravec Teamu více 
bojovala s technikou než soupeř-
kami, ale i přes to je její 16. místo 
v cíli letošním maximem. Povin-
ností ovšem milou je absolvová-
ní závodů v mistrovském dresu 
v barvách české trikolóry až do 
následujícího šampionátu. Adéle 
i všem ostatním tak budete moci 
pogratulovat a fandit i na někte-
rém z místních závodů Poháru 
Drahanské vrchoviny.

Boskovice postoupily na penalty
Boskovice - V dalším kole krajského poháru se odehrálo regionální 

derby. Boskovice v něm na penalty vyřadily Ráječko.
Boskovice - Ráječko 3:3 (2:1), PK 3:2. Boskovice: Čech - Kolář, 

Vykoukal, Müller, Václavek, Horák Jan, Přikryl (83. Janíček Jiří), Horák 
Michal (65. Fojt), Fadrný, Janíček Kamil, Pupík (56. Miksan). Ráječko: 
Bednář - Vavřík, Maška, Bartoš, Mičko, Neděla, Kuldan, Tenora, Štrajt 
(56. Shkurupii), Sehnal, Koutný.

V deváté minutě se po brejku řítil Michal Horák na Bednáře a levou 
nohou ho po zemi prostřelil. V 16. minutě Bednář fauloval M. Horáka 
a Václavek z penalty dal na 2:0. V 19. minutě snížil Sehnal hlavou. V 66. 
minutě Fojt trefi l břevno, v 68. K. Janíček nádhernou střelou z přímého 
kopu dal již na 3:1. 70. minuta Fojt v dorážce minul prázdnou branku. 
V 86. minutě po dlouhém nákopu dal opět Sehnal zblízka 3:2. V infark-
tovém závěru, v 90. minutě Kolář si srazil centr do vlastní branky. Došlo 
na penalty. Jak probíhaly?: Mičko 1:0, Václavek nad, Shkurupii 2:0, 
Vykoukal 2:1, Koutný vedle, Horák - Bednář vyrazil, Kuldan - Čech 
chytil, Fadrný 2:2, Tenora nad, Janíček Jiří - Bednář vyrazil. Fojt Lukáš 
3:2, Neděla - Čech chytil.  (bh)

Los IA
V závorce úřední začátky (pokud není uvedeno jinak).

1. kolo (16.30), 10.8.: Kunštát – Hrušovany, 
Lipovec – Tasovice B, Líšeň B – Dobšice, Boskovi-
ce – Bořitov, Slatina – Slovan, Šlapanice – Miroslav, 
RAFK – Žebětín. 

2. kolo (16.30), 16.8.: Miroslav – RAFK, Slovan 
– Šlapanice, Dobšice – Boskovice. 17.8.: Hrušovany 
– Žebětín, Bořitov – Slatina, Tasovice B – Líšeň B. 
Kunštát – Lipovec. 

3. kolo (16.30), 23.8.: Slatina – Dobšice, RAFK 
– Slovan, Žebětín – Miroslav. 24.8.: Lipovec – Hru-
šovany, Líšeň B – Kunštát, Boskovice – Tasovice B, 
Šlapanice – Bořitov. 

4. kolo (16.30), 30.8.: Slovan- Žebětín, Dobšice 
– Šlapanice. 31.8.: Hrušovany – Miroslav, Bořitov – 
RAFK, Tasovice B – Slatina, Kunštát – Boskovice, 
Lipovec – Líšeň B. 

5. kolo (16.30), 6.9.: Slatina – Kunštát, RAFK – 

Dobšice, Žebětín – Bořitov, Miroslav – Slovan. 7.9.: 
Líšeň B – Hrušovany, Boskovice – Lipovec (14.00), 
Šlapanice – Tasovice B.

6. kolo (16.00), 13.9.: Dobšice – Žebětín. 14.9.: 
Hrušovany – Slovan, Bořitov – Miroslav, Tasovice 
B – RAFK, Kunštát – Šlapanice, Lipovec – Slatina, 
Líšeň B – Boskovice. 

