
Bohumil Hlaváček

Blansko - Je středa 14. srpna 
půl šesté odpoledne. Delegáti 
valné hromady právě zvednutím 
ruky schválili usnesení, kterým 
byla po dvaašedesáti letech ukon-
čena činnost největší tělovýchov-
né jednoty na okrese – TJ ČKD 
Blansko. 

Rozhodnutí bylo jednomysl-
né. Dluhy vůči městu narostly 
do takové výše, že další činnost 
sdružení, které mělo pod svojí 
hlavičkou v minulosti až téměř 
tisícovku sportovců, již nebyla 
možná. 

Zánik oddílů to však nezname-
ná. V drtivé většině se rozhodly 
pokračovat pod svojí hlavičkou 
jako samostatné právní subjekty. 
Přesto se jedná o zásadní rozhod-
nutí, které významně pozmění 
sportovní mapu našeho regionu.

„Jako předseda revizní komise 
jsem ve výboru pracoval dvaadva-
cet let, od roku 1991. Předtím asi 
patnáct let v rámci oddílu turisti-
ky,“ vzpomíná nostalgicky Josef 
Hrazdíra. Podle něho je současné 
řešení za momentálních podmí-
nek fi nancování sportu logickým 

vyústěním. Přestože je to disku-
tabilní, prohra to však, jak říká, 
není. „Obávám se, že by podobná 
situace mohla čekat v budoucnu 
i ASK Blansko. Vše začalo děním 
kolem zániku ČSTV, řešit fi nan-
cování jen sponzorským krytím, 
myslím, nejde,“ dodal. 

Kuželkářský oddíl se osamo-
statnil již před nedávnou dobou. 
„Mohli jsme to možná udělat už 
dříve. Finanční situace byla hroz-
ná,“ uvedl předseda nového klu-
bu KK Blansko Petr Havíř. Pod 
touto hlavičkou budou Blanenští 
hrát soutěže nadále, všechna prá-
va na ně přešla z ČKD. „Budou 
pod námi i tělesně postižení a od-
borářská liga, tedy veškeré kužel-
kářské dění,“ přislíbil. Jak řekl, 
bude to podle něho určitě krok 
vpřed. V plánu má další věci, 
kromě zlepšení činnosti s mládeží 
i třeba investiční akce s možností 
vybudování nového sportoviště. 

Martin Pivoda je novým před-
sedou samostatného fl orbalového 
oddílu. „Pod názvem FBK Atlas 
Blansko jsme jej zaregistrovali na 
ministerstvu vnitra. Čekáme na 
potvrzení, soutěže máme řádně při-
hlášeny.  Pokračování na str. 2
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A bylo veselo. V sobotu byly ve Křtinách hody. Tančilo se, zpívalo se a také počasí přálo. Děvčatům i klukům to v krojích moc slušelo. 
 Foto Marta Antonínová

Muž skočil 
do propasti 

Macocha
Moravský kras - Ve čtvrtek 

15. srpna odpoledne skočil do 
propasti Macocha v Moravském 
krasu devětadvacetiletý muž. 
Událost se stala na Horním můst-
ku přímo před přítomnými turisty. 
Podle informací policie měl muž 
již delší dobu vážné rodinné pro-
blémy a o sebevraždu se pokusil 
opakovaně.

V letošním roce se jedná o prv-
ní oběť známé propasti. V loň-
ském roce zemřel na dně Maco-
chy jeden člověk. Předloni to byli 
tři lidé.  (hrr)

Ve Vískách
tvoří mladí 

sochaři
Vísky - Minulý týden obsadi-

li Vísky mladí sochaři. Studenti 
tam tvoří v rámci čtvrtého roč-
níku Sochařského ateliéru Vísky 
2013. 

Poté co umělci představili 
svoje tvůrčí záměry veřejnos-
ti, tvoří pod odborným vedením 
profesorky Ak. soch. Ludmily 
Peckové. Vznik uměleckých děl 
je možné denně sledovat v areálu 
za kostelem. Hotové práce budou 
představeny na vernisáži, která se 
uskuteční 30. srpna v 19 hodin 
v Přírodním sportovně kulturním 
areálu Vísky. 

