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Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 4. září!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

P řípravy na 
P ů l m a r a t o n 
M o r a v s k ý m 

krasem, který se koná 
v neděli 2. září, vrcho-
lí. Loňský 16. ročník 
byl velice úspěšný 
a přilákal celkem 530 
sportovců a stovky di-
váků, což byl v historii této akce 
rekord. 

Mám radost, že se tradice zá-
vodu do Blanska vrátila. Při zahá-
jení loňského ročníku jsem slíbi-
li, že bychom chtěli založit tradici 
novou, aby se každou první nedě-
li v září konal Půlmaraton Mo-
ravským krasem, a aby to nebyla 
akce pouze pro aktivní sportovce, 

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Zveme všechny na tradiční 
Půlmaraton Moravským krasem

Nákladní auta se předvedla v terénu v kunštátské pískovně

Zahrají bratři 
Nedvědovi

Boskovice - Milovníci folkové 
hudby by měli zpozornět. V pátek 
24. srpna totiž do boskovického 
letního kina zavítají Jan a Fran-
tišek Nedvědovi. Hlavní koncert 
začne ve 20 hodin, od 19 hodin se 
na pódiu objeví domácí předka-
pela Na větvi. Předprodej probíhá 
v Městském informačním středisku 
v Boskovicích na Masarykově ná-
městí 1, tel.: 516 488 677.  (hrr)

Fotbalová sezona začala
Regionální derby 
v krajském přeboru: 
Boskovice si 
z Blanska odvezly 
cenný bod.
  Více na straně 9

Kapitánka: Objížďka už skončila

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

ale pro všechny lidi 
z Blanska a okolí, pro 
rodiny s dětmi, aby si 
každý našel svou par-
ketu. 

Letošní 17. ročník 
má šanci překonat co 
do počtu přihlášených 
sportovců loňský re-

kord. Vždyť k dnešnímu dni je 
přihlášeno zhruba tisíc běžců, 
čímž se závod v Blansku zařadí 
do první pětky závodů v ČR.

Rádi bychom přilákali přede-
vším Blanenšťáky a lidi z okolí. 
Nejen na bohatý kulturní pro-
gram, ale aby se také zúčastnili 
běhů městem. Aby akci přijali za 
svou, těšili se na ni a přišli, třeba 
celá rodina, aspoň na krátký běh 
pro zdraví. Přijďte si zasportovat.
 Jiří Crha, místostarosta 

 města Blanska, patron akce
 Více na str. 9 Start loňského ročníku.  Foto Bohumil HlaváčekStart loňského ročníku.  Foto Bohumil Hlaváček

Boskovice - Dobrá zpráva pro 
řidiče projíždějící Boskovicemi 
– ulice Kpt. Jaroše je opravená 
a průjezdná. Investorem náročné 
akce byl Jihomoravský kraj pro-
střednictvím SÚS Blansko, VAS 
a.s. a boskovická radnice. Kromě 
nového povrchu se provedla také 
výměna nevyhovující větve kana-
lizace v horní části. Více prozra-
dila boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková.

Připomeňte, kdy se začalo o re-
konstrukci uvažovat, a co vyvola-
lo její nutnost.

Akce byla nastartovaná už 
v loňském roce, kdy město žá-
dalo Jihomoravský kraj o opravu 
komunikace, která je v jeho vlast-
nictví. S plánovanou rekonstrukcí 
povrchu vozovky v tomto úseku 
vyvstala nutnost opravy či výmě-
ny kanalizačního řadu a starých 
domovních kanalizačních přípo-

jek tak, aby se předešlo případ-
ným dalším zásahům do opravené 
komunikace v nejbližších letech. 
Stavba, která měla začít už v lis-
topadu loňského roku, se proto 
odložila na letošní jaro. Během 
ledna a února jsme začali řešit 
kanalizační přípojky s vlastníky 
objektů. Nebylo to jednoduché, 
protože jejich výměna byla po-
měrně fi nančně náročná. 

 Pokračování na str. 2

Traktor s obilím začal hořet
Vratíkov - Požár traktoru ve Vratíkově zaměstnal v pátek 10. srpna 

hasiče. Řidič Zetoru 9641, který převážel obilí z Okrouhlé uslyšel ve 
Vratíkově ránu pod kabinou a vzápětí uviděl valící se hustý černý dým. 
Traktorista stihl zastavit. Ze sousedního obchodu a pneuservisu si půjčil 
dva ruční hasicí přístroje a před příjezdem hasičů se snažil plameny utlu-
mit. Oheň ale rychle zachvátil celou kabinu.

„Hasiči přijali hlášení o požáru v 7.08 hodin. Na místo vyjely dvě jed-
notky – profesionální ze stanice v Boskovicích a dobrovolná z Vratíkova. 
Místní jednotce dobrovolných hasičů, která přijela za několik minut, se 
oheň podařilo dostat pod kontrolu a zabránit rozšíření plamenů na vlečku 
s obilím. Hasiči požár pomocí dvou vodních proudů lokalizovali a akci 
ukončili po ochlazení rozpáleného stroje,“ uvedl mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid.  Více na str. 2

Soutěžte 
o sud piva 
Černá Hora!
Více na straně 8

Podpoří výstavbu 
komunikace R43

Radim Hruška

Boskovice - Boskovičtí turisté 
uspořádají v sobotu 1. září již dru-
hý ročník Pochodu po dálničním 
tělese R43. Na trase mezi Morav-
skou Třebovou a Brnem si mohou 
zájemci vybrat z celkem třinácti 
startovních míst. Jsou připrave-
ny trasy pro cyklisty i milovníky 
pěší turistiky. Všichni se na závěr 
sejdou v Mladkově, kde začíná ve 
13 hodin bohatý doprovodný pro-
gram včetně živé hudby a lákavé 
tomboly.

Jak řekl Jaroslav Oldřich z po-
řádajícího boskovického klubu tu-
ristů, čeká na účastníky letošního 
ročníku zajímavá novinka. V deset 
hodin totiž mohou vyrazit z bos-
kovické sokolovny na společnou 
vycházku s historikem a populari-
zátorem stavby Tomášem Jandou, 
který nabídne v úseku Bačov – 
Chrudichromy odborný výklad. 

A jak vlastně vznikl nápad upo-
řádat pochod? „Jsem aktivní tu-
rista a v průběhu let jsem prošel 
nebo projel na kole celou trasu od 

Troubska až po Moravskou Tře-
bovou. Stopa budované silnice je 
v krajině na mnoha místech i po 
sedmdesáti letech velice zřetelná. 
Náspy střídají zářezy, některé úse-
ky již slouží dopravě. Před čtyřmi 
roky jsem pak při projížďce jed-
noho úseku trasy přišel na nápad 
uspořádat turistický pochod na 
podporu urychlení výstavby plá-
nované silnice. Dal jsem na papír 
pár poznámek a postupně jsem 
pro něj získával další lidi z Klubu 
českých turistů i jiných institucí. 
Výsledkem byl první ročník,“ při-
blížil Jaroslav Oldřich.

Organizátoři plánují akci kaž-
doročně opakovat a chtějí vytvo-
řit tradici. „Pochod je pořádán na 
podporu urychlení výstavby ko-
munikace R43, jejíž realizace se 
stále odkládá. V regionu působí 
řada podniků, organizací, svazků 
obcí a spolků, které si uvědomují 
nezbytnost vybudování moderní 
silnice v tomto prostoru. My na 
tuto skutečnost chceme upozornit 
i jinou formou,“ doplnil Jaroslav 
Oldřich.  Více na str. 13Na tra  . Nákladní vozidla v extrémním terénu mohli sledovat o víkendu příznivci motoris  ckého sportu v Kunštátě.  Foto Magda Hrušková



Pokračování ze str. 1

N i c m é n ě 
občané k tomu 
p ř i s t o u p i l i 
zodpovědně 
a město ná-
sledně zařídi-
lo veškerou 
administrativu 
a potřebné ná-
ležitosti.

Co všechno práce obnášely?
Jednalo se o velkou stavbu, kde 

byl investorem Svazek vodovo-
dů a kanalizací, který fi nancoval 
opravu kanalizačního řadu a Ji-
homoravský kraj, který opravoval 
povrch komunikace. Boskovice 
k tomu přidaly vlastní fi nanční 

prostředky na opravu chodníků po 
obou stranách. Někde byla pou-
žita původní, někde nová dlažba. 
Máme generel dopravy v rámci 
něhož jsme naplánovali bezbarié-
rové trasy, proto mám radost, že se 
také podařilo udělat bezbariérové 
přechody pro chodce, které jsou 
navíc nově nasvětlené. 

Tak rozsáhlá oprava se jistě ne-
obešla bez komplikací...

Akce byla organizačně náročná 
pro všechny. Někdy se například 
musela zastavit voda. To byl pro-
blém především pro restaurace. 
Vyskytly se také problémy s au-
tobusovou dopravou, některé dny 
se musela vést náhradními trasami 
i přes Masarykovo náměstí. To se 
ale všechno podařilo vyřešit. Vní-

mali jsme i to, že podnikatelé měli 
problém s tím, že jejich provozov-
ny byly hůře dostupné pro zákaz-
níky i zásobování. 

Nakonec jsme ale všechno spo-
lečně překlenuli a výsledek není 
nejhorší. Podařilo se dodržet har-
monogram prací. V současné době 
je všechno hotové, jen se musí 
u jednoho přechodu spustit obrub-
níky níž, aby byla zachována bez-
bariérovost.

Jaké inves  ce do komunikací 
budou následovat?

Bude se například opravovat 
chodník v ulici 17. listopadu, což 
bude velká akce. Otevřela se také 
záležitost v Dukelské ulici, což je 
věc spojená s dotací na jednu z ha-
varijních záležitostí - na kanalizaci 

v Lidické ulici. Od křižovatky se 
dělá nový kanál až k čistírně, pro-
tože tam vyvstala krizová situace 
spočívající v tom, že se v místě 
stékají kanalizace z Lidické a Su-

šilovy ulice. Problém pak nastává 
při větším množství srážek, kdy 
voda teče po celé Dukelské ulici. 
Toto opatření by mělo pomoci, 
už je zahájené a po jeho skonče-
ní přijde na řadu oprava povrchu. 
Mimo to se buduje cyklostezka na 
Šmelcovnu, která by měla být ho-
tová do konce letošního roku. Do-
dělávají se také některé chodníky 
na Růžovém náměstí, v Husově 

ulici a chystá se úprava parkoviš-
tě ve vnitrobloku Komenského 
– Husova. V rámci projektu Dyje 
II se také opraví komunikace ve 
Vratíkově. 

V příštím roce se bude opravovat 
spojnice Traplovy ulice s Koupad-
ly vedle farské zahrady nebo ulič-
ka Špitálek. Chceme také prověřit 
stav Hálkovy, Dřevařské, Květné 
a Gagarinovy ulice. Chystáme také 
řešení parkování u nemocnice, aby 
se dal rozšířit počet míst. Bude se 
jednat zhruba o deset až patnáct 
stání, která vzniknou přeorganizo-
váním stávající situace. 

S komunikacemi a chodníky 
souvisí také údržba zeleně. Jaké 
akce plánujete v této oblas  ?

Máme zajištěné fi nanční pro-

středky na regeneraci zeleně v uli-
ci Svatopluka Čecha. Ta se bude 
moci zahájit v době vegetačního 
klidu. Bude v sobě zahrnovat vý-
chovné řezy, omlazování a další 
věci, které budeme provádět na 
základě odborného posudku. Bu-
deme připravovat výchovné řezy 
i v jiných ulicích. Práce zasáhnou 
Masarykovo náměstí, Hybešovu 
nebo Havlíčkovu ulici. Pátého září 
navíc proběhne už druhé setkání 
s občany ohledně regenerace síd-
liště v Hybešově ulici. Jedno už 
se odehrálo, ale vyvstalo poměrně 
velké množství připomínek obča-
nů. Projektant je proto zapracuje 
a věc opět probereme s občany. 
Týká se to chodníků, zelené plo-
chy, dětského hřiště a řešení par-
kování.  Radim Hruška
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Je jedním ze dvanác   objektů Slavína, které se dočkaly opravy

Máchův pomník je v plné kráse

Kapitánka je opravená: Dlouhá objížďka už skončila

K K
Muž skočil 
do propasti

Blansko - Propast Macocha 
v Moravském krasu si vyžádala 
další oběť. Ve čtvrtek 16. srpna 
ráno tam totiž pracovník Punkev-
ních jeskyní našel tělo bez známek 
života. Podle zatím zjištěných sku-
tečností se jedná o šestačtyřicetile-
tého muže, který se rozhodl ukončit 
svůj život.  (hrr)

Ze hřbitova 
zmizely lavičky

Rudice - Nejen drobnější věci, 
které umísťují pozůstalí svým 
příbuzným na hroby, ale dokonce 
i vybavení, jež jsou součástí are-
álu, nenechávají zloděje v klidu. 
Dokazuje to případ z posledních 
dnů, kdy si zatím neznámý pacha-
tel odnesl ze hřbitova v Rudici dvě 
dřevěné lavičky s kovovou kon-
strukcí. Zloději hrozí za krádež až 
dvouleté vězení.  (hrr)

Podvodnice
okradla

seniora o úspory
Blansko - V úterý 14. srpna 

dopoledne navštívila rodinný 
dům v Blansku zatím neznámá 
žena. Tvrdila, že jde kontrolovat 
elektroměry a vyplácet přeplatek. 
Starší muž ji pustil do domu. Žena 
potom, co předstírala v chodbě 
domu odpočet elektroměru, odešla 
s pánem dovnitř, kde po něm poža-
dovala předložení občanského prů-
kazu. Poté na stůl položila fi nanční 
hotovost ve výši pět tisíc sto korun. 
Požádala seniora, jestli by jí vrátil 
čtyři tisíce. Osvědčený trik opět 
zafungoval a podvodnice se tak 
dozvěděla místo úkrytu peněz. Pak 
už jen stačilo rozptýlit mužovu po-
zornost. Při odchodu vzala ze stolu 
pouze čtyři tisíce. Až do této chvíle 
stále ještě vzbuzovala dojem pocti-
vé návštěvy bez postranních úmys-
lů. V chodbě si však vzpomněla, 
že zapomněla propisovací tužku 
v kuchyni na stole. Během chvíle 
tak vzala ze stolu peníze, které tam 
zanechala, a ze skrýše v jiné míst-
nosti ukradla navíc úspory starého 
pána. Připravila jej tak o čtyřicet ti-
síc korun. Kriminalisté případ šetří 
pro trestné činy krádež a porušová-
ní domovní svobody.  (hrr)

Opilý cizinec
zranil řidiče

Krhov - Jízda pod vlivem al-
koholu sehrála v úterý 14. srpna 
v osm hodin večer významnou roli 
u dopravní nehody, která se stala 
u Krhova. Řidič cizí státní přísluš-
nosti předjížděl před ním jedoucí 
automobil a během zařazení se 
před vozidlo značky Hyundai do 
něho bočně narazil. Hyundai po 
střetu sjel z vozovky do příkopy, 
kde narazil do stromu. Jeho jedena-
padesátiletého řidiče transportovali 
záchranáři s těžkým zraněním do 
nemocnice. Zatímco zraněný šo-
fér nebyl podle výsledku dechové 
zkoušky ovlivněn alkoholem, šest-
ačtyřicetiletý cizinec, který vyvázl 
bez zranění, měl v krvi více než 
jedno promile.  (hrr)

Cyklistka nedala
přednost autu
Olešnice - Lehkým zraněním 

skončil v úterý 14. srpna v Olešnici 
střet cyklistky s autem. Starší žena 
na kole pravděpodobně nedala při 
odbočování doleva přednost proti-
jedoucímu vozidlu. Došlo ke stře-
tu, při němž cyklistka utrpěla lehké 
zranění. Záchranná služba ji pře-
vezla do boskovické nemocnice. 
Policisté vyloučili u řidičky osob-
ního vozidla i u zraněné cyklistky 
požití alkoholu před jízdou.  (hrr)

Muž ujel
od nehody

Petrovice - V neděli 12. srp-
na po čtrnácté hodině předjížděl 
v Petrovicích řidič renaultu před 
ním jedoucí vozidlo. V tom však 
zahlédl při levém okraji komuni-
kace jdoucího chodce. Aby se vy-
hnul střetu s chodcem, strhl řízení 
doprava a bočně narazil do Škody 
Yeti, kterou předjížděl. Z nehody 
však ujel směrem na Rájec-Jes-
třebí. Blanenští dopravní policisté 
původce srážky zanedlouho vypá-
trali. Dechová zkouška byla ne-
gativní, nezodpovědný šofér měl 
však jiný důvod svého počínání. 
Devětapadesátiletý muž nevlastní 
řidičský průkaz a navíc má zákaz 
řízení motorových vozidel.  (hrr)

Výtečník kradl 
benzín

Blansko - Čerpací stanici ve 
Vyškově i v Blansku si vyhlé-
dl koncem července mladý muž 
z Prostějovska. V Blansku natan-
koval čtyřiačtyřicet litrů a bez za-
placení ujel. Ve Vyškově už zvolil 
o den později jinou taktiku. Do 
kanystrů umístěných v kufru vo-
zidla se vešlo téměř sto deset litrů 
benzínu. Pohonné hmoty odebíral 
a neplatil nejen v Jihomoravském 
kraji, ale často i v sousedním Olo-
mouckém kraji. Tam se mu jeho 
jednání stalo osudným, protože 
ho tamní kriminalisté vypátrali. 
V průběhu šetření se ukázalo, že 
teprve jedenadvacetiletý mladík 
byl již za krádeže odsouzen a na-
víc neměl za volantem co dělat. 
Pozbyl totiž řidičské oprávně-
ní v důsledku dosažení dvanácti 
bodů. Je proto podezřelý nejen 
z krádeže, ale i z dalšího trestného 
činu a to maření výkonu úředního 
rozhodnutí.  (hrr)

Naskakování do 
vlaku se 

nevyplatilo
Svitávka - V sobotu 11. srpna 

o půl osmé večer málem došlo na 
vlakové zastávce ve Svitávce k ne-
štěstí. Dva muži značně ovlivnění 
alkoholem totiž spěchali na vlak mí-
řící na Blansko. Aby ho stihli, roz-
hodli se nastoupit odvrácenou stra-
nou od nástupiště. Dveře však nepo-
volily a vlak se rozjel. Čtyřiatřiceti-
letý muž upadl a utrpěl tržnou ránu 
na hlavě. Druhý vyvázl bez zranění 
a pomohl svému společníkovi vstát. 
U zraněného muže policisté naměři-
li 3,67 promile alkoholu.  (hrr)

Marta Antonínová

Křtiny - Na několik týdnů se 
pod lešení schoval památník Kar-
la Hynka Máchy, který se nachází 
v Olomučanském polesí a patří 
k největším objektům Lesnického 
Slavína v lesích Školního lesní-
ho podniku Křtiny. Je jedním ze 
dvanácti objektů Slavína, které se 
v letošním roce dočkaly opravy. 
Ty si vyžádaly náklady dosahu-
jící téměř jeden a čtvrt milionu. 
S opravami se začalo v květnu 
a do konce září musí být všechno 
hotovo.

Více jak tři čtvrtě milionu korun 
stála nejnáročnější oprava právě 
Máchova pomníku. Ten byl vy-
budován podle projektu profeso-
ra Jana Opletala již v roce 1936 
na počest stého výročí básníkova 
úmrtí. V průčelí na východní stra-
ně pomníku jsou v kruhu vyryty 
větvičky jedle a lípy, dále kytice 
růží, Máchův epitaf a jeho vlast-
noruční podpis. Ostatní tři boční 
stěny nesou úryvky z Máchova 
Máje. Nápisy jsou vysekány i na 
dalších částech pomníku nejen 
v mramoru, ale i v kameni.

„Nejnáročnější částí a součas-
ně i fi nančně nejnákladnější byla 
oprava písma. Bylo nutné ho vy-
čistit, na řadě míst znovu vysekat, 
protože eroze udělala své dílo zká-
zy. Desky musely být impregno-
vány speciálním nátěrem tak, aby 
podklad zůstal co nejdéle nepo-

náš rozhovornáš rozhovor

škozen povětrnostními vlivy,“ řekl 
Jan Waidhofer, vedoucí oddělení 
správy majetku a investic ŠLP. 