7. kolo (16.00), 20.9.: RAFK – Kunštát, Žebětín 
– Tasovice B, Miroslav – Dobšice. 21.9.: Slovan – 
Bořitov, Boskovice – Hrušovany, Slatina – Líšeň B, 
Šlapanice – Lipovec. 

8. kolo (16.00), 27.9.: Dobšice – Slovan. 28.9.: 
Hrušovany – Bořitov, Tasovice B – Miroslav, Kunš-
tát – Žebětín, Lipovec – RAFK, Líšeň B – Šlapanice, 
Boskovice – Slatina (13.30).

9. kolo (15.30), 4.10.: Slatina – Hrušovany, RAFK 
– Líšeň B, Žebětín – Lipovec, Miroslav – Kunštát, 
Slovan – Tasovice B. 5.10.: Šlapanice – Boskovice, 
Bořitov – Dobšice. 

10. kolo (15.00), 11.10.: Slatina – Šlapanice. 
12.10.: Hrušovany – Dobšice, Tasovice B – Bořitov, 
Kunštát – Slovan, Lipovec – Miroslav, Líšeň B – 
Žebětín, Boskovice – RAFK. 

11. kolo (15.00), 18.10.: RAFK – Slatina, Žebětín 
– Boskovice, Miroslav – Líšeň B, Dobšice – Tasovi-
ce B. 18.10.: Slovan – Lipovec, Bořitov – Kunštát.

12. kolo (14.30), 25.10.: Slatina – Žebětín. 26.10.: 
Hrušovany – Tasovice B, Kunštát – Dobšice, Lipo-
vec – Bořitov, Líšeň B – Slovan, Boskovice – Miro-
slav, Šlapanice – RAFK. 

13. kolo (14.00), 1.11.: RAFK – Hrušovany, 
Žebětín – Šlapanice, Miroslav – Slatina, Slovan – 
Boskovice, Dobšice – Lipovec, Tasovice B – Kunš-
tát. 2.11.: Bořitov – Líšeň B. 

14. kolo (14.00), 8.11.: Dobšice – Líšeň B, Boři-
tov – Boskovice, Slovan – Slatina, Miroslav – Šlapa-
nice, Žebětín – RAFK. 9.11.: Hrušovany – Kunštát, 
Tasovice B – Lipovec.

Los KP
V závorce úřední začátky (pokud není uvedeno jinak).

1. kolo (16.30). 9.8.: Kuřim – IE Znojmo, MS Brno 
– Bohunice, Vojkovice – Dubňany, Sparta – Novosed-
ly, Ivančice – Jevišovice. 10.8.: M. Krumlov – Rousí-
nov, Bystrc – Bosonohy, Ráječko – Bzenec. 

2. kolo (16.30), 16.8.: Bzenec – Ivančice (16.00), 
Novosedly – Ráječko, Dubňany – Bystrc, Bohuni-
ce – Vojkovice, Rousínov – MS Brno, Kuřim – M. 
Krumlov. 17.8.: IE Znojmo – Jevišovice, Bosonohy 
– Sparta.

14. kolo (17.30), 20.8.: IE Znojmo – Rousínov, 
Kuřim – Bohunice, M. Krumlov – Dubňany, MS 
Brno – Bosonohy, Vojkovice – Novosedly, Bystrc – 
Bzenec, Sparta – Jevišovice, Ráječko – Ivančice. 

3. kolo (16.30), 23.8.: MS Brno – Kuřim, Vojkovice 
– Rousínov, Sparta – Dubňany, Ivančice – Novosedly. 
24.8.: M. Krumlov – IE Znojmo, Bystrc – Bohunice, 
Ráječko – Bosonohy, Jevišovice – Bzenec. 

4. kolo (16.30), 30.8.: Novosedly – Jevišovice, 
Bohunice – Sparta, Kuřim – Vojkovice. 31.8.: IE Znoj-
mo – Bzenec, Bosonohy – Ivančice, Dubňany – Ráječ-
ko, Rousínov – Bystrc, M. Krumlov – MS Brno.