Tématem letošního ročníku 
jsou fi gury k Betlému, aby mohla 
být sestavena jeho základní kom-
pozice před areálem. Sochařské-
ho ateliéru se účastní pět mladých 
umělců. Tvůrčím materiálem je 
kámen – hořický pískovec.  (hrr)

Blíží se 17. Evropská noc s netopýry

Radim Hruška

Černá Hora - 
Prázdniny se pomalu 
chýlí ke konci, a je 
tak možné zhodnotit 
letošní letní sezónu 
v Pivovaru Černá 
Hora. Sládek a vý-
robní ředitel Vlasti-
mil Zedek v rozho-
voru také přibližuje 
probíhající rekon-
strukci kancelář-
ských prostor a další novinky.

Jak byste zhodnotil letošní 
letní sezónu?

Byla náročná, ale úspěšná. Po 
letech se nám vydařilo počasí, 
a tím pádem se nám podařilo také 
zvýšit výstav. Co se týče odby-
tu, vzrostla poptávka po pivech 
i limonádách. Z piv byl největší 
zájem o jedenáctistupňový ležák 
Páter a desetistupňová piva. Díky 
teplému počasí byla také výrazně 
zvýšená poptávka po limonádách, 
kde jsme zaznamenali velký ná-
růst prodeje. Nejvíce zákazníkům 
chutnala Malina, následovala Ko-
ala, Grena a Kombajnérka. Díky 

tomu, že se na spoustě koupališť 
otevřely klasické výčepy, tak se 

zvýšil i zájem o su-
dovou limonádu 
všech druhů. 

Co se týče výroby, 
tak jsme nezazname-
nali žádné technolo-
gické ani technické 
problémy. V letoš-
ním roce jsme se také 
nemuseli potýkat 
s nedostatkem kva-
litní vody. Všechno 

proběhlo v pořádku.

Bavili jsme se o tuzemském 
trhu. Jak je na tom Pivovar 
Černá Hora co se týče exportu?

Export je výborný. Nejví-
ce piva vyvážíme tradičně na 
Slovensko, což je náš klasický 
odběratel. Nárůst odbytu jsme 
zaregistrovali u Číny, kam jsem 
vyvezli řadu kontejnerů lahvo-
vého, plechovkového i sudového 
piva. Naše výrobky vyvážíme 
také do Německa, Itálie, Dánska, 
Švédska, Estonska, Francie, Řec-
ka, Maďarska, Polska, Rumunska 
a dalších zemí. Celkem je jich 
jednadvacet. Ročně se nám po-

daří exportovat na sedmadvacet 
tisíc hektolitrů piva. 

Zmiňoval jste i Čínu. Je asi 
náročné tam pivo dopravit...

Cesta je opravdu náročná. Trvá 
až čtyřicet dní, a pivo proto musí 
být dobře připravené. Zkráceně 
řečeno se pivo naloží do kontej-
nerů a putuje do Hamburku. Tam 
se nalodí a po moři se dostane až 
do Číny. 

V pivovaru se také staví. Mů-
žete přiblížit, co vzniká?

V loňském roce jsme vybudo-
vali nové sociální zařízení a šat-
ny pro zaměstnance, protože ty 
staré již byly nevyhovující. Po 
dokončení přišla řada na rozsáh-
lou rekonstrukci vrátnice a k ní 
přilehlých objektů. Budovy byly 
ve špatném stavu a obtížně vy-
užitelné. Letos v září tak budou 
k dispozici reprezentativní admi-
nistrativní prostory s potřebným 
zázemím a vznikne i nová recep-
ce. Pivovar tak získá důstojný 
vstupní prostor do celého areálu. 
V současné době se provádějí po-
slední úpravy, hlavně venkovní, 
interiéry jsou hotové. 

V loňském roce jsme také roz-
šířili spilky z důvodu zvětšení vý-
robní kapacity, díky tomu se nám 
podařilo zajistit bezproblémovou 
sezónu. Část starých spilek jsme 

poté předělali na výrobu svrchně 
kvašených piv, například pšenič-
ného piva Velen. Investice se po-
hybovala kolem jednoho milionu 
korun.  Pokračování na str. 4

Vlas  mil Zedek: Letní sezóna byla velmi úspěšná

Blansko - Bojíte se netopýrů 
nebo vás lákají svou jedinečností? 
Více se o nich můžete dozvědět 
na již 17. Evropské noci, která je 
jim věnována. Letos se toto setká-
ní se zajímavým létajícím savcem 
uskuteční v sobotu 7. září v areálu 
Sloupsko-šošůvské jeskyně. 