Závěrečné práce patřily opravě 
podstavce. Bylo nutné jej dozdít 
a dobetonovat a opatřit ochran-
ným nátěrem proti vlhkosti. Pro-
tože pomník stojí na návrší v nad-
mořské výšce 508 metrů v hodně 

nepřístupném terénu, jednalo se 
fyzicky náročnou práci. Na opravu 
byly využity dotace z Programu 
rozvoje venkova s desetiprocentní 
účastí ŠLP. 

„Jsme hrdí na to, že se Mende-
lova univerzita o Lesnický Slavín 
stará. Právě Máchův pomník patří 
k jeho nejznámějším a nejnavště-

vovanějším místům. K dalším 
letos opraveným objektům patří 
šest studánek. Například práce 
na Slučí studánce stály téměř sto 
tisíc korun,“ dodal Jan Waidhofer 
s tím, že také na následnou péči 
o samotné objekty Slavína a jejich 
okolí navykládá univerzita nemalé 
peníze. 

Pokračování ze str. 1 Při požáru nebyl nikdo zraněn. Kabinu stroje vyrobeného v roce 2000 oheň zničil, další čás   traktoru poškodil. Na vlečku se 
oheň nerozšířil. Požár způsobila technická závada na brzdovém systému. Škodu vyčíslil vyšetřovatel HZS JmK podle předběžného odhadu na 400 
 síc korun, hodnotu vlečky s obilím, kterou hasiči uchránili, pak na 100  síc korun. (hrr)  Foto HZS JmK PS Boskovice

Pocta básníkovi. Na návrší s výhledem na rozsáhlé lesy směrem k Adamovu či Brnu stojí pomník Karla Hynka 
Máchy, který opět září novotou.  Foto Marta Antonínová

Silná bouře způsobila škody
Křtiny - Velké škody nadělala silná bouře, která se přehnala přes část 

Blanenska v pondělí 6. srpna večer. Zvláště silně udeřila ve Křtinách 
a okolí. „Příval vody se podepsal například na výsledcích vrcholící bio-
logické revitalizace zámeckého parku. Valící se voda v členitém terénu 
spláchla některé nově založené plochy. Vpustě na horní betonové ploše 
u zámku nestačily množství vody odvést a ta se hrnula přes nové poros-
ty ze stráně dolů. Silný vítr mimo jiné vyvrátil dva stromy, jednalo se 
o stříbrné smrky. Voda vyplavila také část nově zbudovaného chodníku 
a poškodila i nájezdovou cestu. To se nám podařilo hned opravit a vše 
je již v pořádku,“ uvedl vedoucí oddělení správy majetku ŠLP Křtiny 
s tím, že škody překročily dvacet tisíc korun.

Bouřka způsobila i lokální polom. „Nedaleko Jedovnic v lokalitě 
Proklest spadlo kolem tří tisíc kubíků dřeva. Práce na odstranění škod 
začaly okamžitě,“ řekl Ondřej Budík, zástupce vedoucího polesí Hab-
růvka. (ama)

Šestnáctá Evropská noc pro 
netopýry se pomalu blíží

Blansko - Areál Sloupsko-šošůvských jeskyní se stane v sobotu 1. září 
dějištěm 16. ročníku Evropské noci pro netopýry. Organizátoři opět při-
pravili zajímavý program, který bude mít ústřední téma - život a ochrana 
netopýrů nejen v Moravském krasu. Z důvodu omezeného počtu lidí pro 
vstup do jeskyně se bude program opakovat. Návštěvníky čeká prohlídka 
jeskyně, fi lm o netopýrech a na závěr pozorování živých netopýrů. Vstupy 
do jeskyně proběhnou v 17, 17.45, 18.30 a 19.15 hodin. Autobus odjíž-
dí z autobusového nádraží v Blansku v 17.30 hod., návrat do 21.30 hod. 
Z Brna (od kavárny Bohéma, Rooseveltova ul.) v 16.30 hod., návrat do 
21.30 hod. Zájemci o autobus vypravený z Brna se musí nahlásit předem 
na adrese: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, tel.: 542 422 750 (rezerva-
ce jízdenek za 50 Kč).  (ama)

Traktor vezoucí vlečku s obilím začal najednou hořet
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Kočky. O víkendu 11. a 12. srpna pořádal boskovický klub chovatelů 
Kočky Boskovice mezinárodní výstavu koček. V sobotu i neděli se přišlo 
podívat pokaždé asi 850 návštěvníků, vystavovatelů bylo v sobotu 150, 
v neděli pak 160. Se svými miláčky se představili chovatelé z Německa, 
Rakouska, Polska, Ruska, Slovenska. A jak to celé dopadlo? Nejlepší 
kočkou výstavy v sobotu byla vyhodnocena Posvátná birma jménem 
Emma Suuri Soturi Adoelle Ivety Kurowiec z polského Rybniku. V neděli 
slavila triumf ruská modrá kočka Glance Flash Arian Jaroslava Kučery 
z Prahy.  Foto Luboš Sušil

Dvě kola před koncem velké ceny se hraje o druhé a tře   místo

Celkové prvenství získá Hluboké
Broňa Zhořová

Černovice, Němčice - Poslední 
červencovou neděli se v Černovi-
cích konalo již deváté kolo letoš-
ního hasičského seriálu Kryštof 
Cup Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku. Na travnatou trať 
s asfaltovým náběhem si přijelo 
zazávodit třiatřicet mužských 
a čtrnáct ženských družstev.

Jako první dráhu obsadili muži. 
K vidění bylo hned několik velmi 
kvalitních pokusů s časy pod 18 
vteřin, z diváckého hlediska byla 
proto soutěž určitě velmi atrak-
tivní. Nejrychlejší trojku nakonec 
tvořily dva mimoblanenské týmy 
a k radosti všech místních i jeden 
blanenský zástupce - Černovi-
ce A.

Třetí příčku a bronzové medai-
le si odváželi hasiči z Hluboké-
ho na Třebíčsku za čas 17,39 s. 
Tímto umístěním si zajistili cel-
kové první místo ve Velké ceně 
Blanenska, již žádný z týmů je 
nemůže předběhnout, takže v po-
sledních třech kolech VCB se 
bude bojovat jen o druhou a třetí 
příčku. V Černovicích druzí s ča-
sem 17,38 s skončili domácí borci 
a první místo vybojovalo Stražis-
ko z okresu Prostějov s časem 
17,27 s.

Ženská kategorie byla neméně 
zajímavá a svižná, také tady pa-
daly sedmnáctky a navíc mohli 
diváci i ostatní soutěžící shléd-
nout jedno překvapení. Útok žen 
z Ostrova u Macochy, které se po-
staraly o jeden z pokusů s časem 
pod 18 vteřin.

Květiny mluví 
nejkrásnějším jazykem

Kvě  ny zpestřují život člověka, potěší nejen ženské oko ale i jako dá-
rek jsou absolutní jistotou a ještě navíc krásně voní. K těmto myšlenkám 
došla paní Lucie Řehořová a pak zbýval jen „malý velký krok“ k otevření 
obchůdku s kvě  novým servisem. Kdykoliv je připravena navázat ky  ce 
dle Vašeho přání pro každou příležitost stačí jen zavolat, funguje to  ž 
i rozvoz kvě  n. V nabídce naleznete jak řezané, tak i hrnkové kvě  ny, 
umělé kvě  ny, vonné svíčky, bytové doplňky. Interiér obchodu se ak-
tuálně mění dle ročního období. „Nechat mluvit kvě  nu“ nebo „něco 
říci kvě  nou“ – tyto citáty naznačují význam kvě  n, protože nejen slovy 
můžeme vyjádřit naše myšlenky a pocity. 

Nyní několik informací o řeči barev kvě  n, které se mohou hodit:
Bílá – symbolizuje nevinnost, čistotu, je to klasická svatební barva
Červená – působí živě, je plná temperamentu, vzbuzuje emoce, symbo-

lizuje lásku, vášeň a oheň
Fialová – působí dojmem vážnos  ,  chos   , důstojnos  , je to barva zá-

hadná.
Modrá – vzbuzuje klid a vytváří pocit prostoru a výšky
Oranžová – je barvou tepla, působí op  mis  cky
Růžová – je považována za barvu roman  ků a snílků
Zelená – barva života a světla, symbol naděje
Žlutá – působí dojmem čistoty, svěžes   a vytváří pocit štěs   a bezpečí

Ženy z blanenského okresu  
mezi sebe na bednu nepustily ani 
jedno „mimoblanenské“ druž-
stvo, všechny cenné kovy zůstaly 
v našem okrese.

Třetí příčku braly Sebranice 
s časem 18,15 s, druhou překvapi-
vě, ale zaslouženě Ostrov u Maco-
chy s časem 17,76 s a první Sycho-
tín za čas 17,43 s.

Desáté kolo Kryštof Cupu Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku 
uspořádali o čtrnáct dní později 
v Němčicích. Běhalo se rovněž na 
travnaté trati, okolí základny bylo 

vybetonováno. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 44 družstev, 29 muž-
ských a 15 ženských.

První mužská desítka byla tak 
vyrovnaná, že o jednotlivém po-
řadí, a samozřejmě i bodech do 
tabulky, rozhodovala často i jed-
na setina vteřiny. Nejrychleji se 
s tratí nakonec vypořádala druž-
stva z Lipové (3. místo za čas 
18,14 s), z Černovic A (kluci brali 
již po několikáté po sobě druhé 
místo, tentokráte za čas 18,13 s) 
a ze Žernovníku za nejrychlejší 
čas dne 17,38 s.

I ženy bojovaly o němčickou 
bednu velmi urputně, diváci moh-
li shlédnout hned několik hodně 
vydařených pokusů pod deva-
tenáct vteřin. Nakonec nejlépe 
uspěla děvčata ze Sychotína, kte-
rá si časem 18,47 s vyběhla bronz, 
druhé skončily hasičky z Černé 
Hory za čas 18,18 s a na příčku 
nejvyšší vystoupala Šošůvka za 
čas 18,12 s.

Předposlední kolo Kryštof 
Cupu Velké ceny Blanenska pro-
běhne v neděli 26. srpna v Lysi-
cích.

Le  ště v Kotvrdovicích otevře dveře
Kotvrdovice - Stalo se již tradicí pořádat na letišti v Kotvrdovicích 

letecký den s ukázkami letové činnosti místních pilotů, ale i s možnos-
tí shlédnout leteckou techniku dalších provozovatelů, včetně vrtulníků, 
kluzáků, či sportovních letadel. V letošním roce proběhne v Kotvrdo-
vicích slet ULL letadel, tradiční setkání pilotů a příznivců ultralehkého 
létání spojené se dnem otevřených dveří.

Akce se odehraje v sobotu 25. srpna od 10 hodin. V případě nepřízni-
vého počasí se uskuteční o den později. „Na letišti budete moci shlédnout 
řadu ultralehkých letadel od těch, která byla u počátků létání pro radost, 
až po současnou světovou špičku v této kategorii z produkce českých 
a slovenských fi rem. K vidění budou rovněž i vrtulníky a vírník. Sou-
části sobotního dne budou ukázky klubu leteckých modelářů z Blanska. 
Připraveno bude bohaté občerstvení, včetně pochutin z udírny. Pro velký 
zájem jsme opět připravili vyhlídkové lety vrtulníkem,“ zve za pořadate-
le Zdeněk Moravec.  (hrr)

 Foto archiv Foto archiv

Na tra   v Černovicích. Foto SDH Ostrov u MacochyNa tra   v Černovicích. Foto SDH Ostrov u Macochy

Blanensko a Boskovicko - Na 
dodržování dopravních předpisů, 
zejména pak na způsob jízdy i do-
držení zákazu požívání alkoholu 
před jízdou se ve čtvrtek 16. srpna 
zaměřili policisté na Blanensku 
a Boskovicku. Na frekventova-
ných komunikacích jim při zjiš-
ťování přestupků napomáhal i po-
licejní vrtulník se záznamovým 
zařízením. V jeho zorném poli byli 
především řidiči, kteří riskantní 
jízdou a předjížděním ohrožovali 
ostatní. 

Mezi Milonicemi a Černou Ho-
rou, na hlavním tahu Brno- Svita-
vy, se našli čtyři řidiči, kteří před-
jížděli v místech, kde je plná čára. 
Ta je nejčastěji umísťována v za-

táčkách či na horizontech. Pokud 
řidiči zákaz nerespektují, může 
snadno dojít k dopravní nehodě. 
Nejčastějším prohřeškem motoris-
tů bylo nepoužívání bezpečnost-
ních pásů. Ty považovalo zřejmě 
za zbytečné devatenáct řidičů.

„Celkem policisté zkontrolovali 
téměř šest desítek vozidel, zjistili 
jedenačtyřicet přestupků a uloži-
li blokové pokuty v celkové výši 
přes sedmnáct tisíc korun. Bo-
hužel se našli i šoféři s pozitivní 
dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu. Například dvaapadesá-
tiletému muži za volantem felicie 
v Kunštátě naměřili 0,40 promi-
le,“ popsala blanenská policejní 
mluvčí Alice Navrátilová.  (hrr)

Vrtulník opět v akci
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Z  Tomáš Koumal: Učím se každým 

dnem nebo prožitou událos  
Radim Hruška

Kunštát - Kunštát opouští po 
třech letech svého působení farář 
Tomáš Koumal. Odchází studovat 
do Říma. Jak říká, zdejší kraj i lidé 
jsou mu velmi blízcí.

Jak jste se dostal do Kunštátu?
Tři roky jsem působil jako kap-

lan v Brně. Bývá zvykem zhruba 
po této době změnit působiště, 
takže jsem čekal, že někam půjdu. 
Kunštátský farář Pavel Kafka v té 
době odešel působit jako děkan 
do Hustopečí a vzniklo tak volné 
místo, které jsem měl zaplnit. Po-
cházím z Deblína u Tišnova. Kraj 
je s Kunštátskem hodně podobný 
krajinou i mentalitou lidí. Kvůli 
tomu je mi toto místo také hodně 
blízké, protože tamním lidem ro-
zumím. 

Jak vás přijali farníci?
Velmi dobře. Moc jsem se do 

Kunštátu těšil. Lidé sice truchlili 
po mém předchůdci, na druhou 
stranu byli ale ochotní něco dělat. 
Naše spolupráce byla výborná, 
velmi jsme si rozuměli. Snažil 
jsem se, abychom společně něco 
vytvořili, což se podařilo. Přichá-
zel jsem s úvodní nejistotou, ale 
měl jsem pocit, že všechno bude 
dobré a krásné, což se uskutečnilo 
a naplnilo.

Začátky asi nebyly lehké?
Začátek je vždy těžký, protože 

člověk nezná místní lidi ani pomě-
ry. Snažil jsem se poznat v krát-
kém čase co nejvíc lidí, kteří se 
podílejí na chodu farnosti a města. 
Následně jsme začali spolupraco-
vat. Když se kněz vydává na svo-
je první místo, tak už má nějakou 
zkušenost z chodu farnosti. Farář 
má ale úkoly navíc, které jako 
kaplan nemíval. Je to například 
starost o ekonomické zázemí, do 
toho jsem se musel nějak dostat. 
Přišel také celkový pocit odpověd-
nosti. Byl jsem si vědom, že mám 
farnost na starosti a všechna odpo-
vědnost je na mě.

Co vlastně obnáší „práce“ fa-
ráře?

Je to hodně rozmanitá činnost. 
Od toho viditelného, což jsou mše, 
bohoslužby, pohřby, svatby a po-
dobně až po věci, které s tím sou-
visí, ale nejsou vidět. Například 
jejich příprava, člověk si musí 
připravit kázání, před svatbou se 
několikrát setkávám se snoubenci 
a podobně. Pak jsou pravidelné 
věci jako vyučování náboženství 
pro děti i dospělé, různá spole-
čenství nebo příležitostné akce 
farnosti. Důležitá je také ekono-
mická stránka, shánění peněz, 
přemýšlení, jak se využijí. Musí se 
připravovat různé projekty a do-
hlížet na jejich realizaci. Kromě 
toho existuje jakýsi skrytý život 
kněze, který je vidět ze všeho nej-
méně, ale je stejně důležitý. Kněz 

Archiválie potvrdily 
kolaboraci knížete

Když jsme v Boskovicích v našem ČSBS četli zprávu listu Monitor ze dne 
3. srpna 2012 o tom, že prý rájecké protokoly „vyvrátily kolaboraci Huga 
Salma“, srdečně jsme se smáli. Pisatel zprávy naletěl blábolům odvysíla-
ným v TV a fatálnímu omylu představitelky zemského archivu o rájeckých 
protokolech. Zpráva pana nestora novinářů připomíná staré mytologické 
zprávy „rádia Jerevan“ z doby starého režimu. Tam se taky vysílalo o „trak-
torech na čínské hranici, které po střelbě na čínské agresory se zvedly a od-
letěly“. Zpráva Monitoru se zakládala na mystifi kaci ČT hodné okurkové 
sezony - kdyby nešlo o závažné nepravdy, které odbojáři ocenili stížností na 
ministerstvo vnitra. Po prohraném Ústavním soudu totiž někdo potřeboval 
obhájit zesnulého rájeckého knížete na veřejnosti, aby opět mohl otevřít ob-
čanství a restituce.

Proto TV vyvolala dojem jakoby archiválie Rájce vyvracely jeho kola-
boraci. Že je pravdou opak, dokázali nejen odbojáři, ale i profesoři, jako 
například univ. prof. dr. Jaroslav Hroch, CSc z Masarykovy univerzity, který 
napsal zdrcující kritiku nepravd ČT do Národního Osvobození. My odbojáři 
jsme již svoje k nesmyslům a nepravdám v ČT řekli (Zrcadlo 24. 7. 2012). 
První protokolní kniha totiž nejen odkazuje na vyšetřovací protokol Hugo 
Salma, ale přímo cituje výsledek vyšetřování - členství v německých orga-
nizacích. Černého Petra mají v rukou ti nešťastní novináři, kteří naletěli 
nepravdám vysílaným ČT.

Anonymní historici, kteří měsíce bádali a nenašli stranu 231 protokolní 
knihy, která cituje německé organizace Hugo Salma, by snad měli vrátit di-
plomy... nebo jít do Plzně na reparát? Zpráva z pátku třináctého se nevypla-
tila nejen jim, ale i všem obhájcům knížete kolaboranta.

Nestorovi novinářů přejeme stále zdraví a napříště žádný úlet nad mysti-
fi kačním blábolem. Nakonec poznámka. Zakrývat rájeckou zlodějnu proto-
kolních knih televizní nepravdou se taky nevyplácí.

 Za boskovické odbojáře dr. Jiří Jaroš N., předseda OV ČSBS

tady není jen od toho, aby všech-
no zařídil. Především se musí za 
farnost modlit a snaží se sám sebe 
vzdělávat. Není to tak, že odejdu 
ze školy, a všechno vím. Člověk se 
každým dnem nebo prožitou udá-
lostí neustále učí.

Jak se vám bude odcházet?
To, že kněz někam odchází, má 

většinou svůj důvod, i když je to 
po poměrně krátké době. V mém 
případě pan biskup chce, abych šel 
do Říma studovat postgraduální 
studium, konkrétně obor kateche-
tiky. Už jsem v Římě absolvoval 
základní studium, takže trochu 
vím, do čeho jdu.

Čím se váš obor zabývá?
Katecheta je ten, kdo učí ná-

boženství. Je to obor, který učí, 
jak mluvit o víře, jak ji předávat 
nebo přednášet náboženství dětem 
a dospělým. Takže se teď budu za-
obírat teoretickou stránkou toho, 
co jsem si měl možnost vyzkou-
šet v praxi. Moje budoucí využití 
může být v tom, že budu například 
zaštiťovat práci katechetů.

Právě podání víry se v poslední 
době mění, zlidšťuje...