5. kolo (16.30), 6.9.: MS Brno – IE Znojmo, Voj-
kovice – M. Krumlov, Sparta – Rousínov, Ivančice – 
Dubňany, Bzenec – Novosedly. 7.9.: Bystrc – Kuřim, 
Ráječko – Bohunice, Jevišovice – Bosonohy.

15. kolo (16.30), 10.9.: Ivančice – IE Znojmo, 
Jevišovice – Ráječko, Bzenec – Sparta, Novosedly – 
Bystrc, Bosonohy – Vojkovice, Dubňany – MS Brno, 
Bohunice – M. Krumlov, Rousínov – Kuřim. 

6. kolo (16.00), 13.9.: IE Znojmo – Novosedly, 
Bosonohy – Bzenec, Bohunice – Ivančice, Rousínov 
– Ráječko, Kuřim – Sparta, MS Brno – Vojkovice 
(10.00). 14.9.: Dubňany – Jevišovice, M. Krumlov – 
Bystrc.

7. kolo (16.00), 20.9.: Vojkovice – IE Znojmo, 
Sparta – M. Krumlov, Ivančice – Rousínov, Jevišovice 
– Bohunice, Bzenec – Dubňany, Novosedly – Boso-
nohy. 21.9.: Bystrc – MS Brno, Ráječko – Kuřim.

8. kolo (16.00), 27.9.: Bohunice – Bzenec, Kuřim 
– Ivančice, MS Brno – Sparta, Vojkovice – Bystrc. 
28.9.: IE Znojmo – Bosonohy, Dubňany – Novosedly, 
Rousínov – Jevišovice, M. Krumlov – Ráječko. 

9. kolo (15.30), 4.10.: Sparta – Vojkovice, Ivanči-
ce – M. Krumlov, Bzenec – Rousínov, Novosedly – 

Bohunice, Bosonohy – Dubňany. 5.10.: Bystrc – IE 
Znojmo, Ráječko – MS Brno, Jevišovice – Kuřim. 

10. kolo (15.00), 11.10.: IE Znojmo – Dubňany, 
Bohunice – Bosonohy, Kuřim – Bzenec, MS Brno 
– Ivančice, Vojkovice – Ráječko. 12.10.: Rousínov – 
Novosedly, M. Krumlov – Jevišovice, Bystrc – Sparta. 

11. kolo (15.00), 18.10.: Sparta – IE Znojmo, Ivan-
čice – Vojkovice, Bzenec – M. Krumlov, Novosedly – 
Kuřim, Bosonohy – Rousínov. 19.10.: Ráječko – Bys-
trc, Jevišovice – MS Brno, Dubňany – Bohunice. 

12. kolo (14.30), 25.10.: IE Znojmo – Bohunice, 
Rousínov – Dubňany, Kuřim – Bosonohy, MS Brno 
– Bzenec, Vojkovice – Jevišovice, Sparta – Ráječko. 
26.10.: M. Krumlov – Novosedly, Bystrc – Ivančice.

13. kolo (14.00), 1.11.: Ivančice – Sparta, Jevišo-
vice – Bystrc, Bzenec – Vojkovice, Novosedly – MS 
Brno, Bosonohy – M. Krumlov, Bohunice – Rousí-
nov. 2.11.: Ráječko – IE Znojmo, Dubňany – Kuřim. 

16. kolo (14.00), 8.11.: IE Znojmo – Kuřim, Bohu-
nice – MS Brno, Bosonohy – Bystrc, Novosedly 
– Sparta, Bzenec – Ráječko, Jevišovice – Ivančice. 
9.11.: Rousínov – M. Krumlov, Dubňany – Vojkovi-
ce.

Los IB
V závorce úřední začátky (pokud není uvedeno jinak).