„Naplánovali jsme od 17 hodin 
čtyři vstupy ve třičtvrtěhodinových 
intervalech. Nejdříve se zájemci 
mohou s průvodcem vydat do jes-
kyně na krátký okruh, kde se dozví 
řadu zajímavostí o životě netopýrů 
a jejich přezimování v podzemí. 
V jeskyni Kůlna je bude čekat pro-

mítání fi lmů a závěr v areálu jes-
kyní bude patřit pozorování živých 
netopýrů. Je to scénář, který se 
osvědčil a program láká nejen nově 
příchozí, ale i ty, kteří si září v kra-
su bez Netopýří noci ani nedovedou 
představit,“ řekl vedoucí Správy 
CHKO Leoš Štefka. Na akci bude 
možno i zakoupit publikace a další 
materiály o netopýrech.

Pro zájemce bude z Blanska vy-
praven autobus, odjede z autobuso-
vého nádraží v 17.30 hodin a zpět se 
vrátí do 21.30 hodin. Další autobus 
odjede z Brna od kavárny Bohéma 
na Rooseveltově ulici v 16.30 hodin 

s návratem do 21.30 hodin. Zájem-
ci o autobus vypravený z Brna se 
musí nahlásit předem na adrese: ZO 
ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 
Brno, nebo na tel.: 542 422 750, je 
nutno zakoupit místenky za 50 Kč.

Akce je fi nančně podpořena sta-
tutárním městem Brnem a jejím 
cílem je bližší poznání a podpora 
ochrany netopýrů nejen v České 
republice, ale i v celé Evropě. Na 
přípravě se podílí Správa CHKO 
Moravský kras, Správa jeskyní 
Moravský kras, Česká společnost 
pro ochranu netopýrů, Ekologický 
institut Veronica a další.  (ama)

Drnovice přivítají mistrovství 
Evropy v truck trialu

Drnovice - Mistrovství Evropy v truck trialu se uskuteční v Drnovi-
cích. O víkendu 24. a 25. srpna se nákladní auta představí v pískovně 
fi rmy SEDOS. 

Drnovice hostí předposlední srpnový víkend významnou motoris-
tickou událost. Evropský šampionát v truck trialu se na Blanensku 
a Boskovicku koná vůbec poprvé. „U nás se pojede pátý závod letošní-
ho seriálu. Divákům se představí více než třicet posádek z Rakouska, 
Francie, Německa a České republiky. Začátek je v sobotu i v neděli 
v 9 hodin, konec vždy přibližně v 18 hodin,“ řekla za organizátory 
Irena Dvořáčková.

O tom, že návštěvníci se mohou těšit na atraktivní podívanou, není 
pochyb. Pohled na několikatunové trucky v místech, která by běžný 
smrtelník těžko zdolával po svých, jsou vždy skvělou podívanou a zá-
žitkem.  Pokračování na str. 4
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Soutěžte s Pivovarem 
Černá Hora!

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo připravily 
soutěž o výrobky pivovaru a vstupenky na Pivní pouť.

OTÁZKY: 
1. Do limonád Černá Hora se přidává stévie. Co je to? 

A) Stévie je jiný název pro fruktózu, tedy ovocný cukr.
B) Stévie je konzervační látka.
C) Stévie je přírodní sladidlo z jihoamerické byliny.

2. Jeden z produktů Černé Hory je REFRESH. Jak se vyrábí?
A) REFRESH vznikl smícháním  černohorského ležáku půl napůl 

s limonádou, s obsahem alkoholu 2,2% 
B) REFRESH vznikl smícháním des  lované vody, ovocné šťávy, bez 

alkoholu.
C) REFRESH vznikl smícháním fruktózy, stévie a chmelu, s obsahem 

alkoholu 0,5%

Své odpovědi odešlete na e-mail redakce@zrcadlo.net, do 
předmětu zprávy napište soutěž. Dále uveďte své jméno, věk, 
adresu a telefon. Odpovědi můžete posílat až do 20. září 2013. 

 Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
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Vyhrožoval 
výbuchem

Boskovicko - Ve čtvrtek 15. srp-
na hodinu před půlnocí zavolal na 
tísňovou linku policie mužský hlas, 
který tvrdil, že dojde k výbuchu na 
všech policejních stanicích. Muž 
byl podle hlasu značně podnapilý, 
přesto si trval na svém. Policisté 
operativním šetřením zjistili, že se 
jedná o šedesátiletého muže z Bos-
kovicka. Když ho strážci zákona 
kontaktovali, vyrukoval na ně 
s tvrzením, že je bývalý plukovník 
od tajných služeb apod. Muž nebyl 
schopen dechové zkoušky, přivo-
lanou záchrannou službu odmítl. 
Nyní se bude zodpovídat z přestup-
ku na základě zákona o elektro-
nických komunikacích. Hrozí mu 
pokuta až dvě stě tisíc korun.  (hrr)

Zloděje zajímala
slivovice

Blansko - Krádež čtyřiceti pěti 
litrů domácí slivovice zjistil ve 
středu 14. srpna jeden z obyvatelů 
Blanska. Alkohol měl uložený ve 
sklepě bytového domu. Neznámý 
nenechavec násilím překonal hlavní 
vchodové dveře i dveře vedoucí do 
sklepa a odnesl si odtud pětačtyřicet 
litrů této pálenky. Krádeží a poško-
zením tak způsobil škodu přesahují-
cí šestnáct tisíc korun.  (hrr)

Dostala smyk
a bourala

Kulířov - Nepříliš dobře skon-
čila ve středu 14 srpna večer jízda 
na motorce dvou mladých dívek. 
V Kulířově přecenila devatenácti-
letá řidička zřejmě své schopnosti 
a v místě klesání sjela předním 
kolem stroje na krajnici, kde byl 
štěrk. Dostala smyk a s motocyklem 
spadla. Obě dívky byly s lehkým 
zraněním převezeni do vyškovské 
nemocnice. Dechová zkouška uká-
zala negativní výsledek.  (hrr)

Smrtelná
nehoda

Jedovnice - Ve čtvrtek 15. srpna 
po půlnoci se stala vážná dopravní 
nehoda v Jedovnicích. Dva deva-
tenáctiletí mladíci jedoucí směrem 
od Blanska skončili s vozidlem 
Opel Corsa mimo vozovku. Mla-
dý řidič v důsledku nepřiměřené 
rychlosti nezvládl na začátku obce 
levotočivou zatáčku, sjel do příko-
py, vozidlo se několikrát přetočilo 
a narazilo do oplocení rodinného 
domu, poté do garáže a nakonec 
do tří vzrostlých stromů. Šofér 
utrpěl zranění, kterým na místě 
podlehl. Jeho stejně starý spolu-
jezdec byl převezen do brněnské 
bohunické nemocnice s předběžně 
lehkým zraněním.  (hrr)

Cesta se muži
nevyplatila

Černá Hora - Jízda taxíkem 
v pondělí 12. srpna se nevyplati-
la sedmatřicetiletému muži. Ten 
si během cesty z Brna do Černé 
Hory odložil svoji peněženku 
na palubní desku a při výstupu 
z vozidla ji tam zapomněl. Přišel 
tak nejen o hotovost, ale i doklady 
a platební karty, škodu vyčíslil na 
částku přesahující šest tisíc korun. 
Blanenští policisté případ šetří pro 
podezření z přečinu zatajení věci 
a neoprávněné opatření platebního 
prostředku.  (hrr)

Dřevo se krade 
i v létě

Veselice - Ani v letním období 
nezapomínají lidé, ale i zloději 
na zásoby dřeva. Svědčí o tom 
poslední nahlášená krádež. Zatím 
neznámého zloděje zlákalo dřevo 
uložené v lese poblíž Veselice. 
Hodilo se mu bukové, smrkové 
i dubové. Majiteli tak způsobil 
škodu přesahující dvacet tisíc 
korun. Blanenští policisté po 
pachateli intenzivně pátrají. Od 
počátku letošního roku jde na Bla-
nensku a Boskovicku již o třinác-
tou krádež dřeva.  (hrr)