Je to složité. Člověk na jedné 
straně musí věřícím vyjít vstříc, 
ukázat lidskou tvář. Když má kněz 
mluvit s lidmi o bohu, tak mu musí 
ukázat, že mu na nich záleží. Lidé 

to vnímají velmi citlivě. Má to ale 
své hranice. Nemohu se snažit za 
každou cenu zalíbit lidem a vzdát 
se toho, co je podstatné a důležité. 
Není možné, abych kvůli sblížení 
říkal lidem jen to, co chtějí slyšet. 
To by pak moje činnost ztratila 
svůj smysl. Jsou určité věci, kte-
ré musí zůstat pevné, aby se o ně 
mohli lidé opřít.

Kdybychom měli počítat, tak 
byly doby kdy chodilo do kostela 
méně nebo více lidí. Není třeba 
stále počítat, v číslech to není. Ne-
jde o to mít v kostele tisíce lidí, ale 
o hloubku jejich víry. 

Máte kromě studia další plány 
do budoucnos  ?

To nejsem v tuto chvíli schopen 
říci. Vize nesahá až tak hluboko 
dopředu. Zatím jsem byl vyslán na 
studia, která budou trvat tři roky. 
Až se bude blížit třetí rok, tak se 
začne přemýšlet, co bude následo-
vat. Předpokládám, že se vrátím 
zpět a stanu se farářem. Budu ale 
mít zkušenost s Říma, kterou budu 
moci využívat pro dobro farnosti 
i celé diecéze. Je to docela prozíra-
vé, protože čím více je vzdělaných 
lidí, tím lépe. 

Raději byste pokračoval v práci 
s lidmi nebo se věnoval „úřed-
ním“ věcem?

Mně je mezi lidmi dobře, takže 
bych určitě volil cestu faráře. Je 

těžké přejít od lidí k nějaké úřední 
práci, i když také tyto úkoly jsou 
třeba plnit.

Můžete představit svého kun-
štátského nástupce?

Je jím Petr Košulič, který po-
chází z Hustopečí. V našem kraji 
se už ale pohyboval. Rok byl jáh-
nem v Letovicích a dva roky pů-
sobil jako kaplan v Boskovicích. 
Stane se administrátorem farnosti 
v Kunštátě a Sebranicích. Pro ně-
které lidi není úplnou neznámou, 
jiní se s ním postupně seznámí.

Kromě farnos   mu předáte 
také řadu rozpracovaných pro-
jektů...

Jedná se především o stavební 
projekty, opravy budov a podob-
ně. Letos se nám podařilo získat 
poměrně velké množství peněž 
z dotací, které jsou potřeba, pro-
tože samotná farnost není schopná 
všechny opravy zafi nancovat. Za-
čali jsme s opravou kostela na Lip-
ce v Kunštátě, bude se pokračovat 
v opravách kaple ve Zbraslavci 
a v Kunštátě na faře chceme opra-
vit jakousi kůlnu, aby mohla slou-
žit dětem a stala se z ní klubovna. 
Pracovat se bude i v kostele v Se-
branicích, kde se opraví elektro-
instalace a udělá nové osvětlení, 
ozvučení a omítky. Na příští rok 
se tam navíc připravuje statické 
zajištění kostela.

Cyklopouť do Říma ke 1 150. 
výročí sv. Cyrila a Metoděje
Zástupci jednoty Orel Boskovice se pravidelně zúčastňují cyklopoutí, kte-

ré každý rok organizuje Orel Uherský Brod. Letošní cyklopouť směřovala do 
ŘÍMA v rámci oslav 1.150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Vele-
hrad. Zdatní cyklisté vyjížděli již z Velehradu. 

Hlavní skupina vyjížděla v sobotu 28.7. večer autobusy do Padovy a od-
tud v 8 etapách do Říma. Ujeli jsme asi 750 km. Etapy měřily od 80 do cca 
120 km, dle cyklistou zvolené trasy. Putovali jsme nejdříve po východním 
pobřeží z Padovy do Codigora, Ravenny, Pesary a Lorety. Zde nebyl nároč-
ný terén a ani vedro díky vlhkému mořskému vzduchu nebylo velké. Odklon 
do vnitrozemí přes Apeniny byl náročný. Nejdříve do Loreta, dále do Fab-
riána, Perugie, Bolseny až do Říma. Značné výškové rozdíly, táhlá stoupání 
s převýšením několika stovek metrů a hlavně teploty až 40 st. pro poutníky 
způsobily nejednu těžkou chvíli. Nutno říci, že všichni doputovali do Říma. 
Ubytování bylo ve sportovních halách nebo církevních zařízení, stravování 
jednoduché díky českému kuchaři. Na pouti nás doprovázeli duchovní, kteří 
každý den sloužili mši svatou buď v místě ubytování nebo místním kostele. 
Vyvrcholením pouti byla návštěva Assisi a Říma. V Římě jsme společně na-
vštívili chrám sv. Klimenta, kde odpočívá sv. Cyril a měli jsme štěstí zúčast-
nit se audience u papeže Benedikta XVI. Cyklopouť byla opravdovou poutí 
s překonáváním nenadálých okolností a sama sebe. 

Více na www.jaromiravitkova.cz, www.cyklopoute.cz
 Jaromíra Vítková, místostarostka jednoty Orel Boskovice
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Benešov - Úctyhodného životní-
ho výročí se v červenci v Benešově 
na Boskovicku dožila 
účastnice protifašistic-
kého odboje paní Ma-
rie Vičarová. Narodila 
se před devadesáti lety 
v nedaleké obci Buko-
vá jako jediná dcera 
válečného veterána 1. 
světové války Vincen-
ce Krejčíře. V řadách 
rakouské armády bojoval na ruské 
frontě, kde se v boji u Tarnopolu 
dostal do ruského zajetí a násled-
ně jako mnoho českých zajatců 
pracoval na různých místech - 
Taškentu, Astrachani, Carycinu 
a jinde. Ani netušil, jak se mu po 
mnoha letech znalost ruského ja-
zyka bude hodit.

Manžel oslavenkyně byl důstoj-
níkem v prvorepublikové armádě, 
avšak záhy po Mnichovu byl pro-
puštěn, a proto se vrátil domů do 
Bukové ke svému původnímu krej-
čovskému řemeslu. I když již měli 
svoji rodinu, zapojili se spolu s Ma-
riinými rodiči, v jejichž domě žili, 
do odbojové činnosti. V říjnu 1942 
se manžel vrátil z práce v lese, při-
vedl tři zubožené uprchlé ruské za-
jatce a jednoduše řekl: „Postarej se 
o ně“. V dalších skoro třech letech 
se celé rodině stala podpora party-

zánů z oddílu Jermak – Porošin 
takřka denním chlebem. 

„Chlapci byli hladoví s potrha-
nými šaty… a tak to začalo. Otec 

s manželem pro ně 
šili oděvy, aby mohli 
chodit ven a nebyli 
nápadní, já zase vaři-
la, prala, odnášela jíd-
lo i kuřivo do lesních 
úkrytů, třeba na Kabe-
lář u Lipové, ale i jin-
de. Uprchlíků však po-
stupně přibývalo, bylo 

třeba ostražitosti. Nebezpečí bylo 
o to větší, že přímo proti našemu 
domu byla protektorátní četnická 
stanice. Partyzáni v domě, to bylo 
jasné ohrožení celé rodiny. Přesto 
jsme to dělali jako svou vlaste-
neckou povinnost a vůbec jsme si 
nepřipustili, že by nás mohl někdo 
zradit či něco podobného. Vybavit 
si jména Gríša, Leonid, Evžen, 
Mitin, Timofej, Ivánek, Nataša, 
Volkov, nebo jména pozdějších pa-
rašutistů s velitelem Nikolajevem 
či dokonce i polských uprchlíků, 
je dnes již těžké, ale přesto se mi 
některá vryla hluboko do paměti. 
Gestapo mnohokráte ve vesnici 
dělalo prohlídky domů, ale vždy 
jsme zareagovali včas, protože 
když byli partyzáni v domě, držel 
někdo z nás hlídku,“ řekla Marie 
Vičarová, jen tak mimochodem, 
jako by o nic nešlo.

Josef Hrubý, jeden z rozhodu-
jících organizátorů partyzánského 
odboje v regionu, po válce o Marii 
Vičarové mj. napsal: „Její válečná 
činnost byla velmi důležitá a zá-
služná – doma přechovávala celou 
řadu partyzánů, zaopatřovala jim 
zejména potraviny, šatstvo a dal-
ší denní potřeby.“ Je to sice jen 
pár slov, která však vyjadřovala 
a dodnes vyjadřují tehdejší mnohá 
každodenní nebezpečí a velikou 
statečnost a odvahu obzvláště, 
když doma měla tři malé děti Ma-
rii, Jiřího a Václava.

Táta Marie - Vincenc Krejčíř, 
když měl po válce popsat svou od-
bojovou činnost v závěru napsal: 
„Nežádám žádnou náhradu za to 
co jsem partyzánům dal nebo za 
to co jsem pro ně udělal. Byla to 
moje vlastenecká povinnost, pro-
tože oni bojovali za naši a také 
moji svobodu!“ Stejnými slovy 
hovoří i moudrá oslavenkyně. Její 
muž po válce nastoupil zpět k ar-
mádě. Nelítostný osud však posti-
hl její rodinu pár let po skončení 
války. Mariin manžel, vojenský le-
tec a instruktor Alois Vičar, v roce 
1949 tragicky zahynul při letecké 
havárii. Statečná žena přesto do-
kázala vychovat čtyři děti, když 
se k již vzpomenutým dětem jen 
čtyři měsíce před otcovou smrtí 
narodila dcera Jana, která tak již 
tátu nepoznala. 

Vlastenka Marie Vičarová se dožila devadesáti let
Po dvaceti letech přijel navští-

vit Československo a poděkovat 
za tehdejší pomoc i bývalý velitel 
partyzánů Evžen Nikolajevič Po-
rošin. Psal se již rok 1965, když 
znovu procházel místy pomoci, 
bojů i gestapem spáchaných tra-
gedií v prostoru Drahanské vr-
choviny. Marie byla první, kterou 

navštívil! A dodnes si toho velmi 
považuje. Skromná vlastenka 
a matka se významného životního 
výročí dožila v pohodě a v kruhu 
své rodiny i relativním zdraví. Tu 
neradostnou a nebezpečnou dobu 
jí připomíná již jen pár medailí, 
které potvrzují její dobovou sta-
tečnost a zásluhy. Mezi gratu-

lanty u významného životního 
výročí nechyběli ani legionáři 
z odboru péče o válečné veterá-
ny ani zástupci Českého svazu 
bojovníků za svobodu, kterých je 
stále členkou. Do následujících 
let jí všichni popřáli, konec kon-
ců co jiného, než další spokojená 
léta ve zdraví.

Broňa Zhořová

Černovice - Hasiči v Černovi-
cích si připomněli důležité výro-
čí. V letošním roce totiž uběhlo 
již 120 let od založení jejich 
sboru. 

Tento den byl pochopitelně 
významný nejen pro místní ha-
siče, ale pro celou obec, sbor je 
totiž nejstarší zájmovou složkou 
v Černovicích. Byl založen přes-
ně 2. dubna roku 1892 tehdejším 
starostou obce a dalšími členy 
obecního výboru. Stanovy sboru 
schválil 20. dubna 1892 císařský 
a královský místodržitel v Brně.

Program oslav začal v pravé po-
ledne v místním kostele sv. Jana 
Křtitele, kde se konala mše za Sva-
tého Floriána, patrona hasičů, při 
které byl vysvěcen i nový hasičský 
prapor. Od 14 hodin probíhalo na 
návsi vítání sborů ze sousedních 
i vzdálenějších obcí, vyznamenání 
zasloužilých členů místního sdru-
žení, ukázky historické i současné 
techniky. 

Zřejmě nejstarší nástroj na ha-

Hasiči v Černovicích oslavili 
120 let svého trvání

šení - berlovku, nepočítaje po-
chopitelně různé nádoby, kterými 
bylo možno „dopravovat“ vodu k 
požáru, předvedli hodonínští ha-
siči, po nich přijeli v historických 
uniformách na dosud funkční po-
tahové stříkačce z roku 1892 míst-
ní hasiči, rovněž dobově odění 
hasiči z Lysic předvedli hasičský 
vůz Austro-Daimler, který získali 

v roce 1937 od hraběte Albrechta 
Dubského.

Dvoukolovou motorovou stří-
kačku THZ 1600 z roku 1952 
předvedli hasiči z Osik, jabloňanští 
hasiči ukázali svoji automobilovou 
stříkačku AS 16 německé výroby 
z roku 1966, s Tatrou 148 CAS 32 
přijeli hasiči z Brumova a nejno-
vější zásahový vůz Tatru CAS 24, 

4 x 2.2, rok výroby 2009, předvedla 
hasičská jednotka z Lysic.

Veškerou historickou a součas-
nou techniku si mohli návštěvníci 
oslav prohlédnout, některou i vy-
zkoušet, seznámit se s jejím půvo-
dem a historií.Po skončení progra-
mu na návsi se hasiči pochodem 
odebrali na výletiště, kde oslavy 
pokračovaly taneční zábavou.

 Foto archiv Foto archiv
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Takový čas vánoční, ten se mu zalíbil. 
To většinou lidé rozjímají, jsou doslova na 
měkko, jsou milejší a shovívavější. Tak si 
tu akci promyslel, vymyslel a naplánoval 
Janek. Možná právě proto, že o tomto již 
ve svých 55 letech něco věděl. Železniční 
trať bývá v této době zpravidla přikrytá 
sněhovou pokrývkou, avšak tentokráte 
tomu tak nebylo. To ještě více pomoh-
lo jeho jednoduchému, ale prefíkanému 

plánu. No, nevymyslel nic zvláštního, ale 
bylo to vymyšleno přímo hlavou a vzhle-
dem k jeho IQ, které na to bohatě stačilo! 

Pochopitelně, že ne vše se krade na tra-
ti, jako kradl nedávno před tímto plánem. 
Zralý chlap se tak již jednou dostal do 
křížku se zákonem. Byl tedy soudu znalý. 
Proto se chtěl té zatracené drážní institu-
ci, co ho již jednou práskla, pomstít. Plán 
změnil a vypravil se do objektu blízko 
trati, avšak musel přes plot. Tam se mu 
zalíbilo několik kusů železných výhyb-
kových podkladnic, ty jsou drahé, to vě-
děl. Mrazík mu rozzářil nos i uši, avšak 
rukavice, na které náhodou nezapomněl, 

mu pomohly podstrčit studené pláty že-
leza pod bránou. Ty zmrazky rozježděné 
příjezdové cesty ho však podtrhly. Pito-
mý kotník se na jednom z nich zvrtl. „Sa-
kra“, zařval až mu ta železa z připravené-
ho vozíku sjela na zmrzlou zem a přímo 
na tenký led a do kaluže pod ním! Kotník 
bolel tak, že na těžké železo nemohl ani 
rukama pořádně zabrat. A jak tak přemýš-
lel zase zasakroval, protože uviděl, kde 
se vzal tu se vzal vrátný Sekuritas s vi-
nětou na rukávě. „Tak tě ptáčku máme“, 
zahalekal dlouhán a protože v mezidobí, 
kdy ho pozoroval přes sklo budky, zavo-
lal policii, naráz tu bylo chlapů jak o po-

svícení. To už Janek věděl, že mu pomsta 
nevyjde, a opravdu nevyšla. Dokonce se 
seznámil i s jinou drážní institucí, které 
ta železa odcizil. To ani nevěděl, že ukra-
dl jiným než v první případě, ale u soudu 
mu to poté vyjasnili. „Kdo se v tom co 
je na štrece spolků má vyznat!“, hájil se 
chabě. V konečném účtování to však bylo 
jedno, škody a soudem již dříve udělené 
podmínky se sčítají tak nebo tak ! Na den 
přesně a do roka se dočkal konečného 
verdiktu, jen to počasí bylo jiné. Bylo 
bílo a nadělená sněhová peřina byla jako 
sváteční ubrus připravený na slavnostní 
večeři. Janek však ještě musel na krajský 

soud. Tam dostal taky nadílku. Jeho mi-
zerná obhajoba, výmluvy ani navrhované 
jiné důkazy, již nebyly přijaty. Ty měl 
uplatnit v již v kole prvním. Pronesl zce-
la vážně soudce. A tak v předvečer nej-
většího svátku roku, nafasoval za přečin 
krádeže podle odstavce prvního i druhé-
ho, trest nepodmíněný. Úhrnný trest ho 
poslal do věznice s ostrahou na půl roku. 
„Tož s tým sem teda nečítál,“ řekl sice 
zkormouceně, ale v zápětí dodal, že si 
tam třeba bez starostí odpočine. Žalob-
ce nereagoval, soudce taktéž ne. Vždyť 
to byl poslední pracovní den, před svátky 
klidu a pohody.  (jax)

Sbírka pomůže letovické rodině
Letovice - Nadace ADRA ve spolupráci s Městem Letovice založila 

účet, na který je možno zasílat fi nanční pomoc pro rodinu Tománko-
vých k odstranění následků požáru v jejich rodinném domě, který vypukl 
v neděli 29. července. Oheň, který zničil dětský pokoj, likvidovalo pět 
jednotek hasičů. Číslo účtu je 9427 9427/0300, pro rodinu Tománkových 
byl přidělen variabilní symbol 860. Zájemci mohou přispět také hotově 
do sběrných kasiček, které jsou umístěny v supermarketu Albert v Leto-
vicích a ve vestibulu Městského úřadu Letovice.  (hrr)

Revize je když…
„Proč máte letos zavřeno v létě tak dlouho?“ Tuto a další podobné otázky 

jsme slyšeli často, jakmile jsme oznámili termín uzavření knihovny o prázdni-
nách. Samozřejmě jsme se snažili čtenářům vysvětlovat důvod dvouměsíčního 
přerušení provozu. 

Jednou za deset let je třeba v knihovně provést revizi knihovního fondu. Tuto 
povinnost nám ukládá knihovnický zákon. Samozřejmě raději bychom prázd-
ninový čas věnovali našim čtenářům. Už od konce května jsme naše klienty 
informovali o tom, že si mohou vypůjčit knihy až do září a ve větším množství. 
To proto, aby měl každý dostatečnou zásobu na celé léto. I přesto že se půjčil 
nebývalý počet dokumentů - celkem 22 127 (v běžném roce je to počet za čtvrt 
roku), pořád ještě v knihovně zůstal velký objem knihovních jednotek. 

A co taková revize znamená v praxi? Všechny knihy, mapy, leporela, CD a LP 
musí projít našima rukama. Dohromady 107 587 dokumentů se muselo sundat 
z regálů v půjčovnách a ve všech skladech, přemístit je k počítačům, naskenovat, 
zkontrolovat a zase pečlivě poskládat zpět. Při této příležitosti jsme měli mož-
nost povést větší úklid vyprázdněných polic. Přes nepříjemně horké počasí jsme 
zrealizovali i další práce. Byly zpevněny regály v dětském oddělení, nové police 

a regály přibyly v oddě-
lení pro dospělé, změni-
lo se uspořádání fondu 
ve studovně a čítárně. 
Důkladnou očistou pro-
šel i veškerý čalouněný 
nábytek. 

Nakonec jsme vykli-
dili všechny půjčovny 
a ostatní prostory pro 
každoroční týdenní 
generální úklid, který 
provede specializovaná 
fi rma. Na začátku po-
sledního prázdninového 
týdne vás rádi přivítáme 
v plném lesku. Zároveň 
žádáme v tomto termínu 
o zvýšenou shovívavost. 
Odhadujeme, že pohyb 
vypůjčených knih bude 
trojnásobný oproti běž-
nému provozu.

P. Gargošová, D. Kři-
vánková, M. Libicho-
vá, knihovna Blansko

Fes  valy. Uplynulé dny nabídly v blanenském okrese řadu fes  valů. Konal se například Fes  válek bez bojů a válek v Boskovicích (vlevo) nebo tradiční 
letovický Fes  val 3+1, který nabídl i tvořivé dílny.  Foto Robin Janásek a Jaroslav Oldřich



Ceny a nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2012 při fi nancování Renault Finance. Nabídka platí na vybrané vozy u participujících dealerů Renault, a to do vyprodání zásob. * Záruka 4 roky / 60 000 km platí pro modely Thalia, Clio a Clio Grandtour a (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nancování Renault Finance. 