1. kolo (16.30), 9.8.: Bohdalice – Rájec-
Jestřebí, Medlánky – Bohunice B, Černá Hora 
– Tišnov (15.00), Svratka – Soběšice, Rousínov 
B – Řečkovice. 10.8.: Letonice – Podolí, Čebín 
– Vyškov B.

2. kolo (16.30), 16.8.: Podolí – Čebín, Soběšice 
– Letonice, Bohdalice – Medlánky. 17.8.: Rájec-
Jestřebí – Řečkovice, Vyškov B – Rousínov B, Tiš-
nov – Svratka, Bohunice B – Černá Hora.

3. kolo (16.30), 23.8.: Medlánky – Rájec-Jestřebí, 
Svratka – Bohunice B, Řečkovice – Vyškov B. 24.8.: 
Černá Hora – Bohdalice, Letonice – Tišnov, Čebín – 
Soběšice, Rousínov B – Podolí (10.15). 

4. kolo (16.30), 30.8.: Podolí – Řečkovice, 
Soběšice – Rousínov B, Bohdalice – Svratka, Med-
lánky – Černá Hora. 31.8.: Rájec-Jestřebí – Vyškov 
B, Tišnov – Čebín, Bohunice B – Letonice. 

5. kolo (16.30), 6.9.: Svratka – Medlánky, Řečko-

vice – Soběšice. 7.9.: Černá Hora - Rájec-Jestřebí, 
Letonice – Bohdalice, Čebín – Bohunice B, Rousí-
nov B – Tišnov (10.15), Vyškov B – Podolí.

6. kolo (16.00), 13.9.: Soběšice – Vyškov, Bohda-
lice – Čebín. 14.9.: Medlánky – Letonice B, Rájec-
Jestřebí – Podolí, Tišnov – Řečkovice, Bohunice B 
- Rousínov B, Černá Hora – Svratka. 

7. kolo (16.00), 20.9.: Svratka – Rájec-Jestřebí, 
Řečkovice – Bohunice B, Podolí - Soběšice. 21.9.: 
Letonice – Černá Hora, Čebín – Medlánky, Rousí-
nov B – Bohdalice (10.15), Vyškov B – Tišnov. 

8. kolo (16.00), 27.9.: Bohdalice – Řečkovice, 
Medlánky – Rousínov B, Svratka – Letonice. 28.9.: 
Rájec-Jestřebí – Soběšice, Tišnov – Podolí, Bohuni-
ce B – Vyškov B, Černá Hora – Čebín.

9. kolo (15.30), 4.10.: Řečkovice – Medlánky, 
Podolí – Bohunice B. 5.10.: Soběšice – Tišnov, Leto-
nice – Rájec-Jestřebí, Čebín – Svratka, Rousínov B 
– Černá Hora (10.15), Vyškov B – Bohdalice.

10. kolo (15.00), 11.10.: Bohdalice – Podolí, Med-

lánky – Vyškov B, Svratka – Rousínov B. 12.10.: 
Rájec-Jestřebí – Tišnov, Bohunice B – Soběšice, 
Černá Hora – Řečkovice, Letonice – Čebín.

11. kolo (15.00), 18.10.: Řečkovice – Svratka, 
Podolí – Medlánky, Soběšice – Bohdalice. 19.10.: 
Čebín – Rájec-Jestřebí, Rousínov B – Letonice 
(10.15), Vyškov B – Černá Hora, Tišnov – Bohunice 
B.

12. kolo (14.30), 25.10: Bohdalice – Tišnov, 
Medlánky – Soběšice, Svratka – Vyškov B. 26.10.: 
Rájec-Jestřebí – Bohunice B, Černá Hora – Podolí, 
Letonice – Řečkovice, Čebín – Rousínov B. 

13. kolo (14.00), 1.11.: Řečkovice – Čebín, Podo-
lí – Svratka, Soběšice – Černá Hora. 2.11.: Rousínov 
B – Rájec-Jestřebí (10.15), Vyškov B – Letonice, 
Tišnov – Medlánky, Bohunice B – Bohdalice.