Chtěli si odnést
kabely

Lažánky - V pondělí 12. srp-
na odpoledne zadržel zaměstna-
nec v areálu bývalého vepřína 
v Lažánkách tři mladíky. Ti se 
nejprve nepříliš úspěšně pokusi-
li do areálu vloupat. Nakonec ze 
zdi vytrhli několik metrů kabelu 
venkovní elektroinstalace, a tu si 
odstřiženou a smotanou přichysta-
li do vozidla, poté se ještě pokou-
šeli vytrhnout hromosvod. Celkem 
tak svým několika minutovým 
řáděním způsobili škodu přes šest 
tisíc korun. Jejich jednání učinil 
přítrž zaměstnanec, který zavolal 
policii. Mladíci jsou nyní pode-
zřelí ze spáchání přečinu krádeže 
a přečinu krádeže vloupáním ve 
stádiu pokusu. Nejstarší z nich se 
bude navíc zodpovídat z přestup-
ku v dopravě, neboť řídil vozidlo 
pod vlivem drog.  (hrr)

Když řídí alkohol
Lipovec - S dodržováním před-

pisů si dvaatřicetiletý řidič moto-
cyklu projíždějící v neděli 11. srp-
na ve směru Lipovec-Holštejn 
příliš hlavu nelámal. Po jedné 
hodině odpoledne nezvládl mír-
nou levotočivou zatáčkou, sjel na 
pravou na krajnici na štěrk, dostal 
smyk a havaroval. Při nehodě utr-
pěl on i jeho spolujezdkyně lehké 
zranění. Dechová zkouška ukázala 
tři promile alkoholu v krvi. Navíc 
jel muž na nepřihlášeném motocy-
klu bez registrační značky a vyjel 
si bez jakéhokoli dokladu. Na 
služebně pak policisté zjistili, že 
má až do září příštího roku uložen 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Řidič je podezřelý z ohrožení pod 
vlivem návykové látky a z maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

Dalšího hříšníka odhalila krátce 
před jednou hodinou ranní v pon-
dělí 12. srpna policejní kontrola 
v Lažanech. Pětatřicetiletému 
řidiči škodovky naměřili blanenští 
dopravní policisté 1,31 promile 
alkoholu.  (hrr)

Motorkář se 
těžce zranil

Křtiny - S těžkými zraněními 
skončil v nemocnici třiadvacetile-
tý motocyklista, který jel v sobotu 
10. srpna v podvečer od Křtin do 
Jedovnic. V pravotočivé zatáčce 
nezvládl řízení motocyklu značky 
Yamaha, vyjel vlevo mimo silni-
ci do příkopu, kde havaroval do 
stromu. Výše škody je v šetření, 
alkohol u řidiče motocyklu nebyl 
zjištěn.  (hrr)

Žena utonula 
Letovice - Čtyřicetiletá žena uto-

nula v pátek 9. srpna krátce po půl-
noci v řece Svitavě v Letovicích. 
Podle předběžných zjištění policie 
se žena původně chtěla vykoupat 
v řece, pak si to ale rozmyslela, ale 
uklouzla a spadla do vody. Když 
se ji z vody podařilo vytáhnout, již 
nedýchala a selhaly i pokusy o její 
resuscitaci. Co přesně se na místě 
v noci stalo v současné době dál 
policisté zjišťují.  (hrr)

Motorkářka
se zranila

Svitávka - K nehodě motorkář-
ky vyjížděli ve čtvrtek 8. srpna 
blanenští dopravní policisté. Sta-
la se po desáté hodině dopoledne 
na hlavním tahu Brno-Svitavy 
u Svitávky. Ve směru od Letovic 
na Brno tam přijížděla jednadva-
cetiletá motorkářka na motocy-
klu značky Ducati. Před ní však 
zastavilo několik aut na odbočce 
do Svitávky. Řidička však neza-
reagovala včas a narazila do před 
ní zastaveného nákladního auta 
značky Mercedes. Po nárazu byla 
odhozena do protisměru, kde 
tělem narazila do boku přijíždě-
jící Škody Octavie s přívěsným 
vozíkem. Po tomto nárazu spadla 
na zem, kde ji ještě přejel jedním 
kolem přes nohy tento vozík, 
z něhož se na vozovku vysypalo 
dřevo. Motorkářka byla lehce zra-
něna, na vozidlech vznikla škoda 
ve výši asi 35 tisíc korun.  (hrr)

Valná hromada: TJ ČKD Blansko končí

Broňa Zhořová

Němčice - Po týdenní přestáv-
ce patřila druhá srpnová neděle 
v blanenském okrese opět hasič-
skému sportu. Pořádání již devá-
tého kola KVASAR Cupu Velké 
ceny Blanenska tentokrát obsta-
ral sbor dobrovolných hasičů 
z Němčic. Soutěžilo se již tradič-
ně v hasičském areálu za obcí, na 
travnaté rovinaté dráze s dostat-
kem místa pro diváky. 