Dle všeobecných obchodních podmínek Renault Benefi t: servisní prohlídky až na 4 roky / 40 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) nezahrnují cenu oleje. ** Záruka 5 let / 100 000 km platí pro modely Mégane Generation a Fluence (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nancování Renault Finance. 

Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Clio a Clio Grandtour: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO
2
 106–135 (g/km); Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO

2
 136 (g/km); Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO

2
 115–155 (g/km); 

Fluence: spotřeba: 4,0–10,9 (l/100 km), emise CO
2
 114–182 (g/km). Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

VERZE EXPRESSION PACK 
ADVANTAGE JIŽ OD 136 900 Kč

 klimatizace  elektricky ovládaná přední okna 

 zavazadlový prostor 506 dm3  posilovač řízení 

 centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

JIŽ OD 109 900 Kč

RENAULT THALIA

VERZE ADVANTAGE 
S BOHATOU VÝBAVOU 
JIŽ OD 189 900 Kč

 klimatizace  rádio s CD/MP3 

 kožený volant  elektricky ovládaná 

přední okna a zpětná zrcátka

JIŽ OD 164 900 Kč
RENAULT CLIO A CLIO GRANDTOUR

 klimatizace  tempomat  6 airbagů 

JIŽ OD 199 900 Kč

RENAULT MÉGANE GENERATION 
COLLECTION 2012

60 000 km*

60 000 km*

**

5
LET
100 000 km
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JEN DO KONCE PRÁZDNIN

Pojišťovací kancelář Allianz, 
Komenského 9, Boskovice je 
v provozu již od roku 2009. Jak 
říká vedoucí týmu kanceláře 
Martin Ženata, výjimečnost 
pojišťovny spočívá v tom, že 
značka Allianz je inovátorem 
pojištění. To znamená, že vždy 
přichází na trh s něčím novým – 
jedinečným.

V čem si myslíte že je pojišťov-
na Allianz výjimečná?

Výjimečnost dnes spočívá 
v tom že značka Allianz je ino-
vátor pojištění, tzn. že vždy při-
cházíme na trh s něčím novým, 
jedinečným. V současné době je 
to životní pojištění a autopojiš-
tění s nejširším krytím na trhu. 
Důležitá je také spolupráce se 
třetími stranami. Díky ní může-
me nabídnout našim klientům 
například snadné vyřízení hy-
potéky. Spolupracujeme také se 
společnostní Auteco BS, spol. 
s r.o. Díky tomu nabízíme našim 
klientům zvýhodněné pojištění 
vozidel. V praxi to vypadá tak, 
že zákazník společnosti Auteco 
BS, spol s.r.o. může využít služeb 
domovského servisu při poruše 
i nehodě vozidla, aniž by do celé 
věci finančně vstupoval.

Nové partnerství se týká také 
Unicredit Bank...

Naše spolupráce spočívá v po-
skytnu   úvěru nebo presto půjčky 
včetně zajištění. Pomáháme  m 
lidem k bydlení, k rekonstrukcím 
bytů, popřípadě při refi nancování 
hypoték. 

Tím ale nabídka pojišťovny Al-
lianz nekončí...

Myslíme i na cestovatele, zajiš-
ťujeme pojištění do všech světo-

Pojišťovna Allianz je inovátorem na trhu
Zde si m žete sjednat 
komplexní pojišt ní
• životní pojišt ní 
• penzijní p ipojišt ní
• autopojišt ní
•  pojišt ní majetku 

a odpov dnosti ob an
• cestovní pojišt ní
•  pojišt ní podnikatel  

a pr myslu
• úv ry a hypotéky 

Martin Ženata
tel.: 737 001 327
martin.zenata@iallianz.cz

Allianz - stojíme p i Vás

Cedule_komplet_Zenata_1250x2150_zde.indd   1 16.8.2010   15:06:08

vých des  nací. Klien   mají také 
možnost do konce roku uzavřít 
stávající penzijní připojištění, kte-
ré hodno  me jako nejlepší. Od 
nového roku bude i pojišťovna 
Allianz nabízet nový pilíř důcho-
dového zajištění. Toto vnímáme 
jako doplňkovou službu. To je dů-
vod proč nebudeme toto spoření 
ak  vně nabízet. Problémem je, 
že jsou na trhu jisté společnos-
 , které se budou snažit udělat 

velký objem smluv a tzv. rychle 
získat velké fi nanční ohodnocení, 
o jejich klienty ale nebude více 
postaráno.

Zajímavé pojištění máte připra-

vené pro ženy. Můžete ho přiblí-
žit?

Pro ženy nabízíme unikátní po-
jištění. Je to zcela nová služba ur-
čena něžnému pohlaví, a rizikům 
kterým musí čelit. Týká se napří-
klad připojištění rizik spojených 
s těhotenstvím nebo možnos   
vzniku rakoviny. Do konce roku 
mohou navíc ženy využít tzv. lady 
bonus.

A dě  ...
Na ty samozřejmě myslíme 

také. Klien   si je mohou pojis  t 
samostatně nebo si je přidat do 
svých smluv. Není problém do 
pojištění zahrnout také spoření. 

Rodiče tak mohou svým dětem 
vytvořit kapitál, který dostanou 
vyplacen v určitém věku. Pojištění 
určené přímo pro dě   nese název 
Pastelka. Devizou je u něj možnost 
připojištění rodičů.

Je vůbec něco co nepojis  te?
Řekl bych, že nepojis  me pouze 

člověka, který pojis  t nechce. Kli-
ent může z naší kanceláře odejít 
plně vybaven kompletním pojiš-
těním pro život. Opro   konku-
renci nabízíme přidanou hodnotu 
– snažíme si vytvořit s klientem 
dlouhodobý vztah založený na dů-
věře. Chceme být moderní a hlav-
ně klientovi na blízku. 

Netradiční doplněk. Klien   přicházející do boskovické kanceláře pojišťovny Allianz narazí na netradiční dopl-
něk - boxovací pytel. Zaměstnanci i klien   se tak mohou snadno odreagovat.
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úterý 21. srpnaúterý 21. srpna
KINAKINA

Boskovice v 17 hod. Rebelka.
Boskovice v 19.30 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice – letní ve 21 hod. Nauka o snech.
Jedovnice v 19.30 hod. Signál.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Diktátor.

středa 22. srpnastředa 22. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 9.30 hod.: Tvořivá dílnička s Fran  š-
kem a Fanynkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedská hlídka.
Boskovice v 17 hod. Rebelka.
Boskovice v 19.30 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice – letní ve 21 hod. Líbáš jako Bůh.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Polski fi lm.

KONCERTKONCERT
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolínku – Neřež.

čtvrtek 23. srpnačtvrtek 23. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace U Štěpánků v 18 hod.: Taneční večer.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 a 16 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedská hlídka.
Boskovice v 16 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice – letní ve 21 hod. Líbáš jako Bůh.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Šmoulové.

pátek 24. srpnapátek 24. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Poradenství pro rodiče s kojence a ba-
tolaty.
Blansko – Jeskyně Výpustek v 16 hod.: Oživená historie, tře   ročník 
úspěšných speciálních prohlídek s novým programem. 
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví – Motorkář, do-
kumentární fi lm a diskuze.
Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Taneční večer.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer.
Vísky – Agrocentru ohrada v 19 hod.: Letní párty s hudbou a grilovač-
kou - venkovní posezení, grilované speciality, bohatý výběr nápojů, živá 
hudba k tanci a poslechu.

DIVADLODIVADLO
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek, O Ne-
bojsovi.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice v 16 hod. Temný ry  ř povstal.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Bitevní loď.

KONCERTKONCERT
Boskovice – Letní kino v 19 hod.: Koncert bratří Nedvědů.

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

sobota 25. srpnasobota 25. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Taneční večer.
Blansko – Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Taneční večer.
Horní Lhota – Budova B.O.I.S. v 9 hod.: Bazárek dětského nejen podzim-
ního a zimního oblečení.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční večer.
Letovice – Přehrada v 10 hod.: Závody Dračích lodí.

Sudice – Sokolovna v 15 hod.: Pohádkové rozloučení s prázdninami.
Světlá – Výle  ště v 10 hod.: Start 6. ročníku cyklovýletu obcemi regionu 
Okolo Malé Hané, trasa 43 km.
Uhřice – Hřiště ve 14 hod.: Zakončení prázdnin - zábavné hry pro dě  , 
skákací hrad, opékané makrely.
Úsobrno – Hřiště v 8 hod.: Nohejbalový turnaj.
Velenov – Výle  ště ve 14 hod.: Pouťový fotbal aneb O putovní pohár 
starosty obce a Velenovská olympiáda aneb Tečka za prázdninami.

DIVADLODIVADLO
Kunštát – Zámek v 17 hod.: Šnofonius a Mordulina, hraje loutkové di-
vadlo Starost.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Svatá čtveřice.

Boskovice v 17 hod. Hurá do Afriky.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice – letní ve 21 hod. Líbáš jako ďábel.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 9 hod.: Mezinárodní výstava 
jiřinek a jarmark tradičních řemesel a Výstava ovoce, zeleniny a kvě  n.

Velké Opatovice – Kino v 9 hod.: Pě  leté výročí otevření Moravského 
kartografi ckého centra – výstava fotografi í z výstavby MKC a z akcí, které 
se v MKC konaly.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Tře   zuby.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Trní.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje I.U.CH.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 20 hod.: Taneční zábava.

neděle 26. srpnaneděle 26. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice v 17 hod. Hurá do Afriky.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice – letní ve 21 hod. Líbáš jako ďábel.

KONCERTKONCERT
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje De-
chová hudba Kunštát.
Boskovice – Prostranství před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Závěr XII. 
ročníku Promenádní sezony v Boskovicích, vystoupí ZUŠ Letovice a FS 
Velen.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 9 hod.: Mezinárodní výstava 
jiřinek a jarmark tradičních řemesel a Výstava ovoce, zeleniny a kvě  n.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Tenkrát na Východě.

pondělí 27. srpnapondělí 27. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Dětský koutek Matýsek v 15.30 hod.: Předporodní kurz.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Dechová cvičení s hraním na fl étnu.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Faust.

úterý 28. srpnaúterý 28. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Dětský koutek Matýsek v 9 hod.: Cvičení rodičů s dětmi, za-
hájení kurzu.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. U2. (3D), záznam koncertu.
Boskovice – letní ve 21 hod. Bitevní loď.

Jedovnice v 19.30 hod. Železná Lady.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.

středa 29. srpnastředa 29. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvořivá dílna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Total Recall.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. U2. (3D), záznam koncertu.
Boskovice – letní ve 21 hod. Bitevní loď.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.

KONCERTKONCERT
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Muzika pro Karolínku – Sekvoj.
Blansko – Bar Koruna v 19 hod.: Záviš, koncert.

čtvrtek 30. srpnačtvrtek 30. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Centrum sv. Mar  na v 9.30 hod.: Malování se Šárkou.
Blansko – Klub Ratolest ve 12 hod.: Centrum podpory dě   a rodin – 
poradenství.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 a 16 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Total Recall.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Let’s dance: Revolu  ons. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Sněhurka a lovec.

pátek 31. srpnapátek 31. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Trdlohrádky, hravý program 
pro dě   a jejich rodiče.
Blansko – Restaurant Velvet v 18 hod.: Hudební večer.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Svědectví – Příběh alkoho-
lika, dokument a diskuze.

DIVADLODIVADLO
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek, O víle 
Modrovlásce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Let’s dance: Revolu  ons. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Let’s dance: Revolu  ons. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Sněhurka a lovec.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Okresní přebor – Poslední zápas Pepika 
Hnátka.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Útěk z MS – 1.

KONCERTKONCERT
Olešnice – Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert, na kterém vystoupí 
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice - sbor roku 2011, dirigent 
Tomáš Židek, tenor Aleš Nehněvajsa, varhany Michal Hanus, harfa Hana 
Hrachovinová mimo jiné se skladbou Leoše Janáčka Otčenáš. Průvodní 
program - skladby a díla z projektu VUS Pardubide Od hudby doby císaře 
Rudolfa II. a pánů z Pernštejna k časům Jaroslava Vrchlického, Josefa 
Václava Sládka a Karla Židka.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Prak.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

sobota 1. zářísobota 1. září
AKCEAKCE

Blansko - Centrum PRO Blansko v 15 hod.: 14. zahradní slavnost aneb 
Blansko mnoha tváří.
Boskovice – Sokolovna: Pochod po dálničním tělese R43. (více na 
str. 13)
Ráječko – Areál Sport Clubu ve 13 hod.: Olympiáda, jsou připraveny 
jednoduché disciplíny pro pobavení, „vyhecování“ a příjemné strávení 
odpoledne. Bude se soutěžit v celkem 12 disciplínách. Připraveno je ob-
čerstvení.  Pokračování na straně 15
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ŠKOLA ALTERNATIVNÍCH UMĚNÍ BRNO

Předměty 

Somatologie, Psychotronika, Biotronika, Fytoterapie, 
Regresní terapie,  Systemické konstelace, Feng-šuej, 
Arteterapie, Základy Psychiatrie, Psychoterapie 
a  Psychologie, Základy astrologie, Muzikoterapie, 
Patogenní a geopatogenní zóny.

Přejeme si  poskytnout studentům  UCELENÝ SOUBOR 

INFORMACÍ o daném předmětu a to formou nejen 

poslechovou, ale rovněž interaktivní. Koncepce studia 

a skladba výukového programu je zaměřena  tak, aby 

JEDNOTLIVÉ vyučovací předměty na sebe obsahově  

navazovaly,  vzájemně se doplňovaly a aby obsahovaly 

co nejširší spektrum oblastí, jež SE PROLÍNAJÍ  ŽIVOTEM 

nás všech.

Na škole vyučují lektoři, kteří mají letité OSOBNÍ TEORETICKÉ 

I PRAKTICKÉ zkušenosti  ze své praxe.  Studenti mají možnost  

získat výukový certifikát v nabízeném oboru po úspěšném 

složení závěrečných zkoušek.

Výuka probíhá na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno

Více na www.saubrno.cz, info@saubrno.cz nebo tel.: 737 383 073

Studium Školy alternativních umění Brno je dvouleté, škola poskytuje 
vzdělání  v oboru  „poradce zdravého životního stylu“.  Výuka probíhá po 

celý školní rok a to jedenkrát měsíčně o víkendu. Během měsíců červenec, 

srpen je ŠAU Brno uzavřena. 

ZÁŘÍ  2012 − ČER VEN 2014

Vyučující 

RNDr. Jana Koudelová
Somatologie, Psychosomatické příčiny nemocí

Jaroslav Drábek 
Psychotronika a Biotronika, GPZ a PZ

Evžen Brhel 
Fytoterapie

Rostislav Vraník
Systemické konstelace, psychologie

Kateřina a Tomáš Pokorní
Muzikoterapie

Lenka Singerová 
Arteterapie

Ing. Jiří Šmikmátor
Feng - šuej

. . . a další

Po schodech k andělům
Tak by se dala nazvat 

cesta po starých scho-
dech do kadeřnického 
salonu AGEL‘S HAIR na 
ulici Plačkova 39. 

A co Vás zde čeká? 
Kompletní služby 
dámského, pánského 
i dětského kadeřnic-
tví. Zákazník si může 
být jist odbornou 
konzultací počínající 
zhodnocením stávají-
cí kvality vlasů, výběr 
nejvhodnějšího účesu 
akceptující tvar ob-
ličeje a dle barevné 
typologie pak vhodný 
výběr barvy. Speci-

alizací salonu je nový vědní obor trichologie, který se zabý-
vá otázkou jak vypěstovat a udržet vlasy a vlasovou pokožku 
v dobré formě. 

Nedílnou součástí salonu jsou i kosmetika a masáže. Základ-
ní kosmetické ošetření zahrnuje diagnostiku pleti, odlíčení, čiš-
tění, hloubkové čištění, masáž, aplikace aktivních látek, masky 
a krému. Na přání pak úprava obočí, barvení obočí, barvení řas, 
epilace chloupků na obličeji, rukou i nohou. Vše s použitím pro-
fesionální kosmetiky ALISSA BEAUTÉ. 

Při volbě masáží máme na výběr lymfamasáž, klasickou ma-
sáž, Breussovu masáž i Dornovu metodu. Lymfamasáž Vám po-
může odtoku přebytečné vody a toxických látek z těla. K nastar-
tování lymfatického systému je dobré absolvovat kůru v rozsahu 
osm až deset hodin v průběhu tří týdnů, pak udržovat režim buď 
jednou měsíčně nebo třítýdenní kůru opakovat za půl roku. 
Klasická masáž odstraní 
únavu a posílí regenera-
ci organismu. Odstraňu-
je ochablost, ztuhlost, 
zkrácení a bolestivost 
svalstva. Breussova ma-
sáž je prováděna velmi 
jemnými hmaty, masíruje 
se přímo páteř, při masá-
ži se používá  třezalkový 
olej, který zvyšuje uvol-
nění svalů. Dornova me-
toda je jemná manuální 
terapie, která dokáže ob-
ratle a klouby vrátit do 
jejich původní přirozené 
polohy.

Daniela Blézlová
Plačkova 39
680 01, Boskovice

telefon: 
774 680 567

služby

Kadeřnictví
Angel‘s hair

Mar  na Horáková
Plačkova 39

680 01, Boskovice

telefon: 721 545 748telefon: 721 545 748
e-mail: jerymart@seznam.cze-mail: jerymart@seznam.cz

www.angelshair.czwww.angelshair.cz

služby

Kadeřnictví
Angel‘s hair

služby

kosmetikakosmetika
  masážemasáže

vizážistikavizážistika
Edita Herdinová

Plačkova 39, Boskovice
(Kadeřnictví Angel‘s hair)

tel.: 774 34 77 01
e-mail: editaherbinova@seznam.cz
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Soutěžte o sud 
piva Černá Hora!

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo 
připravily velkou letní fotosoutěž.  

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

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

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

získají multipack piva Černá Hora.

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

RIHO CZ, a.s. – přední výrobce akrylátových 
van, parních kabin, masážních systémů 

a sprchových koutů

KVALITA DO VAŠÍ KOUPELNY
RIHO CZ, a.s.

Suchý 37
680 01 Boskovice

www.riho.cz
tel.: 516 468 222

mail: info@riho.cz
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Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Fotbalová sezona začala. V krajském přeboru ji odstartovalo očekávané regionální derby

Boskovice si z Blanska odvezly cenný bod
Bohumil Hlaváček

Blansko - Drtivý tlak domá-
cích po většinu zápasu, nepro-
měněné šance proti zataženému 
soupeři. A jak jinak – trest v po-
době vyrovnávacího gólu pět 
minut před koncem. To vše byly 
hlavní znaky očekávaného startu 
do sezony 2012/13, v němž FK 
Blansko hostilo tradičního riva-
la z Boskovic, s nímž se rozešlo 
smírně 1:1. Ráječko v Kyjově 
podlehlo 2:1. 

FK Blansko – FC Boskovice 
1:1 (1:0), Pernica – Janíček. Blan-
sko: Juran – Bubeníček, Maška, 
Marák, Šíp – Vašák (67. Šplíchal), 
Zouhar – Jarůšek, Trtílek (80. Sed-
láček), Šenk – Pernica. Trenér: Mi-
chal Kugler. Boskovice: Klimeš – 
Adamec, Horák Jakub, Václavek, 
Müller – Přikryl, Stara, Horák Jan, 
Blaha – Horák M., Janíček. Tre-
nér: Milan Peša. Diváků: 300. 

Domácí museli postrádat čtyři 
hráče díky administrativním prů-
tahům ze strany přeregistrování 
pod FAČR. Přes maximální sna-
hu sekretáře klubu, z jehož strany 
bylo vše potřebné včetně plateb 
zasláno s dostatečným předstihem, 
neměli Kolář, Mokrý, Doležel 
a Oulehla k dispozici registrační 
průkazy. Boskovicím pro změnu 
chyběli zkušení mazáci Vorlický 
a Vykoukal. I přes oslabení bylo 
Blansko jasným favoritem a dlou-
ho to vypadalo, že tuto roli potvr-

dí. Ale znovu se ukázalo, že míč 
je kulatý… 

Po počátečním oťukávání uho-
dilo v podstatě hned z první bla-
nenské šance. Po levé straně unikl 

agilní Šenk a jeho ideální centr 
hlavou zasunul do Klimešovy sítě 
Marek Pernica – 1:0. 