14. kolo (14.00), 8.11.: Soběšice – Svratka, Podo-
lí – Letonice, Řečkovice – Rousínov B. 9.11.: Rá-
jec-Jestřebí – Bohdalice, Bohunice B – Medlánky, 
Tišnov – Černá Hora, Vyškov B – Čebín. 

Los Sportika okresní přebor
V závorce úřední začátky (pokud není uvedeno jinak).

1. kolo (16.30), 10.8.: Kunštát B – Sloup, Rudice 
– Olomučany, Olešnice – Šošůvka, Kořenec – Vilémo-
vice, Vysočany – Jedovnice, Doubravice – Lipůvka, 
Vavřinec – Letovice.

2. kolo (16.30), 17.8.: Sloup – Letovice, Lipůvka 
– Vavřinec, Jedovnice – Doubravice, Vilémovice – 
Vysočany, Šošůvka – Kořenec, Olomučany – Olešnice, 
Kunštát B – Rudice.

3. kolo (16.30), 24.8.: Rudice – Sloup, Olešnice – 
Kunštát B, Kořenec – Olomučany, Vysočany – Šošův-
ka, Doubravice – Vilémovice, Vavřinec – Jedovnice, 
Letovice – Lipůvka. 

4. kolo (16.30), 31.8.: Sloup – Lipůvka, Jedovnice 
– Letovice, Vilémovice – Vavřinec, Šošůvka – Doub-
ravice, Olomučany – Vysočany, Kunštát B – Kořenec, 
Rudice – Olešnice. 

5. kolo (16.30), 7.9.: Olešnice – Sloup, Kořenec – 

Rudice, Vysočany – Kunštát B, Doubravice – Olomu-
čany, Vavřinec – Šošůvka, Letovice – Vilémovice, 
Lipůvka – Jedovnice.

6. kolo (16.00), 14.9.: Sloup – Jedovnice, Vilémo-
vice – Lipůvka, Šošůvka – Letovice, Olomučany – 
Vavřinec, Kunštát B – Doubravice, Rudice – Vysočany, 
Olešnice – Kořenec. 

7. kolo (16.00), 21.9.: Kořenec – Sloup, Vysočany – Oleš-
nice, Doubravice – Rudice, Vavřinec – Kunštát B, Letovice 
– Olomučany, Lipůvka – Šošůvka, Jedovnice – Vilémovice.

8. kolo (16.00), 28.9.: Sloup – Vilémovice, Šošův-
ka – Jedovnice, Olomučany – Lipůvka, Kunštát B – 
Letovice, Rudice – Vavřinec, Olešnice – Doubravice, 
Kořenec – Vysočany.

9. kolo (15.30), 5.10.: Vysočany – Sloup, Doubravi-
ce – Kořenec, Vavřinec – Olešnice, Letovice – Rudice, 
Lipůvka – Kunštát B, Jedovnice – Olomučany, Vilé-
movice – Šošůvka.

10. kolo (15.00), 12.10.: Sloup – Šošůvka, Olomu-

čany – Vilémovice, Kunštát B – Jedovnice, Rudice 
– Lipůvka, Olešnice – Letovice, Kořenec – Vavřinec, 
Vysočany – Doubravice.

11. kolo (15.00), 19.10.: Doubravice – Sloup, Vavři-
nec – Vysočany, Letovice – Kořenec, Lipůvka – Oleš-
nice, Jedovnice – Rudice, Vilémovice – Kunštát B, 
Šošůvka – Olomučany.

12. kolo (14.30), 26.10.: Sloup – Olomučany, Kun-
štát B – Šošůvka, Rudice – Vilémovice, Olešnice – 
Jedovnice, Kořenec – Lipůvka, Vysočany – Letovice, 
Doubravice – Vavřinec. 

13. kolo (14.00), 2.11.: Vavřinec – Sloup, Letovi-
ce – Doubravice, Lipůvka – Vysočany, Jedovnice – 
Kořenec, Vilémovice – Olešnice, Šošůvka – Rudice, 
Olomučany – Kunštát B.

14. kolo (14.00), 9.11.: Sloup – Kunštát B, Olomu-
čany – Rudice, Šošůvka – Olešnice, Vilémovice – 
Kořenec, Jedovnice – Vysočany, Lipůvka – Doubravi-
ce, Letovice – Vavřinec.
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 5. srpnaúterý 5. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 9 hod.: Modelování z marcipánu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 19.30 hod. Úsvit planety opic.
Boskovice – letní ve 21 hod. Rivalové.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Hobit: Šmakova dračí poušť.

středa 6. srpnastředa 6. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Poutníci 
(bluegrass).
Lysice – Zámek v 19 hod.: Dvě komedie, divadelní představení souboru 
Geisslers Hofcomoedianten.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2.
Boskovice v 19.30 hod. Úsvit planety opic. (3D)

čtvrtek 7. srpnačtvrtek 7. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17.30 hod.: Základy hry na kytaru.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Připoj se k nám, setkání 
hudebníků.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: Scrapbook.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Strážci galaxie. (  tulky)
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Magický hlas rebelky.
Lysice – letní ve 20.45 hod. 47 róninů.

pátek 8. srpnapátek 8. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Nadpřirozené východisko 
z dluhů, dokumentární DVD a beseda.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek: Kluk 
z plakátu, hraje divadlo Tramtarie. 
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Zámecká střelnice ve 22 hod.: Bach mit den Damen, den 
Damen mit ... Bach, koncert.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: I. U. CH. (Ilegálně ukrojený chleba), 
koncert.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Výstava děl výtvarníků Olešnicka při 
Svatovavřinecké pou  , vernisáž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Strážci galaxie. (3D)
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Strážci galaxie. (3D)
Lysice – letní ve 20.45 hod. 12 let v řetězech.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Angelika.

sobota 9. srpnasobota 9. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Zimní stadion – Mezinárodní výstava koček a 1. setkání přá-
tel ježků.
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Tře   
zuby.
Cetkovice – Kulturní dům v 16 hod.: Sousedské posezení.
Letovice – Isarno – Silácké hry.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Myslivecká romance, noční kostý-
mované prohlídky.
Úsobrno – Hřiště v 9 hod.: Pochod za historií Úsobrna.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Varhanní koncert v evangelic-
kém kostele.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Strážci galaxie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Lucy.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Strážci galaxie. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Kladivo na čarodějnice.

neděle 10. srpnaneděle 10. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Písničky 
nejen muzikálové.
Blansko – Pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou, hraje 
Tom Sawyer Band.
Boskovice – Zimní stadion – Mezinárodní výstava koček.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert – Trní.
Drválovice – Výle  ště v 16 hod.: Hasičský výlet, hraje ABC.
Vísky – Agrocentrum Ohrada v 15 hod.: Koncert Dechové hudby Lysi-
ce.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři.
Blansko v 17.30 hod. Strážci galaxie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Lucy.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Strážci galaxie.

pondělí 11. srpnapondělí 11. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Lucy.

úterý 12. srpnaúterý 12. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Věřte dětem a veďte je k odpověd-
nos  , beseda.
Boskovice – Mateřské centrum v 9.30 hod.: Batolátka na cvičiš  .

Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Úvodní koncert fes  valu Ibé-
rica.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Setkání členů Svazu tělesně 
pos  žených, hostem setkání bude MUDr. Zdeněk Kachlík s přednáškou 
Prevence v našem životě.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. V oku tornáda.
Boskovice v 19.30 hod. 22 Jump Street.
Boskovice – letní ve 21 hod. LEGO příběh.
Lysice – letní ve 20.45 hod. 300: Vzestup říše.

středa 13. srpnastředa 13. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Syndicate 
(jazz, ambient-downtempo).
Boskovice – Zámecký skleník ve 21 hod.: Fiesta Flamenca, fes  val Ibé-
rica.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. V oku tornáda.
Boskovice v 19.30 hod. Transformers: Zánik.
Boskovice – letní ve 21 hod. LEGO příběh.