Běžela 14. minuta a po rohu 
Vašáka na míč nejvýše naskočil 

znovu Pernica, ale tentokrát jeho 
hlavička jen olízla boskovickou 
síť nad břevnem. Nápor Blanska 
pokračoval. Ve 22. minutě našel 
Pernica přihrávkou Trtílka, ten 

obstřelil brankáře, ale míč skončil 
na tyči. Ve 23. minutě se poprvé 
osmělili Boskovičtí – střelu ale 
Juran vytěsnil nad břevno a po ná-
sledném rohu hlavičkoval Václa-
vek nad. Znovu přišly blanenské 
chvíle. Šenk znovu zatáhl míč po 
levé straně, jeho křížnou zpětnou 
přihrávku ale z malého vápna Ja-
růšek nedoklepl do sítě. Ve 33. mi-
nutě přišla další parádní akce do-
mácích, opět ale beze změny skó-
re. Centroval tentokrát Bubeníček, 
hlavičkoval v nádherném výskoku 
Trtílek, avšak znovu jen do tyčky. 
O dvě minuty později se dostal po 
skrumáži míč k Pernicovi, ten ale 
poslal balón vedle. O chvíli poz-
ději se netrefi l po samostatném 
úniku ze strany Trtílek. Ve 37. mi-
nutě mohl přijít trest. Boskovice se 
dostaly do ojedinělého brejku, zá-
zračně ale zachraňoval po házen-
kářsku vyběhnuvší Juran. Poločas 
ukončila Šípova střela vedle.

Druhá půle začala střelou Trtílka 
do boční sítě. Pak se ocitli třikrát 
v šanci hosté, Juran ale byl dva-
krát na místě, jednou mu pomohl 
vracející se Šíp. Po faulu se v 63. 
minutě postavil k zahrání přímé-
ho kopu z nadějné pozice Zouhar, 
vysoko však přestřelil. Chvíli poté 
uviděl žlutou kartu po hrubém fau-
lu hostující Václavek, centr Bube-
níčka pak poslal Trtílek hlavou 
do gólmana. Další velkou šanci 
spálil v 67. minutě Jarůšek, když 
překonal i brankáře, toho však na 
brankové čáře zastoupil vracející 

se Václavek. Tlak Blanska pokra-
čoval, v 82. minutě pálil v přemíře 
snahy Zouhar vedle. A přišel po-
věstný trest. Stále se bránící Bo-
skovice v 85. minutě zavítaly na 
polovinu domácích. Nebezpečný 
střílený centr ze standardky ještě 
Juran vyrazil, ale zkušený Janí-
ček mu míč uklidil za záda – 1:1. 
Opaření Blanenští se ještě pokusi-
li o kontr, výsledkem ale byla jen 
Šplíchalova hlavička do brankáře 
a marný pokus Šípa vymodlit si 
pádem ve vápně penaltu.

FC Kyjov 1919 - SK Olympia 
Ráječko 2:1 (1:0), Sehnal M. Rá-
ječko: Rettegy - Koutný, Lajcman, 
Bartoš, Neděla - Horák (46. Štrajt), 
Sehnal V., Tenora, Tajnai (46. Ba-
dura) - Sehnal M., Sehnal J. (75. 
Žilka). Předsezonní fámy o tom, 
že Kyjov je citelně oslaben vzaly 
za své. Hned v prvním utkání si 
doma vybojoval jeho omlazený 
tým doma tři body díky dvěma tre-
fám mladíčka Fridricha. Ten se po-
prvé trefi l ve 30. minutě přízemní 
střelou podél navrátilce Rettegyho. 
Ráječko v první půli nic extra ne-
předvedlo, poprvé si na kyjovskou 
branku vystřelil až Vít Sehnal po 
změně stran. Kyjov byl stále lep-
ším týmem a své vedení potvrdil 
druhou Fridrichovou trefou v 84. 
minutě. Hosté sice Martinem Se-
hnalem snížili, ale na skóre se již 
nic nezměnilo, ani když domácí 
neproměnili v závěru penaltu. 

 Zpravodajství z uplynulého 
víkendu a tabulka na straně 10

12.30  slavnostní zahájení a představení partnerů
12.35  průjezd velorexů
12.45  vystoupení sokolů TJ Sokol Blansko 
 a župy Krále Jiřího
13.20  start běhu městem - 2,4 km
14.00  koncert skupiny CHARLIE STRAIGHT
15.00  autogramiáda skupiny CHARLIE
 STRAIGHT
15.20  start 17. ročníku půlmaratonu 
15.40  vyhlášení vítězů běhu na 2,4 km
15.50  koncert rockové kapely Třetí zuby
17.45  vyhlášení absolutních vítězů půlmaratonu

18.10  vyhlášení výsledků kategorií
18.35  vyhlášení soutěže týmů
18.45  pokračování koncertu rockové kapely 
 Třetí zuby

Další doprovodný program:
Skákací hrad pro děti, mega trampolína, půjčov-

na koloběžek a Segway, trenažer F1, tvůrčí dílna 
pro děti, moderátor po celý den akce, soutěže, bo-
haté občerstvení, prodej sportovního oblečení, au-
tosalon.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Neděle 2. září, kdy se koná 17. ročník 
Půlmaratonu Moravským krasem, se blíží. Blanenský 
půlmaraton již vyprodal svoji původní kapacitu devět 
set startovních čísel více než měsíc před akcí, a i po 
následném navýšení kapacity o sto startovních čísel 
byla registrace předčasně uzavřena. 

Na běh v Moravském krasu se přihlásilo tisíc běžců 
z celé České republiky i zahraničí. Půlmaraton Mo-
ravským krasem se stal druhým největším půlmarato-
nem na Moravě a pátým v České republice. 

„Přijďte i vy podpořit tuto sportovně-společenskou 
akci svojí účastí. Pro širokou veřejnost je připraven 
doprovodný program, který bude probíhat na náměstí 
Republiky a na Wanklově náměstí. K dispozici bude 
dětský koutek se skákacím hradem, trampolínou, 
všehodílnou, půjčovnou koloběžek a SAGWEY, tre-
nažérem F1. Děti se mohou zúčastnit soutěží rádia 

Petrov,“ uvedli pořadatelé z občanského sdružení 
Sportuj s námi. 

Pro širokou veřejnost je připraven také průjezd ve-
lorexů, prezentace několika značek osobních vozů. 
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení sokolů TJ 
Sokol Blansko a župy Krále Jiřího, koncert a auto-
gramiádu třinecké skupiny CHARLIE STRAIGHT 
a koncert rockové kapely Třetí zuby. 

Během dne se účastníkům této akce představí part-
neři půlmaratonu. Návštěvnici budou moci zakoupit 
sportovní oblečení značky Newline a sportovní výži-
vu Inkspor. Firma Mizuno poskytne poradenství při 
výběru správné sportovní obuvi. 

Akce bude slavnostně zahájena v 12.30 ho-
din vedením města Blanska. Po celou dobu trvá-
ní je připraveno bohaté občerstvení, kde si vybere 
opravdu každý. Vstup je zdarma. Více informací 
o programu a aktuálních informacích sledujte na 
www.sportujsnami.cz 

Blansko hos   pátý největší půlmaraton v České republice
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ČASOVÝ PROGRAM

Blansko – Boskovice 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Boskovice 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček



10 úterý 21. srpna 2012 SPORT

K   
Úřední začátek muži v 16.30, dorost 14.15.

středa 22. srpna
KP: Blansko – Kyjov. Novosedly – Boskovice. Rajhrad – Ráječko. Vše 
v 17 hod.

pátek 24. srpna
OP: Olomučany – Kotvrdovice (17.30). 

sobota 25. srpna
KP: Blansko – Rousínov. 
I.B třída: Medlánky – Blansko B. Podolí – Černá Hora. 
III. třída: Kunštát B – V. Opatovice.
IV. třída: Vilémovice B – Kořenec B. Doubravice B – Cetkovice. Ráječ-
ko B – Boskovice B (13.30).
Divize dorost: Velké Meziříčí – Boskovice (10.15, 12.30). Havl. Brod – 
Blansko (10.15, 12.30). 
KP žáci: Blansko – Kohoutovice (10.30, 12.15). 
I. třída žáci: Boskovice – Řečkovice (9.00, 10.45). 

neděle 26. srpna
KP: Ráječko – Boskovice.
I.A třída: Líšeň B – Rájec-Jestřebí (15.00). Bořitov – Dobšice. Kunštát 
– Šlapanice. 
I.B třída: Lipovec – Svratka. 
OP: Olešnice – Jedovnice. Vysočany – Kořenec. Vilémovice – Drno-
vice. Letovice – Šošůvka. Olomučany – Sloup. Doubravice – Rudice. 
Lipůvka – Kotvrdovice.
III. třída: Vavřinec – Vísky. Skalice – Vranová. Voděrady – Lysice. Svi-
távka – Benešov. Adamov – Knínice. Lažany – Ostrov. 
IV. třída: Bukovina – Jedovnice B. Bořitov B – Rozstání (13.45). Svi-
távka B – Lažánky (13.30).
OP ženy: Kunštát – Drnovice (10.00). Lažany – Boskovice (13.45).
I. třída dorost: Lipovec – Bučovice. 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Šlapanice (9.00, 10.45). 

středa 29. srpna
III. třída: V. Opatovice – Lažany (18.00).
Divize dorost: Pelhřimov – Blansko (14.15, 16.30). Žďár – Boskovice 
(14.45, 17.00). 

sobota 1. září
KP: Sparta – Ráječko.
I.A třída: Kunštát – Líšeň B.
I.B třída: Blansko B – Soběšice.
OP ženy: Drnovice – Boskovice (16.30). Ráječko – Lažany (14.00).
Divize dorost: Blansko – Otrokovice (10.15, 12.30).
OP: Rudice – Lipůvka. 
IV. třída: Jedovnice B – Boskovice B.
KP žáci: Zbrojovka C – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Šlapanice – Boskovice (9.00, 10.30).
OP ml. žáci: Knínice – Boskovice. Cetkovice – Drnovice (13.45).

neděle 2. září
KP: Mutěnice – Blansko. IE Znojmo – Boskovice.
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Bořitov. 
I.B třída: Černá Hora – Ivanovice. Tišnov – Lipovec.
OP: Jedovnice – Kotvrdovice. Sloup – Doubravice. Šošůvka – Olomuča-
ny. Drnovice – Letovice. Kořenec – Vilémovice. Olešnice – Vysočany.
III. třída: V. Opatovice – Ostrov. Knínice – Lažany. Benešov – Ada-
mov. Lysice – Svitávka. Vranová – Voděrady. Vísky – Skalice. Kunštát 
B – Vavřinec. 
IV. třída: Lažánky – Ráječko B. Cetkovice – Svitávka B. Rozstání – Doub-
ravice B. Kořenec B – Bořitov B (13.45). Bukovina – Vilémovice B. 
OP ženy: Kunštát – Kohoutovice (10.00).
I. třída dorost: Tišnov – Lipovec. 
OP dorost: ČH/Bořitov – Lipůvka (13.45, v Černé Hoře). Sloup/Ost-
rov – Kotvrdovice (13.30, ve Sloupu). Olomučany – Adamov (13.00). 
Rájec – Ráječko. Cetkovice – Letovice (13.45). V. Opatovice – Svitávka 
(13.45). Vísky – Skalice (13.45). Kunštát – Drnovice. 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Slavkov (9.00, 10.45). 
OP ml. žáci: Kunštát – Olomučany (12.15). Benešov – Rudice (13.45). 
Olešnice – Jedovnice (14.30). Blansko B – V. Opatovice (10.30).

H    
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Šlapanice 0:2 (0:1). Kunštát – Dobšice 2:0 

(1:0), Crhák, Preč. Bořitov – Miroslav 1:1 (1:0), Bezděk. 
I.B třída: Kohoutovice – Blansko B 2:3 (1:2), Matuška, Pokorný, 

Rek. Rousínov B – Černá Hora 5:0 (1:0). Lipovec – Bohdalice 2:1 (0:1), 
Sedlák M. 2.

Okresní přebor: Kořenec – Jedovnice 2:0 (2:0), Kejík, Krejčíř. Oleš-
nice – Drnovice 10:0 (2:0), Daniel M. 3, Kuda, Boček 2, Peterka, Hoří-
nek, vlastní. Vysočany – Šošůvka 3:2 (3:0) Beneš 2, Ševčík – Maňoušek, 
Bezděk. Vilémovice – Sloup 0:6 (0:3) Kleveta, Mikulášek 2, Svoboda, 
Petržel. Letovice – Rudice 2:0 (1:0) Hlaváček, Chmelíček. Olomuča-
ny - Kotvrdovice odl. Doubravice – Lipůvka 1:2 (0:2) Vladík – Raichl, 
Kubica.

III. třída: Vísky – V. Opatovice 4:0 (1:0) Zoubek, Učeň, Kamba, 
Zima. Kunštát B – Vranová 4:3 (2:2) Zámek, Bednář, Nedoma, Banya 
– Šamšula, Jež, Krčil. Vavřinec – Lysice 3:1 (3:0) Přikryl, Fabiánek, Kli-
meš – Máslo. Skalice – Benešov 2:5 (1:1) Pokorný, Bílek - Ryšavý 2, 
Švancara, Mucha, Balaščák. Voděrady – Knínice 1:2 (0:0) Boček – Kor-
čák, Mynařík. Svitávka – Ostrov 7:1 (3:1) Procházka, Dvořák 2, Novák, 
Zoubek, vlastní – Hudec. Adamov – Lažany 3:6 (1:3), Krátký 2, Hrazdí-
ra – Raichl, Ondráček 2, Motyčka, Fišer. 

IV. třída: Kořenec B – Jedovnice B 1:3 (1:2) Mužík – Galita, Pešička, 
Kouřil. Bukovina –Rozstání 0:1 (0:0) Mezeš. Vilémovice B – Cetkovice 
4:1 (3:0) Šindelka 2, Urbánek, Kučera O. – Letfus. Bořitov B – Lažánky 
5:0 (4:0) Sýs 3, Štěpánek, Kolář. Doubravice B – Boskovice B 9:2 (3:1) 
J.Sáňka st. 4, O.Schuch 3, Alexa, Tenora – Štefaňák, Přibyl. Svitávka B – 
Ráječko B 4:3 (3:0) Novák, Hruška, Dyčka, Alexa – Hebký 2, Hlaváček, 
ČK Sedláček (R).

OP ženy: Kostelec B – Drnovice 5:0 (3:0) Švecová 3, Jarošová, Ze-
manová. Kunštát – Ráječko 3:0 (3:0) Zoubková 3. Boskovice – Kohou-
tovice 11:0 (7:0) Hlaváčková 4, Ferugová 3, Odehnalová N. 2, Odehna-
lová M., I.Braunschlegrová.  (bh)

Dne 17. srpna se dožil významného životního 
jubilea 60 let dlouholetý funkcionář oddílu 
kopané Spartak ČKD Blansko a současný 

místopředseda FK Blansko

Břetislav Strážnický
Do dalších let mu jménem celé blanenské 
fotbalové veřejnosti přejeme hodně štěstí, zdraví 
a životního elánu, kterým je tak pověstný.

 Vedení FK Blansko

B

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Blansko jelo na Spartu aspoň pro 
bod, nevyválčilo jej však. Nezada-
řilo se to ani Ráječku, kterému se 
ve Znojmě tradičně nedaří. A tak 
radost z výhry měli ve druhém kole 
krajského přeboru jen Boskovičtí, 
kteří otočili po půli průběh zápasu 
s Kyjovem ve svůj prospěch.

FC Boskovice – FC Kyjov 
1919 3:2 (1:2), Horák M., Janíček, 
Müller. Boskovice: Kronek – Ada-
mec, Václavek (38. Živný), Ša-
fařík, Vykoukal – Blaha, Přikryl, 
Horák Jan – Horák M. (88. Preč 
M.), Janíček.

Hned ve 2. minutě se domácí ra-
dovali. Blaha odcentroval a míč do 
sítě uklidil Michal Horák. Odpověď 
Kyjova přišla okamžitě, když Kro-
nek neudržel po střele míč a Možíš 
pohotově vyrovnal. A aby toho ne-
bylo dost, Víšek z trestného kopu 
poslal hosty do vedení. Boskovice 
přitlačily, žádnou šanci v první půli 
již však v gól nepřetavily. To se jim 
však povedlo až po změně stran. 
V 50. minutě po centru Adamce 
vyrovnal hlavou Janíček a po třech 
minutách se po dravém průniku do 
vápna prosadil Müller. V 66. minu-
tě mohlo být srovnáno, ale hostu-
jící Mlýnek před zívající prázdnou 
brankou trefi l jen tyč. Další šance 
již takticky hrající Boskovičtí ne-
připustili a tři body zůstaly zaslou-
ženě pod hradem. 

FK IE Znojmo – SK Olympia 
Ráječko 3:2 (0:1), Bartoš, Sehnal 
M. Ráječko: Trubák – Bartoš, Lajc-
man, Tenora, Koutný – Neděla, Se-
hnal V. (83. Žilka), Štrajt, Badura 
– Sehnal J. (69. Horák), Sehnal M.

Ve druhém kole krajského přeboru neuspěly Blansko ani Ráječko

Boskovice přetlačily Kyjov

Hosté sehráli vcelku dobré 
utkání, bohužel pro ně se špatným 
koncem, který takticky nezvládli. 
Do vedení šli v 17. minutě, když 
po stříleném přímém kopu Badury 
ze strany propálil Bartoš znojem-
ského strážce svatyně. Domácí 
vyrovnali ve 49. minutě o dvacet 
minut později se ale znovu rado-
vala Olympia. Neděla unikl a jeho 
zpětnou přihrávku uklidil do brá-
ny nekompromisně Martin Sehnal. 
O šest minut později zahráli hosté 
nepřesně ofsajd systém a bylo vy-
rovnáno. Trpké rozuzlení přišlo 
pro Ráječkovské v 89. minutě, kdy 
inkasovali rozhodující branku.

FC Sparta Brno - FK Blansko 
2:0 (2:0), Blansko: Juran - Bubení-
ček, Maška, Marák, Šíp - Šplíchal 
(78. Vašák), Zouhar - Doležel, Tr-
tílek, Šenk (57. Jarůšek) - Pernica 
(65. Mokrý). 

První půlhodina hry přinesla 
drtivý tlak hostí, kteří byli jasně 
lepším týmem. Někde se ale stala 
chyba. Blansko opět jednou umře-
lo na krásu. Přišly postupně chyby 
obou dvou stoperů a i zaváhání 
Jurana a mladíček Fuxa dvakrát 
rozvlnil jeho síť v 36. resp. 39. 
minutě. Blanenští se z této sprchy 
nevzpamatovali, po celý druhý 
poločas nebyli schopní zareagovat 

byť kontaktním gólem. Začátek 
nové sezony si všichni představo-
vali trochu jinak.
  1.  Mutěnice  2  2  0  0  8:2  6
  2.  Sparta  2  2  0  0  5:1  6 
  3.  Znojmo  2  2  0  0  4:2  6 
  4.  Bzenec  2  1  1  0  8:1  4 
  5.  Boskovice  2  1  1  0  4:3  4 
  6.  Kyjov  2  1  0  1  4:4  3
  7.  Novosedly  2  1  0  1  4:7  3 
  8.  Bosonohy  2  0  2  0  2:2  2 
    Ivančice  2  0  2  0  2:2  2 
  10.  Podivín  2  0  1  1  2:3  1
  11.  M. Krumlov  2  0  1  1  1:2  1 
  12.  Rajhrad  2  0  1  1  2:4  1
    Rousínov  2  0  1  1  2:4  1
  14.  Blansko  2  0  1  1  1:3  1 
  15.  Kuřim  2  0  1  1  1:8  1 
  16.  Ráječko  2  0  0  2  3:5  0 

Boskovice – Kyjov 3:2.  Foto adam.sBoskovice – Kyjov 3:2.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Také v I.B třídě se hrálo regio-
nální derby. Drtivý jarní debakl 
10:0 se podařilo oplatit domácím 
v Černé Hoře proti Lipovci. Prav-
da, ne v takové výši, ale tři body 

do tabulky se počítají. Blansko B 
v zápase proti Čebínu potvrdilo, 
že by mohlo být černým koněm 
soutěže.
Černá Hora – Lipovec 2:0 

(1:0), Honsnejman, Jonášek. Čer-
ná Hora: Zouhar – Šebek, Čepa, 
Menoušek, Tatíček – Jonášek (67. 