čtvrtek 14. srpnačtvrtek 14. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zdravé vaření, zavařeniny, beseda.
Boskovice – Mateřské centrum v 17 hod.: Diskotéka.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. V oku tornáda.
Boskovice v 19.30 hod. Knězovy dě  .
Lysice – letní ve 20.45 hod. Zambezia.

pátek 15. srpnapátek 15. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Miroslav Matyáš – Fotografi e, verni-
sáž výstavy.
Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Nadpřirozené uzdravení, 
dokumentární DVD a beseda.
Blansko – Diskotéka DEMzaDEM ve 22 hod.: Letní venkovní akce.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek: O ševci 
Kubovi, hraje divadýlko Mrak.
Boskovice – Zámecký skleník ve 21 hod.: Fiesta la  na, fes  val Ibérica.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Proč ne band, koncert.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Koncert: A  er Moon, Bast, Mor-
čata.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Muž se železnou maskou, 
noční kostýmované prohlídky s příběhem.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště – FestFest, více na str. 6.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tři bratři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Vlk z Wall Street.
Velké Opatovice v 17 hod. Šmoulové 2.

sobota 16. srpnasobota 16. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Letní kino ve 14 hod.: Moravanka Jana Slabáka / Daniela 
Magálová a cimbálovka Ladislava Pavluše Grande Moravia, koncert.
Boskovice – Za muzeem v 15 hod.: Fes  válek bez bojů a válek.
Boskovice – Zámek ve 20 hod.: Závěrečný koncert fes  valu Ibérica.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Pískovna – Mistrovství ČR v Truck Trialu.
Letovice – Isarno – Řemesla – život Keltů.
Lysice – Zámek v 19 hod.: Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers – Perly swingu 2.
Světlá – Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová zábava.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště – FestFest, více na str. 6.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Tři bratři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

neděle 17. srpnaneděle 17. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Arytmic 
Band ZUŠ Kuřim.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert – Mariachi Espuelas.

KINAKINA
Blansko v 15, 17.30 a 20 hod. Tři bratři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

pondělí 18. srpnapondělí 18. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Kouzlo měsíčního svitu.
Letovice – koupaliště ve 21 hod. Kinematograf bratří Čadíků – Angeli-
ka.

F  3+1  

Víte co je Šlapané víno?
Burčáková sezona je opět na spadnutí. Letošní horké počasí urychluje 

zrání zejména raných vinných odrůd. Mnozí z nás čtenářů známe vína 
generálská či kapitánská, která jsou spojena s universitou obrany a patří 
k těm kvalitním odrůdám nebo taky vína jiných zlidověných názvů jako 
například vománkové bílé nebo tříchlapové červené, o kterých se to zce-
la říci nedá. Zanedlouho se však na trhu objeví nové víno pod názvem 
Šlapané. Tohoto vzácného druhu je však jen pár desítek lahví a je o ně 
nebývalý zájem široké vinařské veřejnosti. Vzniká zajímavým způso-
bem zpravidla na počátku sklizně, když se začínají sklízet vína burčáko-
vých odrůd. Tedy při sklízení raných odrůd mezi, které především patří 
zejména Muškát Moravský. Letos bude toto vzácné originální víno nabí-
zeno na trhu vůbec poprvé ! Stane se tak dne 26. září na Burčákfestu ve 
Znojmě ! Je to víno sklizně a raritní výroby z loňského roku. Oč se tedy 