Černá Hora spla  la Lipovci gólový dluh z jara
Jelínek), Širůček, Koupý, Čech – 
Honsnejman (86. Stejskal Petr), 
Hladil (53. Mazal). Lipovec: Sed-
lák O. – Marušák (70. Musil L.), 
Školař, Pernica, Matuška (80. 
Hebert) – Sedlák R., Horáček L., 
Sedlák M., Lahodný – Vágner (60. 
Musil F.), Zouhar.

Domácí měli po zápase radost ze 
satisfakce z jara. Do zápasu vstu-
povali trochu s obavami, protože 
kvůli administrativním průtahům 
nemohli nastoupit stále toužebně 
očekávané opory do zálohy Flígl 
a Němec. Ty rozptýlil Honsnej-
man vedoucím gólem technickou 
střelou pod břevno ve 22. minutě. 
Po dorážce Honsnejmanovy střely 
Jonáškem v 53. minutě se již skóre 
nezměnilo. V závěru ještě uviděl 
červenou kartu hostující Roman 
Sedlák. 

Blansko B – Čebín 4:2 (2:2), 
Pokorný 2, vlastní, Matuška. 

FK Blansko B: Suchý – Paděra, 
Rek, Klimeš, Kopecký – Sedláček 
(60. Beneš), Pokorný, Klügl (67. 
Antal) – Freiwald (82. Blatný), 
Matuška.

Skóre se poprvé změnilo ve 25. 
minutě. Pokorný poslal ze stan-
dardky do vápna střílený centr, 
který si čebínský hráč hlavou 
srazil před dotírajícím Rekem do 
brány. Vyrovnáno bylo po chvíli, 
když tentokrát hlavičkující hostu-
jící hráč překonal na druhé straně 
Suchého. Ten pak musel kapitulo-
vat ještě jednou, když byl nechy-
tatelně přehozen. Do půle srovnal 
z přímého kopu Pokorný. Oba cel-
ky toužily po výhře. Zatímco ze 
šancí Čebína se žádná neujala, na 
druhé straně se trefi l přesně k tyči 
Pokorný a po samostatném úniku 
pečetil čtvrtou brankou Matuška. 
  1.  Rousínov B  2  2  0  0  8:2  6 
  2.  Švábenice  2  2  0  0  4:0  6 
  3.  Blansko B  2  2  0  0  7:4  6
  4.  Podolí  2  1  1  0  4:2  4
  5.  Ivanovice  2  1  1  0  3:1  4
  6.  Kohoutovice  2  1  0  1  5:4  3 
  7.  Lipovec  2  1  0  1  2:3  3 
  8.  Tišnov  2  1  0  1  5:7  3
  9.  Černá Hora  2  1  0  1  2:5  3
  10.  Bohdalice  2  0  1  1  3:4  1 
  11.  Soběšice  2  0  1  1  1:3  1 
  12.  Svratka  2  0  0  2  2:4  0 
  13.  Medlánky  2  0  0  2  5:8  0 
  14.  Čebín  2  0  0  2  2:6  0

Blansko B – Čebín 4:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Čebín 4:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Ve 
znamení prvního okresního der-
by se hrálo druhé kolo I.A třídy. 
Přestože jako nováček, tak byl 
posílený Kunštát v duelu v Rájci 
favoritem. Prognózy se naplnily 
beze zbytku, výše jeho výhry byla 
drtivá. Oba celky po druhém kole 
lemují tabulku. Bořitov prohrál 
ve Vojkovicích. 

Rájec-Jestřebí – Kunštát 
1:6 (1:3), Haničinec – Španěl 3, 
Mihola, Kurucz, Loukota. Rá-
jec-Jestřebí: Kyzlink – Odehnal, 
Štrof (78. Svoboda), Hejč, Vágner 
– Palkaninec, Haničinec, Sedlák 
(34. Skácel), Hepp – Tajnai, Ku-
čera. Kunštát: Loukota I. – Kuda, 
Prudil, Ducháček (75. Šmerda), 
Mihola – Adámek (78. Loukota 
O.), Horák, Preč, Španěl, Kurucz 
(78. Bašný) – Crhák. 

Po počátečním oťukávání 
udeřili Kunštátští ve 13. minutě. 
Španěl z trestného kopu poslal 
nechytatelně míč k tyči a dostal 
svůj tým do vedení. Stejný hráč 
o tři minuty později krásným lo-

Ráječ   fotbalisté těžce padli s Kunštátem

Rájec-Jestřebí – Kunštát 1:6.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Kunštát 1:6.  Foto Bohumil Hlaváček

bem přehodil Kyzlinka a zvýšil. 
Ráječtí ještě vykřesali naději na 
zvrat po gólu Haničince z 24. 
minuty. Těsně před půlí byl ale 
ve vápně faulován Horák a kun-
štátský Španěl završil hattrick. 
Ve druhé půli se již jen zvyšovalo 
ve prospěch hostí. V 56. minutě 

skóroval po závaru Mihola, v 75. 
minutě v jasné šanci Kurucz a pe-
četil deset minut před koncem 
Loukota. 

Vojkovice – Bořitov 4:2 (1:1), 
Fojt J., Bezděk. Bořitov: Švanca-
ra – Jakubec, Mareček, Jelínek, 
Málek (75. Feifer) – Fojt J., Knies, 

Janíček, Fojt L. (80. Šeliga) – Bez-
děk, Richtr. 

Bořitovské čekal nepříjem-
ný soupeř, který jejich obavy 
naplnil. Hosté sice vedli již od 
4. minuty Fojtem po hrubé chy-
bě domácího brankáře, hned po 
rozehrávce ale bylo z protiútoku 
srovnáno. Ve zbytku půle se šan-
ce střídaly na obou stranách. Prv-
ní čtvrthodina po změně stran ale 
přišla Bořitovským jako z černé-
ho snu. Než se nadáli, prohrávali 
4:1 a bylo vymalováno. Podaři-
lo se jim jen snížit v 82. minutě 
Bezděkem.
  1.  Kunštát  2  2  0  0  8:1  6 
  2.  Slovan  2  1  1  0  4:2  4 
  3.  Hrušovany  2  1  1  0  3:1  4
  4.  Šlapanice  2  1  1  0  2:0  4
  5.  Vojkovice  2  1  0  1  5:5  3 
  6.  Líšeň B  2  1  0  1  4:4  3
  7.  Dobšice  2  1  0  1  3:3  3
  8.  Jevišovice  2  0  2  0  2:2  2
    Zbýšov  2  0  2  0  2:2  2
    Miroslav  2  0  2  0  2:2  2
  11.  Bořitov  2  0  1  1  3:5  1 
  12.  Tasovice B  2  0  1  1  2:4  1 
  13.  Šaratice  2  0  1  1  2:4  1 
  14.  Rájec  2  0  0  2  1:8  0
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Boskovice - Olga Oldřichová 

za svobodna Šicnerová, rodačka 
z Břeclavi byla úspěšnou evrop-
skou atletkou v éře Emila Zátop-
ka. Na svoji účast na olympiadě 
v Londýně zavzpomínala se svým 
synem Jaroslavem Oldřichem. 

Blížila se olympiáda ve 48 a ty 
už jsi byla úspěšnou atletkou, 
věděla si, že tam asi pojedeš, za 
jaký klub jsi zrovna závodila?

Žádné soustředění nebylo, se-
tkali jsme se až v Praze v sokol-
ském Tyršově domě. Závodila 
jsem za SK Přerov. Přespali jsme 
v Tyršově domě, asi čtyři dny před 
zahájením jsme jeli na letiště. Ně-
jak jsme netrénovali, trochu jsme 
se proběhli. Letěla jsem s Libou 
Lomskou a Jarkou Komárkova, 
Dana Ingrová s Emilem Zátopkem 
letěli jiným letadlem.

Kolik vás atletek odjelo?
Celkem jsme závodily čtyři – 

Slávka Komárková (České Bu-
dějovice), koule, Dana Ingrová 
(Zlín), Libuše Lomská (Praha) 
a já. Prohrály jsme všechny me-
zistátní utkání a nikdo další ne-
přicházel v úvahu. Podle svých 
výsledků jsem se dostala na hry. 
Hodnotilo se to také podle toho, 
kdo vyhrál mistrovství republiky. 
Kvalifi kační limity, jak je známe 
nyní to, vůbec nebylo. 

Promítala se nějak poli  ka do 
nominace?

My jsme se o politiku nestarali.

V Londýně jste byli ubytováni 
v jakém prostředí, existovala ves-
nička?

Olympijská vesnice byla pouze 

pro muže a my ženy jsme byly 
ubytované v Northwoodu na kraji 
Londýna v internátní škole. Byly 
s námi ještě dvě vedoucí.

Kolik členů měla výprava?
Necelá stovka sportovců a je-

nom několik vedoucích a funk-
cionářů. Například byl s námi 
jen jeden lékař. My jsme se moc 
s ostatními našimi sportovci nese-
tkávali a ani jsme o sobě moc ne-
věděli. Společné domy, tak jak to 
vidíme nyní, nebyly. Bydlely jsme 
s Holanďankami a Rakušankami, 
s nimi jsme se nebavily, protože 
jsme se vzájemně nedomluvily. 

Jaké jste měli oblečení?
Celá výprava dostala obleče-

ní. Ženy měly kostýmy se dvěma 
sukněmi, bílou halenku a stejné 
boty. Všichni dostali také trenýr-
ky a dvě trička na běhání. Tretry 
jsem měla svoje – jedny, které 
jsem dostala v oddíle, ale musela 
jsem si je připlatit. Kostým jsem 
nosila ještě dlouho po olympiádě. 
Boty byly polobotky – světle hně-
dé. Tréninkovou obuv jsme měli 
svou. Teplákové soupravy byly 
tmavě červené a státní znak jsme 
si samy přišívaly.

Byly nějaké tréninkové prosto-
ry?

Něco tam bylo... Jednou nás 
odvezli na nějaké sportoviště, kde 
jsme se mohli proběhnout. Ale ne-
měli jsme trenéry, ani nikoho, kdo 
by nám poradil. Běhali jsme sami 
jen tak. Trenéři byli asi dva nebo tři, 
a ti bydleli s muži. V běhu byly jen 

čtyři disciplíny, výška, dálka, disk 
a koule... Nejdelší disciplína byla 
dvoustovka. Ženy měly navíc zaká-
zané běžet delší tratě než 800 m.

Jaká byla dráha?
Dráha byla šedá, škvárová, a po 

dešti mokrá. Nebyla kvalitní, byla 
dost měkká. Většinou jsme si ko-
paly důlky, neměly jsme startovní 
bloky.

Zátopek už před olympiádou 
byl známá atle  cká osobnost?

Byl, protože co mohl, to vyhrál. 
A on vyhrával už od konce války. 
Byl slavný, jen mu chybělo olym-
pijské vítězství.

Zátopek byl fenomén i pro di-
váky, jaká byla atmosféra při 
nejslavnějším závodě, kdy vyhrál 
10 km...

Měl podporu diváků. Všichni 
skandovali Zátopek, Zátopek... 
Diváku bylo asi osmdesát tisíc. 
Fandili všem, ale ve slušné míře, 
ale Zátopek byl výjimečný. Nemá-
valo se vlajkami a podobně, jen se 
tleskalo.

Jaký byl jako člověk?
Nafoukaný vůbec nebyl. Byl 

přátelský, veselý a uměl dobře 
zpívat, strašně rád vyprávěl. Měl 
podporu novinářů, kteří ho znali. 
S každým se pobavil a usmál se, 
nebyl žádná náfuka. Nadprůměrně 
trénoval. Říkalo se, že běhal po 
lese v bagančatech a na stadionech 
běhal čtyřstovky a naběhal jich de-
set nebo dvacet. Běžel čtyřstovku, 
pak šel dvě stě metrů pěšky a tak 
to opakoval. Viděli jsme ho při 
tréninku, když jsme si zkoušely 
starty.

Viděla jsi nějaké další sporty, 
kromě atle  ky?

Jednou jsme byli na košíkové 
a naši zrovna prohráli s Brazílií. 
Mezi diváky byla jedna Brazilka, 
kterou jsem porazila v rozběhu. 
Ona mně ale nepoznala.

Jak jste se po Londýně pohybo-
vali?

Byly jsme samostatné. Měly 
jsme legitimaci se kterou jsme 
zadarmo jezdily po celém městě, 
hlavně metrem, protože jsme byd-
lely daleko. Chodila jsme s kama-

rády nebo známými. Navštívila 
jsem i kavárnu. V Londýně jsme 
byli dva týdny. Po týdnu přijely 
gymnastky, které bydlely s námi – 
spaly všechny pohromadě ve vel-

ké místnosti. Chodily jsme za nimi 
na besedu. My jsme spaly v poko-
jích, kde bylo šest lůžek – jen my 
čtyři atletky a dvě vedoucí v jedné 
místnosti. Taky jsme se chodily dí-
vat do tělocvičny, kde gymnastky 
trénovaly, neměly ale ani kladinu, 
a proto si ji namalovaly na podla-
hu,  a tak trénovaly.

V gymnas  cké výpravě se stala 
tragédie, před závodem zemřela 
Eliška Misáková...

Viděla jsem ještě Elišku jak tré-
nuje v tělocvičně, ale druhý den jí 
bylo velice špatně. Ležela na po-
steli, bavily jsme se jen potichu, 
abychom ji nerušily. Měla vyso-
kou horečku a stále se obracela. 
Oni ji poté vzali do nemocnice, 
kde zemřela. Ve výpravě byl jeden 
doktor, který bydlel s muži. Přišel 
za námi na ubytovnu, ještě než 
Eliška onemocněla, ptal se, jak se 
nám daří a jestli něco nepotřebuje-
me. Víc se o nás nestaral.

Jak to bylo po příletu do Pra-
hy?

Odletěli jsme týden před kon-
cem her. Zátopek tam ještě zůstal. 

V letadle jsem spali, letěli jsme 
čtyři hodiny. Po příletu nás vůbec 
nikdo nevítal, to se tehdy neděla-
lo, nebyli tam ani žádní novináři. 
V letadle byla ještě Dana Ingro-
vá, když jsme přiletěli do Prahy, 
tak z celého letadla vyvolali mně 
a Danu Ingrovou – musely jsme 
jít na celnici, kde nám vysypali 
zavazadla a prohlédli je. Jak jsme 
se později dozvěděli měli nás vy-
tipovány, že nemáme ten správný 
„dělnický původ“. To už začínala 
poúnorová perzekuce. Po olympi-
ádě se o nás nikdo nestaral, tele-
vize ještě nebyla a tak o nás psaly 
jen noviny. 

 Připravil Jaroslav Oldřich

Olga Oldřichová vzpomíná na Londýn v roce 1948

Olga Oldřichová rozená Šicnerová, 
sprintérka

Držitelka čs. rekordu na 100 metrů – 12,0 vteřin /vydržel 12 let/.
Na olympiádě v Londýně 1948 skončila běhu na 100 m na sedmém 
místě, v rozběhu na 200 m na vedoucí pozici spadla.
Po ukončení vrcholové kariéry v roce 1949 se vdala a přestěhovala 
do Boskovic. Později závodila za TJ Spartak Metra Blansko a na evrop-
ských a světových veteraniádách.

Fotoreportáž z olympijského Londýna v roce 2012
Přinášíme několik fotografi í z olympijského dění v Londýně od Hany 

Trnečkové z Boskovic. Postřehy přímo z letošního svátku sportu si bu-
dete moci přečíst v příš  ho čísle Zrcadla Blanenska a Boskovicka.

Olga Oldřichová na výstavě věnované sportu v Boskovicích. Olga Oldřichová na výstavě věnované sportu v Boskovicích. 
 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Olga Oldřichová se zástupcem nové olympijské generace Ondřejem Olga Oldřichová se zástupcem nové olympijské generace Ondřejem 
Cinkem při závodech v Okrouhlé. Foto Jaroslav OldřichCinkem při závodech v Okrouhlé. Foto Jaroslav Oldřich

Vítězný rozběh na olympijském stadionu ve Wembley. Foto archivVítězný rozběh na olympijském stadionu ve Wembley. Foto archiv



12 úterý 21. srpna 2012 SPORT

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 S  B  – R , KP 1 0 2

2 M  – B , KP 1 0 2

3 IE Z  – B , KP 1 0 2

4 K  – L  B, I.A 1 0 2

5 Č  H  – I , I.B 1 0 2

6 T  – L , I.B 1 0 2

7 J  – K , OP 1 0 2

8 R  – L , OP 1 0 2

9 Š  – O , OP 1 0 2

10 D  – L , OP 1 0 2

11 K  – V , OP 1 0 2

12 K  B – V , III. . 1 0 2

13 V  – S , III. . 1 0 2

14 R -J  – B , I.A 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

P

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – R , KP 1 0 2

2 L  B – R -J , I.A 1 0 2

3 B  – D , I.A 1 0 2

4 K  – Š , I.A 1 0 2

5 M  – B  B, I.B 1 0 2

6 P  – Č  H , I.B 1 0 2

7 L  – S , I.B 1 0 2

8 V  – K , OP 1 0 2

9 L  – Š , OP 1 0 2

10 O  – S , OP 1 0 2

11 D  – R , OP 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 S  – B , III. . 1 0 2

14 R  – B , KP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

Rychlá kola míří opět do Brna 
Brno - Srpen se přehoupl do své druhé poloviny a to znamená, že 

se přiblížilo datum, které mají ve svých kalendářích červeně zaškrtnuto 
všichni příznivci nejrychlejších motocyklů. Na brněnském Masarykově 
okruhu se ve dnech 24.- 26. srpna odehraje další díl seriálu Moto GP. 
Čeští fandové budou mít tak, jako každoročně, možnost shlédnout na 
vlastní oči souboje nejlepších jezdců o body do mistrovství světa. Poprvé 
uvidí na trati závod nové kategorie Moto3, čtyřtaktních motocyklů o ob-
sahu 250 ccm, tradičně nejvyrovnanější závod třídy Moto2 do 600 ccm, 
i další letošní novinku, nejsilnější kubaturu MotoGP do 1000 ccm, v je-
jímž rámci startují i stroje CRT, což jsou v podstatě upravené superbiky, 
které tento rok poprvé rozšířily startovní pole této nejsilnější třídy. 

Domácí diváci budou moci fandit i oběma našim stálým zástupcům 
v MS, Jakubu Kornfeilovi z Rohatce, kterému patří průběžná šestnáctá 
příčka se ziskem 34 bodů ve třídě Moto3, i Karlu Abrahamovi ve třídě 
MotoGP, kterému bohužel doposud letošní sezóna v důsledku zranění 
a problémům se strojem příliš nevycházela. Snad se mu letos konečně 
podaří protrhnout tradiční smůlu, která ho na domácí trati provází a na 
své konto si připíše pořádnou porci bodů. Ve vloženém závodě mladých 
talentů na identických motocyklech, tzv. Red Bull Rookies, si letos vel-
mi dobře vede Brňák Karel Hanika, který bude jistě patřit k favoritům 
víkendového dvojzávodu. Treninky všech tříd proběhnou v pátek, kva-
lifi kace v sobotu a hlavní závod pak v neděli, 26. srpna. Podrobnosti, 
týkající se přesného časového harmonogramu, vstupného, dopravy na 
okruh, ev. parkovišť vozidel diváků, naleznou zájemci na www.automo-
todrombrno.cz. Vladimír Jirůšek

Na čtvrtek 30. srpna je naplánován druhý turnaj v beach volejbalu 
na koupališti Červenka v Boskovicích. Podle počtu přihlášených dvo-
jic mužů, žen či smíšených párů se určí systém (každý s každým nebo 
na dvě porážky). Představa je, že by se konaly tři samostatné turnaje 
(muži, ženy, smíšené dvojice) a vítězové jednotlivých turnajů se střetnou 
o celkové prvenství. Kapacita jednotlivých turnajů je max. osm dvo-
jic. Startovné bude opět 300 korun. Přihlášky do 23. srpna na e-mail: 
strya.sb@boskovice.cz nebo na tel. 606 902 523. (zpr)

Hned v úvodu letošní tipovačky se stala nepříjemná věc. Bohužel jsme 
opomenuli do předchozího Zrcadla vložit kupon na 2. kolo, za což se 
všem věrným sázkařům upřímně omlouváme. Pokračujeme tedy rov-
nou kolem třetím. Ještě k výsledkům kola prvního. Vítězství patří Emi-
lu Zuzákovi z Blanska, který získal 17 bodů, o bod za ním skončil Jan 
Kučera z Blanska a o dva rovněž blanenská Hana Klimešová. Více na 
www.zrcadlo.net.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Zatím svůj největší životní úspěch 
si připsal před nedávnem blanenský biketrialis-
ta Václav Kolář. Je sice pětinásobným mistrem 
světa v mládežnických kategoriích, teprve le-
tos se ale postavil na pódium v elitní kategorii. 
Moc mu nechybělo dokonce ke zlatu, i tak je 
ale se stříbrnou příčkou navýsost spokojen. 

Velká gratulace!
Děkuji. Mám obrovskou radost. Elitu jsem 

jel již pátý rok, poprvé v roce 2008. Občas 
se mi podařilo se v nějakém závodě dostat na 
bednu, celkově to ale nikdy zatím nevyšlo. Ko-
nečně se zadařilo. Byl jsem blízko i k titulu, 
ale uznávám, že Španěl Dani Comas je pořád 
o dost lepší. Porazitelný ale určitě je! Muselo 
by vše ale dokonale sednout. Ve Francii třeba 
byly sekce hodně dlouhé. Já jezdím rychle, 
některé jsem dokázal projet jen já, což mne 
těšilo.

Co   chybí k tomu, abys ho porážel častěji?
Těžko říct. On je daleko zkušenější, má je-

denatřicet let. Byl vždycky můj vzor. Má dva 
metry, obrovskou sílu na skoky. Makám na 
tom, abych se mu přiblížil. 

Hned v prvním závodě třídilného seriálu MS 
jsi ho porazil…

Poprvé v životě a taky poprvé jsem v elitě 
vyhrál. To jsem vůbec nečekal, měl jsem ob-
rovskou radost. Ve Francii se jelo čtrnáct sekcí 

na dvě kola. Mám docela fyzičku, sedlo mi to. 
Jel jsem je všechny, nezabalil žádnou jak někte-
ří jezdci. Všichni Češi jsme to oslavili, slyšel 
jsem hymnu na svoji počest. Bylo to povedené, 
potěšilo mne, že mi to všichni přáli a fandili mi. 
Když se vědělo, že vedu, lidi mi na trati dělali 
docela kotel.

Co druhý závod ve Španělsku?
Deset sekcí na dvě kola, krásné tratě přímo 

ve městě. Okruh měl 4,5 km. Hodně lidí, orga-
nizačně výborně připravené. Moc jsem si nevě-
řil, mám raději přírodní tratě než umělé. První 
sekci jsem projel s Comasem za nulu jen já, ale 
rozhodčí mi dali velmi spornou pětku. To jsem 
pak těžko doháněl, hodně mne to naštvalo. Pak 
mne navíc poškodili ještě na třetí sekci. Comas 
byl v prvním závodě čtvrtý, všichni domácí mu 
přáli výhru. Tratě měl, jak se říká, šité na míru. 
Pak už jsem jel dobře, ale nedohnal jsem to 
a skončil třetí. 

Tam jsi přišel o celkové prvenství?
Asi jo. Byl totiž přede mnou ještě kamarád 

David Herka z našeho nároďáku. A ten bod mi 
pak opravdu chyběl. David byl na bedně popr-
vé, přál jsem mu to. Závod mu sedl. Z třetího 
místa ve Španělsku jsem měl nakonec radost, 
celkově jsem pořád vedl. 

A tře   díl seriálu?
Ze Španělska jsme se ještě vrátili do Blanska 

a pak teprve vyrazili do Itálie. Jel jsem s Da-
videm Herkou, jeho taťkou a mojí mamkou. 
Tratě byly tentokrát přírodní, tak jsem si vě-
řil, že by mi mohly sedět. Když jsem si je ale 
procházel, tak jsem úplně dobrý pocit neměl. 
Před závodem byla bouřka, některé úseky byly 
blátivé, nesjízdné. Úvod vyšel dalšímu Španě-
lovi Guttierezovi, který vedl a já jsem začal mít 
trochu strach, abych byl vůbec druhý. Byl jsem 
třetí, ale nevěděl to, myslel jsem si, že jsem na 
tom hůř.

Takže trochu drama?
Ano. Klouzalo to, ztrácel jsem občas body. 

I Comas dělal hrozné chyby. Pak se ale rozjel 
a šlo mu to výborně. Do druhého kola to docela 
vyschlo a já už to jel podle svých představ. Měl 
jsem to za 20 bodů, Comas za 21. Měl ale ná-
skok ze začátku, vedl o dost, takže poslední dvě 
sekce už ani nejel, věděl, že mu to bude stačit. 
Guttireze jsem porazil a skončil druhý v Itálii 

i celkově. To mne potěšilo, vyzkoušel jsem si 
všechny stupínky, životní úspěch.

Oslavy?
Všichni jsme se sešli, hrála tam taková míst-

ní kapelka. Já jsem si sedl napřed s Davidem 
Herkou, který skončil celkově pátý, na pizzérii. 
O titulu opravdu rozhodlo to, že mne ve Špa-
nělsku porazil, byl jsem nakonec dva body za 
Comasem. Ten přišel při oslavě z legrace Davi-
dovi poděkovat. Ptal se mne, jestli s ním budu 
ještě kamarádit. Sranda. V koutku duše mne ta 
blízkost titulu mrzí, ale stříbro je krásné. Párty 
po závodech byla brutální, došlo i na házení 
dortů po sobě. Nečekal jsem, že i Comas bude 
s námi pařit. Říkal, že mám všechno před sebou 
a že se jeho nástupcem stejně stanu. 

Jaké máš další plány?
Mrzí mne mistrovství Evropy, kde jsem mohl 

taky vyhrát, ale tam jsem si to zkazil sám. Vyhrál 
Raul Guttierez. Zbývá odjet pět závodů mistrov-
ství republiky. Zatím všechny předchozí jsem 
vyhrál, rád bych to dotáhl v tomto stylu do kon-
ce. Loni se mi toto povedlo, tak bych si to rád 
zopakoval. Když se to nestane, nic se neděje. 

Stouplo tvoje jméno na ceně?
Ozvaly se mi nabídky na sponzoring. Na-

bízí mi změnu značky kola a vybavení. To 
ale zrovna nepotřebuju. I když třeba kolo, co 
má Comas, bych přivítal. Je o dvě kila lehčí 
než moje, což je velký rozdíl, na mistrovství 
jsem si to s ním zkoušel. Od Pepy Dresslera 
teď mám nějaké lehčí díly, je to cítit. Do dvou 
měsíců by mělo být na světě nové karbono-
vé kolo, snad se ke mně dostane, Comas už 
je testuje. 

Živíš se teď biketrialem profesionálně?
Snažím se, ale bez podpory rodičů to pořád 

úplně nejde. Nějaké peníze mám od sponzorů, 
ale to padne na cestování, ne na obživu navíc. 
Žádný milionář určitě nejsem. Náš sport není 
až tak populární, bohužel. Přitom je, myslím, 
velice atraktivní. Každý závod je úplně jiný, 
zajímavý.

Co říci závěrem?
Rád bych touto cestou poděkoval svému do-

provodu na trati. Všechny tři tratě se mnou šel 
Martin Hanzal. Byli jsme dobrá dvojka, výbor-
ně mne hecoval, šlo nám to. Díky moc.

Biketrialista Václav Kolář letos dosáhl na svůj životní úspěch

Stříbro z MS je super, říká

Chystá se turnaj O pohár Sýpky
Blansko - Novou zajímavou akci připravuje majitel Bowlingu Blan-

sko a Hotelu Sýpka Vlastimil Chládek. Rád by uspořádal turnaj v bow-
lingu pro pokročilé i začátečníky O pohár Sýpky. „Vstupní poplatky 
budou minimální a ceny v hodnotě kolem 25 tisíc korun,“ láká k přihlá-
šení. Soutěž bude určena pro tříčlenné týmy. „Nevylučuji, že budou hrát 
i profesionálové, proto bych rád věnoval speciální ceny i pro amatéry či 
nejlepší blanenské mužstvo,“ vysvětluje Chládek. 

Každé družstvo bude mít dva kvalifi kační večery a po nich vzniknou dle 
výkonnosti další divize, které budou mít po dalších dvou fi nálových veče-
rech. Pátý bude určen pro všechny přihlášené, kde budou vyhlášeny vý-
sledky a předány ceny. „Na něm se také odehraje turnaj systémem play off 
bez rozdílu kategorií,“ přibližuje pravidla. Předpokládá se účast zhruba 24 
týmů. Začít by se mělo 15. září, hrací dny budou pravděpodobně pondělí 
a středa. Týmy mohou být i smíšené, ženy budou mít bodovou bonifi kaci. 
Jednorázové startovné se nevybírá, tým platí jen večer, kdy hraje, 250 ko-
run na osobu. „Finálový večer bude zdarma,“ zdůrazňuje Vlastimil Chlá-
dek. Týmy se mou přihlašovat osobně nebo na tel.: 776 887 700. „A ještě 
něco. Na bowlingu bude také od nového školního roku fungovat kroužek 
pro děti, rodiče mohou již přihlašovat svoje ratolesti,“ připomíná. (bh)

III.třída: V. Opatovice - Laža-
ny 1:1 (1:1), nehl. Ostrov – Ada-
mov 2:3 (0:2), Hudec, Vinkler 
- Knapek, Krátký L., Krátký O. 
Knínice – Svitávka 1:4 (0:1), 
Servus - Zoubek 2, Procházka, 
Novák. Benešov – Voděrady 2:3 
(0:1), Maryška, Ryšavý - Bureš 2, 
Bednář. Lysice – Skalice 0:4 (0:3) 
- Fiala, Marek, Pokorný, Rych-
novský. Vranová – Vavřinec 0:1 
(0:0), Přikryl. Vísky – Kunštát B 
3:2 (2:1), Pavlík, Přikryl, Šmeral 
- Nedoma, Bednář. 
  1.  Svitávka  2  2  0  0  11:2  6 
  2.  Vísky  2  2  0  0  7:2  6
  3.  Vavřinec  2  2  0  0  4:1  6 
  4.  Lažany  1  1  0  0  6:3  3
  5.  Benešov  2  1  0  1  7:5  3 
  6.  Skalice  2  1  0  1  6:5  3 
  7.  Kunštát B  2  1  0  1  6:6  3 
  8.  Voděrady  2  1  0  1  4:4  3 
  9.  Adamov  2  1  0  1  6:8  3 
  10.  Knínice  2  1  0  1  3:5  3 
  11.  Vranová  2  0  0  2  3:5  0 
  12.  V.Opatovice  1  0  0  1  0:4  0 
  13.  Lysice  2  0  0  2  1:7  0
  14.  Ostrov  2  0  0  2  3:10  0 

IV. třída: Jedovnice B – Rá-

ječko B 3:1 (1:1), Pešička, Ne-
jezchleb M., Nejezchleb P. – 
Hebký. Boskovice B – Svitávka 
B 2:0 (0:0), Bayer, Šlezinger. 
Lažánky – Doubravice B 1:2 
(0:1), Vrána - Sáňka 2. Cetkovi-
ce – Bořitov B 3:3 (3:0), Dokou-
pil, Jurka, Letfus - Kolář, Petřík, 
Sýs. Rozstání – Vilémovice B 
1:1 (0:0), Kraus – Zouhar, ČK 
Němec (V), Šindelka (V). Koře-
nec B – Bukovina 5:1 (0:1), Jelí-
nek 2, Bašný, Novotný, Schulze 
- Slouka. 
  1.  Doubravice B  2  2  0  0  11:3  6
  2.  Jedovnice B  2  2  0  0  6:2  6
  3.  Bořitov B  2  1  1  0  8:3  4
  4.  Vilémovice B  2  1  1  0  5:2  4 
  5.  Rozstání  2  1  1  0  2:1  4
  6.  Kořenec B  2  1  0  1  6:4  3 
  7.  Svitávka B  2  1  0  1  4:5  3 
  8.  Boskovice B  2  1  0  1  4:9  3 
  9.  Cetkovice  2  0  1  1  4:7  1
  10.  Ráječko B  2  0  0  2  4:7  0 
  11.  Bukovina  2  0  0  2  1:6  0 
  12.  Lažánky  2  0  0  2  1:7  0 

Divize st. dorost: Blansko – Sparta 
Brno 1:2 (1:1), Šafařík. Boskovice – 
Třebíč 3:1 (2:0), nehl. 

Z   Divize ml. dorost: Blansko – Spar-
ta Brno 4:1 (1:0), Semčuk 2, Beránek, 
Vymazal. Boskovice – Třebíč 2:3 
(2:0), nehl.

OP ženy: Kostelec B – Kunštát 
0:2 (0:1), nehl. Ráječko – Kohou-
tovice 3:0 (2:0), Kalužová, Vomo-
čilová, Čípková. Drnovice – Laža-

ny 1:2 (1:0), Liznová – Šimková, 
Strouhalová. 
  1.  Kunštát  2  2  0  0  5:0  6
  2.  Boskovice  1  1  0  0  11:0  3 
  3.  Kostelec  2  1  0  1  5:2  3
  4.  Lažany  1  1  0  0  2:1  3 
  5.  Ráječko  2  1  0  1  3:3  3 
  6.  Drnovice  2  0  0  2  1:7  0 
  7.  Kohoutovice  2  0  0  2  0:14  0

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Okresní fotbalový přebor pokra-
čoval druhým kolem.

Rudice – Olomučany 5:4 (1:1), 
Sehnal L. 4, Opluštil – Navrkal 4. 
Přestřelka se strhla v sobotu v Ru-
dici. Zahájil ji v 7. minutě domácí 
Lukáš Sehnal, odpověděl o čtvrt-
hodinu později Navrkal. Tentýž 
hráč se hned po půli trefi l dvakrát 
a po snížení Sehnalem přidal v 64. 
minutě svoji čtvrtou branku v zá-
pase. Opluštil po obstřelení bran-
káře snížil na 3:4. Zápas se otočil 
v nastaveném čase. V 91. minutě 
si srazil olomučanský brankář 
centrovaný míč Sehnala do sítě, 
aby v 93. minutě ještě jednou ka-
pituloval po sóle rudického muže 
zápasu.  

Kořenec – Olešnice 3:1 (1:1), 
Barák, Hlubinka, Kejík - Hořínek. 
Domácí vedli od 35. minuty díky 
Barákovi, vyrovnání přišlo po 
brejku Hořínka. Olešnice nechtě-
la dát svoji kůži zadamo, přesto 
inkasovala po brance Hlubinky. 
Pojistku přidal po předchozí pěk-
né kombinační akci domácí Kejík.

Sloup – Letovice 3:3 (1:2), Mi-
kulášek, Petržel, Sekanina - Hla-
váček 2, Stöhr. Hosté vedli ve 24. 
minutě nečekaně již 0:2, Mikulá-
šek ale do půle snížil. V 52. mi-
nutě pak Petržel srovnal a o dva-
cet minut později poslal krásnou 
trefou Sloup do vedení Sekanina. 
Konečnou remízu stanovil krás-
nou střelou přes zeď Hlaváček tři 
minuty před koncem.

Šošůvka – Vilémovice 4:3 
(0:1), Doležel 2, Musil, Knödl - 

Gross, Fiala, Mikšovský. Hosté 
drželi jednobrankové vedení z 25. 
minuty až do druhé půle, kdy srov-
nal Doležel. V 59. minutě poslal 
domácí do vedení Musil. Během 
pěti minut ale hosté otočili na 2:3. 
Šošůvští se však nakonec přece jen 
radovali ze tří bodů. V 76. minutě 
srovnal Doležel a o deset minut 
později rozhodl Knödl. 

Drnovice – Vysočany 1:2 
(0:1), Navrátil - Hejč, Poláček. 
Hosté vedli díky Hejčovi již od 
3. minuty. Jejich vedení zvýšil 
po brejku v 65. minutě Poláček. 
Snížení přišlo až v 90. minutě po 
nákopu míče do vysočanského 
vápna. 

Jedovnice – Lipůvka 2:0 (0:0), 
Janda, Šot. Branky padaly až po 
změně stran. Nejprve se prosadil 
v 50. minutě po rohu hlavou Jan-

da. Když hosté zahodily vylože-
nou šanci, potrestal je pečetícím 
gólem v 85. minutě Šot.

Kotvrdovice – Doubravice 2:2 
(2:0), Sehnal, Kunc - Daněk, Há-
jek. Domácí Sehnal otevřel skóre 
ve 25. minutě, zvýšil krásnou stře-
lou Kunc. Hosté ve druhé půli při-
dali na důrazu a podařilo se jim po 
zásluze vyrovnat.
  1.  Kořenec  2  2  0  0  5:1  6
  2.  Vysočany  2  2  0  0  5:3  6 
  3.  Sloup  2  1  1  0  9:3  4
  4.  Letovice  2  1  1  0  5:3  4 
  5.  Olešnice  2  1  0  1  11:3  3 
  6.  Šošůvka  2  1  0  1  6:6  3 
  7.  Jedovnice  2  1  0  1  2:2  3 
  8.  Rudice  2  1  0  1  5:6  3
  9.  Lipůvka  2  1  0  1  2:3  3 
  10.  Kotvrdovice  1  0  1  0  2:2  1 
  11.  Doubravice  2  0  1  1  3:4  1 
  12.  Olomučany  1  0  0  1  4:5  0 
  13.  Vilémovice  2  0  0  2  3:10  0 
  14.  Drnovice  2  0  0  2  1:12  0

V čele okresního přeboru jsou Kořenec a Vysočany
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Vzpomínka

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

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

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

Mobilní masér nabízí masáže. 
www.masaze.info/pavel-necas. 
Tel.: 731 153 057.

Dne 26. 8. 2012 vzpomeneme 
nedožitých 80. narozenin

pana Zdeňka Třešňáka.
 Manželka a dcera s rodinou.

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

680 01 BOSKOVICE
Mobil: +420 774 452 277, e-mail: dostyluke@seznam.cz

Lukáš Dostál
Sádrokartony

Kompozitní konstrukce
Cenová nabídka

a zaměření zdarma!

služby

Chrudichromy
Opravy osobních/užitkových • 
vozidel všech značek 
Klempířské i mechanické práce• 
An  korozní ochrana podvozků • 
a du  n karoserií vozidel 
Diagnos  ka řídících jednotek • 
vozidel zařízením BOSCH KTS 540

Roman Kovář
Chrudichromy 7, tel.: 723 119 766 

e-mail: vychr123@seznam.cz

Móda Eva
Eva Štarková

tel.: 775 345 243
e-mail: moda.eva@seznam.cz

prodejna: Sokolská ul., 680 01 Boskovice, tel.: 605 185 281

prodej dámské konfekce• 
prodej pánských obleků• 

od 20. 8. sleva dámských kostýmů

 BARVY, EMAILY, LAKY A LAZURY 
  FASÁDNÍ A TÓNOVACÍ BARVY 

 ŘEDIDLA A TECHNICKÉ KAPALINY 
 LEPIDLA A TMELY  ŠTĚTCE - ŠTĚTKY A VÁLEČKY 

 FÓLIE, PÁSKY, SMIRKOVÉ PAPÍRY  DROGISTICKÉ ZBOŽÍ 
 ODBORNÉ TÓNOVÁNÍ BAREV

Boskovice - Sokolská 1235/38
(areál Krasu) tel.: 734 424 670 / www.bal.cz

NAŠE PRODEJNA NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Okresní organizace 
České strany sociálně demokratické v Blansku
zve občany na předvolební akce:

neděle 9. září 2012 ve 13.00 hod - Kunštát 
- prohlídka zámku /vstup zdarma/

úterý 11. září 2012 TURNÉ JMK 
- setkání kandidátů do zastupitelstva kraje s občany

 - 10.00 hod - Velké Opatovice (nám. Míru u obchodu RENTA)

 - 12.00 hod - Letovice (Masarykovo nám. před radnicí)

 - 14.30 hod - Lysice (u nákupního střediska) 

 - 16.00 hod - Boskovice (Masarykovo nám.)