Z  

jedná? K jeho výrobě jsou třeba spanilé dívčí nožky ve skupině čtyř-
členného družstva. Počet družstev, která pod dohledem poroty šlapou 
vinné bobule je maximálně osm. Šlapáním vína, tedy vlastně jeho liso-
váním zpravidla bílých odrůd, bosýma nožkama se získává cenný vinný 
mošt. Tento odtéká ze šlapacího- lisovacího koše do nerezové nádoby a 
poté je odvezen na prokvašení do příslušného vinného sklepa s přísluš-
nou stálou teplotou. Podařilo se mi zjistit, že je to sklep v Jaroslavicích 
nedaleko města Znojma, kde má svou výrobnu fi rma Znovín. Samot-
né šlapání je rituál, kterému hraje stylová hudba a jemuž fandí i četné 
publikum. Tato již tradiční akce začíná tedy ve Znojmě v sobotu od 14 
do 16 hodin u historického kládového lisu. Není již žádnou tajností, že 
v tuto dobu bude ve Znojmě probíhat po tři dny i řada jiných akcí spo-
jených s koštováním vín, s konzumací čtyř druhů burčáku i se zábavou 
pro děti v doprovodných programech. Vše je orámováno i kulinářskými 
specialitami pro gurmány. Prostě zde bude nastartován jev, který se stal 
fenoménem moravské podzimu!  (jax)

Tradiční setkání u Zborováka 
v Blansku

Brněnská legionářská obec pod předsedou br. Bohuslavem Páralem 
spolu s městem Blansko uspořádala 2. července již tradiční setkání legi-
onářů, vlastenců, pozůstalých a odbojářů. Bratr Páral ve svém projevu 
zdůraznil význam zborovské bitvy nejen pro tehdejší vojenskou situaci 
Ruska, ale hlavně její zahraničně politický význam, který vysoce hod-
notil zvláště T. G. Masaryk. Češi a Slováci v nově ustavenýchlegiích 
byli tehdy vlastně jediní na východní frontě, kdo měli vůli bojovat proti 
Němcům, Rakušanům a Maďarům. Zatímco ti setrvávali v zajetí svých 
představ o rozpadající se monarchii, Čechoslováci už viděli před sebou 
novou perspektivu osvobozeného národa a obnoveného státu. Bojovali 
proti přesile tak urputně,že jim Rakušané přezděli „červenobílí ďáblo-
vé“.  Ještě důležitejší, než přímý vojenský význam této bitvy s kořis-
tí několika desítek děl a asi 5000 zajatci, byl její zahraničně politický 
význam pro rakouskouherské Slovany. Velmoci náhle uviděly to, co bylo 
dosud skryto - zformovanou vojenskou sílu dosud porobeného českého 
a slovenského národa, která se mohla stát závažím na misce vojenských 
vah Velké války. To se později i stalo,když Čechoslováci nejdříve u 
Bachmače ubránili Němcům a Rakušanům, a pak ovládli ruskou magist-
rálu a drželi v šachu extremisty ruské občanské války. Správně hodnotili 
význam legií T. G. M. i E. Beneš- že bez legií by nebylo samostatného 
Československa.

Tradiční oslava u sochy unikátního Zborováka měla i vzácné hosty. 
Například z Prahy přijela pozůstalá po Jaroslavu Štěrbáčkovi, prvním 
padlém pilotu bitvy o Anglii, který má ve svém rodišti Dolní Lhotě krás-
nou pamětní desku. O Jaroslavu Štěrbáčkovi vydalo Muzeum Blansko 
svého času brožuru Vladimíra Poláka. Západní i východní letci,tankisté 
a pěšáci II. světové války byli pokračovateli legionářů Velké války, tedy 
i slavných Zborováků. To vše a ještě další zajímavosti z našich dějin čes-
koslovenské samostatnosti se mohou zájemci dozvídat na legionářských 
setkáních u unikátní sochy Zborováka v legionářské ruské uniformě s 
nezbytnou puškou vzoru Mosin. Blansko je jediné město v republice, 
které se doposud může pyšnit touto sochou. Na Ukrajině se nedochovala 
a v Praze ji za protektorátu zničili nacisté. Město Blansko pečuje o tento 
národní unikát velmi dobře. Zaslouží si dík legionářů i široké veřejnosti. 
 Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno II

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich
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BOSKOVICE

VOLEJTE
723 101 382 
702 292 492

www.bbnreality.cz

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

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

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