 - 18.00 hod - Okrouhlá (restaurace BOBY)

 Srdečně zvou pořadatelé.

PRODEJ
Prodám Luxfery - čiré, použi-

té, výborný stav, rozměr 19x19x8 
cm. 48 ks. Cena 12Kč/ks. Od-
voz vlastní (Boskovice). Tel. 724 
362 712.

Prodám byt v Letovicích 2+1 v 
blízkosti ZŠ, MŠ, v 1. NP, s balko-
nem, vhodný i pro mladou rodinu 
s dětmi. Cp. 67 m2. Cena: 850 000 
Kč, rychlé jednání-možnost malé 
slevy. Tel.: 777 357621.

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

Prodám štěňata labrador-
ského retrívra. Cena 2 000 Kč. 

K odběru kolem 10. 8. 
2012. Více informací na tel.: 
732 527 192

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

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

Prodám kočárek IM-
PLAST BOLDER 3 černo 
bílé barvy, po 1 dítěti, v dob-
rém stavu. Tel.: 604 926 653. 

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

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

Prodám velmi pěkný byt v Le-
tovicích v OV 1+kk po kompletní 

1. ZÁŘÍ MÁME PRO VÁS OTEVŘENO DO 15 HOD.

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 

VÝKUP AUT 
i nebourané, prodej ND.

www.koauto.cz,
tel.: 608 03 03 04

rekonstrukci, a to i zvenku. Od-
hadní cena 580 000, prodejní 545 
000 Kč. Tel.: 773 079 474. Pouze 
přímému zájemci RK nevolat!!!

 Pokračování na str. 15

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail: 

radkovainzerce@zrcadlo.net.
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Pokračování ze strany 7

Šebetov – Náves ve 13 hod.: Závody aut do vrchu, v 9 hod.: Trénink. 

Velké Opatovice – Zámecký park ve 14 hod.: Dětský den - zakončení 
prázdnin, bohatý program pro dě  , ukázky z výcviku mladých hasičů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rebelka. (3D)

ZÁBAVAZÁBAVA
Pamě  ce – Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krounex.

neděle 2. záříneděle 2. září
AKCEAKCE

Blansko – Nám. Republiky v 9 hod.: 21. sraz vozítek Velorex.

Sulíkov – Výle  ště ve 14 hod.: Mše svatá a žehnání nového hasičského 
auta, v 15 hod.: Ukázky cvičení mladých hasičů, vystoupení místní taneč-
ní skupiny a posezení s hudbou.
Šebetov – Náves ve 13 hod.: Závody aut do vrchu, v 9 hod.: Trénink. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Rebelka. (3D)

KONCERT KONCERT 
Blansko – Nám. Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert, hraje Dechová 
hudba Blansko.

pondělí 3. zářípondělí 3. září
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Bez kalhot.

Do 2. 9. 2012 bude otevřen vždy pouze 

jeden provoz - Městské lázně nebo 

koupaliště Červenka – podle počasí. 

Informace na hlavní straně 

www.sluzbyboskovice.cz

Nebo na tel.: 724 696 151, 

popř. 516 452 286.

Otevírací doba: 9 - 20 hod.

lázně Boskovicelázně Boskovice

z redakční poštyz redakční pošty

PRODEJ
Prodám RD 4+1 na pozemku 

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

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

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

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

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

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

Prodám akvarijní set 120 l 
včetně osvětlovacího krytu se zá-
řivkami a stolečkem za 3 000 Kč. 
Dále je v ceně oboustranná foto-
tapeta, magnetické čistítko, vzdu-
chovací hadička, čistítko na stěny, 
skalka, dekorace dřevo, teploměr, 
termostat, síťka, odkalovací zvon, 
krmení a roztok proti řasám. Tel.: 
775 338 555, e-mail: paja.ray@
seznam.cz.

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

Prodám RD 6+2 + Garáž, okr. 
Blansko, Bořitov, 2 950 000 Kč. 
Po rekonstrukci z 90% novostav-
ba, nové rozvody vody, elektřiny, 
topení (kondenzační kotel) a pod-
lahové topení. Dispozice: dvě pat-
ra 2x150m2, terasa 70m2, částečně 
podsklepeno. Tel.: 734 445 563.

Prodám ND na Škodu Felicia. 
Startér, cívka, sport. volant, řídící 
jednotka, litá kola originál škoda... 
Tel.: 607 713 403.

KOUPĚ
Koupím RD v Černé Hoře 

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

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

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

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

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

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

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

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

Koupím garáž s přívo-
dem elektřiny v Blansku. Tel.: 
775 333 309.

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

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1 na Písečné. 

Cena včetně inkasa a internetu 
6 500 Kč. Tel.: 731 528 197.

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

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

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

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

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

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

Pronajmu rod. dům v Blansku 
poblíž polikliniky. Dům je částeč-
ně podsklepen a nachází se v něm 
dvě bytové jednotky. V 1. N.P. byt 
2+1 se šatnou, v 2. N. P. a pod-
kroví byt 4+1. K domu přináleží 
dvorek s posezením, zahradním 
krbem, dílnou a malou zahrádkou. 
Možno též využít studnu na zahra-
dě. Parkovat možno bez problémů 
před domem. Dům je částečně za-
řízený. Nejlépe jedinému zájemci, 
nevylučuji však i zájemců více. 
Volný od října 2012. Cena doho-
dou. Pozdější prodej nevylučuji. 
Tel.: 725 688 348.

Mladá rodina (2 dospělí + 
roční dítě) hledá pronájem v bytě 
1+1 nebo 2+1 v Blansku, zařízení 
bytu není podmínkou. Cena včet-
ně inkasa do 6 000 Kč. Kontakt: 
733 503 538.

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu, nekuřačku, věk 

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

Žena 50 let, hledá kamarád-
ku, kamaráda k procházkám 
a posezení. Tel.: 604 389 346.

RŮZNÉ
Hledám spolupracovníky pro 

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

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

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

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

řádková inzerceřádková inzerce

Ozdravný pobyt na Vysočině
Letošní druhý ozdravný pobyt za podpory JMK a města Letovice, po-

řádalo Nové sdružení zdravotně postižených Letovice pro své členy v mě-
síci srpnu v oblíbeném  hotelu ,,U Loubů“ na Třech Studních. Tento ho-
tel nám každoročně poskytuje vhodné prostory ke kvalitnímu ubytování. 
Zároveň nabízí možnosti pro relaxaci a rehabilitaci. Program pobytu byl 
vhodný a přístupný všem zúčastněným s různým zdravotním postižením. 
Každý den se začínalo relaxačním cvičením ,, S  Lenkou“. Následovalo 
plavání a cvičení v hotelovém bazénu. Zájemci o masáže si rovněž přišli 
na své. K dovršení programu pro zdraví sloužili pravidelné nenáročné 
vycházky okolní krásnou a malebnou přírodou Vysočiny. V rámci těch-
to vycházek jsme nezapomněli na tradiční výlet do Ski areálu v Novém 
Městě na Moravě. Zde se hrál minigolf, který je umístěn v nádherném 
lesnatém areálu SKI hotelu. Zdatnější se vydali pohodovou procházkou 
do místa našeho přechodného bydliště. V rámci klimatoterapie jsme se 
sešli u Vitulčiny studánky, kde nám naši divadelníci převedli legrační 
vystoupení pro pobavení. Pro zpestření našeho pobytu byly na programu 
dvě zajímavé přednášky. Rektorem  první přednášky byl pan Kuda, který 
nám osvětlil historii našeho města zajímavým vyprávěním. Druhá před-
náška byla rovněž velice poutavá. Profesor Donát vyprávěl o budování 
polní nemocnice na Srí Lance, kterou postihla přírodní katastrofa. Této 
humanitární mise se sám zúčastnil. Obě přednášky byly doprovázené 
promítáním příslušných fotografi í. Čas našeho pobytu za krásného po-
časí rychle ubíhal, a tak nastal čas loučení s Vysočinou. 

Naše putování jsme si okořenili návštěvou Olešnice na Moravě. Zde 
jsme navštívili zajímavá muzea, jako je muzeum veteránů a strašidel.

V dílně pana Danzingera jsme nahlédli do historie a současnosti vý-
roby modrotisku. Úplný závěr patřil návštěvě odborné dětské léčebny ve 
Křetíně. Obdivovali jsme krásně a účelně opravený areál, kde se mimo 
jiné léčí dětská obezita a chronické respirační onemocnění.  Borek

Bývalá škola v Mladkově 
opět ožila

V týdnu od 16. července do 20. července v prostorách bývalé školy 
proběhl příměstský jazykový tábor pro děti ve věku od 7 do 14 let. Této 
akce se zúčastnilo patnáct dětí z Boskovic, Blanska, Jabloňan, Doubra-
vice a Mladkova. Celý program zajišťovala JŠ Rolnička ve spolupráci 
s externími lektory ze Španělska a Ghany. Děti v průběhu týdne fi ktivně 
cestovaly po anglicky mluvících zemích celého světa a plnily nejrůznější 
úkoly formou her a soutěží. Každý den se naučily jednu anglickou píseň 
při kytaře pod vedením Mgr. Kristýny Honzírkové a také si vyrobily svoji 
indiánskou čelenku, magický kámen a totem. Vrcholem celého putování 
bylo hledání bájného pokladu El Dorado, který se údajně ukrývá někde 
v Jižní Americe. Děti zjistily, že jim angličtina v těchto končinách nestačí 
a musely se naučit i pár slovíček španělsky. Celá akce se zdařila a děti 
už se těší na příští příměstský tábor.  Eva Boháčková

Kemp získal lepší stříbrnou
Prázdninový inspektor TV Nova, který hodnotí rekreační zařízení po 

celé ČR navštívil v neděli 12. srpna kemp na Suchém. Štáb televize pro-
šmejdil snad každé zákoutí, pohovořil s lidmi, vyzkoušel vodu v tamním 
rybníce, která má blahodárné účinky na lidský organismus, překontrolo-
val hřiště nebo kapacitu parkoviště a mnoho dalšího. Všetečným otázkám 
byli také vystaveni zaměstnanci informačního centra. Pod drobnohledem 
bylo rovněž veškeré sociální zařízení, chatová osada a poskytované služ-
by. Síť kiosků a lidové ceny vzbudily nadšení. Co uchvátilo, byla okolní 
příroda. Pomyslný krůček od zlaté dělilo jen to, kdyby bylo o něco lepší 
zázemí pro děti a tak přísný inspektor udělil podle jeho slov lepší stříbr-
nou.  Turistický ruch se v obci Suchý vyvíjel po desetiletí. Dnes je rekre-
ace s obcí doslova propojena. To je vidět na první pohled. Nikde žádné 
oplocení vše je volně přístupné, a když si i místní přijde posedět, napří-
klad na náměstíčko do vinotéky má pocit, že je sám na dovolené. Nutno 
dodat, že prázdninový inspektor nehodnotí soukromá zařízení, která se 
ještě v obci nacházejí jako penziony atd. Jinak všímavost, byla obdivu-
hodná, takže každého muselo potěšit, když se dozvěděl že, se nikde neválí 
ani papírek a všude je čisto. Touto cestou chci poděkovat všem obecním 
zaměstnancům, kteří se o kemp a celou vesnici vzorně starají. Lidem se 
zde líbí a rádi se sem vracejí. Převážná část návštěvníků přijíždí z celé 
ČR a Slovenska. Potom jsou to samozřejmě Holanďané a v knize ubyto-
vaných nalezneme ubytované především z okolních států jako je Němc-
ko. Z těch vzdálenějších je to Francie nebo třeba teď nedávno Turisté 
z Estonska. Suchý získalo tedy stříbro. Pokud vám reportáž na TV Nova 
unikla najdete ji na www.obecsuchy.cz.  Vladimír Ševčík

Triatlon challenge
Devatenáctý ročník triatlonu Challenge se konal tradičně o druhém 

srpnovém víkendu. Zakladatelé a organizátoři tentokrát k závodu vybrali 
obec Suchý a její okolí. Příští ročník se bude odehrávat v místě jeho za-
ložení a to v Libereckém kraji. Mottem je zvládnout olympijský triatlon 
a překonat sám sebe. Závod provázely výkyvy počasí, kdy prudké slunce 
střídaly deštivé přeháňky. Vše začalo plaváním na vzdálenost 1,5 km. 
Pak honem do sedla a absolvovat dva okruhy na kole ze Suchého na Be-
nešov, Bukovou, Protivanov a Žďárnou. Celkem 40 kilometrů. Následo-
val desetikilometrový běh kolem Suchého. Borci museli zatnout zuby a do 
cíle doběhli všichni nikdo nevzdal. Vítězem se stal Martin Pelák časem 
2 hodiny 44 minut a 10 sekund. Jen 8 minut od vítěze dělilo Jindřicha 
Pernicu a jako třetí vystoupil na bednu Roman Buriánek s časem 3 hodi-
ny 18 minut a 30 sekund. Potom ještě následovaly dvě štafety a přesun do 
Benešovské tělocvičny. Tam proběhlo předání putovního poháru, medailí 
a diplomů. Nechybělo poděkování řediteli tamní školy p. Mgr. Michalu 
Balaščákovi. Za organizátory poděkovala všem závodníkům a ostatním 
účastníkům Ivana Kosíková. Závod byl vyhodnocen jako zdařilý, a tak 
bylo na závěr co oslavovat.  Vladimír Ševčík
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AREÁL LETNÍHO KINA
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU 

ZÁMECKÝ SKLENÍK
MUZEUM BOSKOVICKA 

AREÁL ZA MUZEEM 
BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné: 
 K     K

    
 p edp ode  dvoudenn  vstupné:

 M        

22.

MODERUJE: Petr Janoušek / PROGRAM:  
O O A  : 10.00 –10.45 dechová hudba O O A od .00 do .45 hra e na Ma ar kov  ná t / 11.00 A O  A JE  o k orn  oubor E E  / 11.45–12.30 ŠÁŠA VIKTOR – show 

pro d t  / 13.00–14.30 V OVJA KA / 15.30–16.30 PAVE  O EK A KUPI A MA I A A D / 17.00  MI A  E I GER A A D rev va  J. che n er  / 18.30  PAPAJA A D Rawa Ma ow ecka

ED E 23. Á : 10.00 –10.45 PAPAJA A D Rawa Ma ow ecka Masar kovo ná st  / 10.00 –11.00 KAŠTÁ I d tská rocková kape a  / 11.30 d tsk  o k orn  soubor OROV KA p  DDM oskov ce 
/ 12.30 dechová hudba O KOVI KÁ KAPE A / 14.30  JAKU  MO K  / 16.00 ROU I rev va  eat es  V h ášen  v s edk  sout e restaurac  O EJ PE P IPRAVE Á U  JÁTRA“ 

V PR U O OT  A ED E / od 9.00  do 17.00 /  park u á eck ho sk en ku: TR  IDOV  EME E  prode  hus ch spec a t  skákad a a atrakce pro d t  Všehod na ank  Matuškov  
da na kon  sout  restaurac  o ne epš  hus  átra  hrac  koutek Mate sk ho centra  kra á sk  p sn : sobota  Marek Š r ek  ned e  J nd ch o e ek   / á eck  sk en k: nab dka hus  pe nk  

/ Mu eu  oskov cka: V TAVA A D A PRO D TI / areá   a  u ee : O A T  V TAVA DRO O V E TVA / radn  u ce: V TAVA I TORI K  A OU A  EM D K  TE IK  
/ v bran  boskov ck  restaurace: hus  enu        ZM NA PRO RAMU V HRAZENA

Kunštát - Umění keramiků ze 
všech koutů České republiky bu-
dou moci lidé i letos obdivovat 
na jubilejním XX. Hrnčířském 
jarmarku v Kunštátě, který se ode-
hraje o víkendu 15. a 16. září.

Do Kunštátu se sjede na dvě stě 
výrobců z celé naší republiky, ale 
i ze Slovenska a Polska a Hrnčíř-
ský jarmark se tak stane skutečnou 
přehlídkou řemeslného umění. 
Uvidíte keramiky i při práci, zá-
jemci si budou moci vyzkoušet 
práci na hrnčířském kruhu. Ne-
bude chybět ani atraktivní ukázka 
přímé výroby RAKU keramiky.

Pro zúčastněné keramiky je vy-
hlášená Soutěž o nejlepší keramic-

ký džbán, a který bude ten nejlepší, 
o tom rozhodnou sami návštěvníci 
Hrnčířského jarmarku.

Kdo nebude chtít jen obdivo-
vat keramiku a nakupovat, může 
přímo na náměstí posedět v hle-
dišti a sledovat atraktivní kultur-
ní program: Katarína Knechtová, 
legendární Hradišťan, Dasha a trio 
Martina Kumžáka, Janek Ledecký 
s kapelou, chybět nemůže Roc-
kenroll band Marcel Woodmana, 
a to je jen malá ukázka… Součástí 
letošního programu bude také po 
oba dva dny pouliční, loutkové 
divadlo  Kvelb z Českých Budě-
jovic. Divadlo s osobitým výtvar-
ným projevem, pohybem a s živou 

hudbou předvede akrobatické 
a kejklířské kousky. 

Slavnostní zahájení Hrnčíř-
ského jarmarku bude v sobotu 
15. září ve 13 hod. a při této příle-
žitosti bude oceněným řemeslům 
předán titul Mistr tradiční ruko-
dělné výroby Jihomoravského 
kraje za rok 2012.

Hrnčířství patří k městu Kunštát 
od jeho založení, které se datuje do 
13. století. Jistě i proto bude pro 
návštěvníky zajímavá i prohlídka 
Památníku hrnčířských domů a dí-
len, kde je instalována expozice 
hrnčířství v Kunštátě. V rámci jar-
marku také ukázka Huculské kera-
miky a Dymkovské igrušky.

Hrnčířský jarmark bude 
slavit dvacáté výročí

Z historie
Hrnčířství patří k městečku Kun-

štát od nepaměti. Městečko bylo 
založeno ve 13. století a zdejší 
hrnčířství není o mnoho mladší. 
Podmínky pro rozvoj hliněného to-
varu zde byly mimořádně příznivé. 
V okolí byl dostatek tvárné hlíny 
a tak se v Kunštátě vyrábělo prv-
ní nádobí pro denní potřebu. Když 
pak ve městě bylo asi deset hrnčíř-
ských mistrů, sdružili se s dovole-
ním vrchnosti v cech neboli bra-
trstvo. Jeho artikule schválil roku 
1620 tehdejší držitel kunštátského 
panství Štěpán Schmidt z Freihofu. 
A z téhož roku pochází i cechov-
ní pečeť, na níž je zobrazen první 
„keramický výrobek“, tedy Adam 
s Evou a had na jabloni. 

Dalším zlomovým rokem pro 
kunštátskou keramiku byl rok 
1989. Tehdy v Kunštátě vznikla 
řada soukromých keramických 
dílen a jejich díla stejně jako v mi-

nulosti začínají překračovat hra-
nice republiky. To byl signál, že 
je načase vrátit se k další tradici 
– pořádání jarmarků. Ty se v mi-
nulosti na náměstí konaly několi-
krát do roka. V roce 1993 se město 
Kunštát stalo pořadatelem prvního 
hrnčířského jarmarku. Byl jedno-
denní a představilo se zde kolem 
20 prodejců keramiky a jiného ře-

meslného zboží z nejbližšího okolí. 
O rok později jarmark začínal již 
v pátek s účastí 45 prodejců a od 
roku 1995 Kunštát žije jarmarkem 
od pátku do neděle. Vítáme 200 
prodejců z celé ČR a jejich zboží 
si průměrně prohlédne na 16 tisíc 
návštěvníků. Získal si také svůj re-
spektovaný termín - a to vždy třetí 
víkend v měsíci září.
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