Do závodu se v Němčicích cel-
kem přihlásilo rekordních pade-
sát družstev, třiatřicet mužských 
a sedmnáct ženských, konku-
rence byla tedy veliká a podle 
dosažených časů i kvalitní.

Jako obvykle na travnatých tra-
tích nastoupili ke svým pokusům 
nejprve muži, kteří přihlížejícím 
připravili opravdu pěknou podí-
vanou. Jeden bezchybný útok 

Na tra  . Foto Pavel KuchařNa tra  . Foto Pavel Kuchař

střídal druhý a o umístění v první 
trojce nakonec rozhodovaly seti-
ny. Medailové pozice nakonec 

obsadil Žernovník, který zvítězil 
s časem 17,28 s, Hluboké z okre-
su Třebíč skončilo druhé za čas 

Pokračování ze str. 1
Těšíme se, že si zahrajeme na 

nové palubovce v hale na Údolní, 
která je již téměř hotová,“ plánuje. 

Basketbalisté založili rovněž 
nové občanské sdružení. „Snaži-
li jsme se o to již loni, výbor TJ 
nás ale ještě přemluvil. Mohli 
jsme fungovat sami již o rok dří-
ve,“  uvedl Kamil Petlach, který 
pomyslné veslo vedení oddílu pře-
dal Milanu Ševčíkovi. O sloučení 
s basketbalisty na ASK neuvažo-
vali.

Pavel Voráč se z pozice 
manažera oddílu TJ ČKD pře-
souvá na post šéfa nově vznik-
lého Klubu stolního tenisu Blan-
sko. „Dojednáváme náležitosti 
ohledně převodu soutěží. Jinak 

se na naší činnosti nic zásadní-
ho nezmění,“ myslí si. Jak říká, 
řeší se ekonomické záležitosti, 
zajišťuje se účetnictví.

Volejbalisté se na rozdíl od 
ostatních nepouští do vlastní čin-
nosti, ale přecházejí pod pomy-
slná křídla ASK Blansko. „Mys-
líme, že osamostatnění by bylo 
problematické, rozhodli jsme se 
pro toto řešení,“ říká předseda 
oddílu Michal Souček. Utlume-
na bude v jejich případě činnost 
mužského týmu. „Důraz chceme 
klást na práci s mládeží, bylo to 
pro nás jednoznačné rozhodnutí,“ 
pokyvuje hlavou.

Představitelé města byli na his-
torické valné hromadě rovněž pří-
tomni. 

„Mrzí nás, že zaniká tento 
významný subjekt na našem úze-
mí, rozhodnutí členů sdružení ale 
pochopitelně respektujeme. Pro 
nás je podstatné, a to garantujeme, 
že veškeré nové kluby budou mít 
naši podporu stejnou jako měla 
mateřská jednota, budou moci 
využívat stejných výhod a pod-
mínek z naší strany,“ slibuje mís-
tostarosta Jiří Crha. 

Stejně uvažuje i starosta Lubo-
mír Toufar. „Nejedná se o žádný 
krok zpět. Situace, která nastala 
kolem TJ ČKD, jiné řešení nemě-
la. Dluhový balvan nešlo dál tlačit 
před sebou. Věřím, že nové sub-
jekty se budou chovat ekonomic-
ky zodpovědněji,“ poznamenal. 
Z reakce části veřejnosti, která 

by mohla poukazovat na to, že 
fi nanční závazky zaniklé jedno-
ty vůči městu budou odpuštěny, 
obavy nemá. „Nemyslím si, že by 
někdo podobně spekuloval. Firmy 
vznikají a končí, to je život. Kdy-
by se situace nevyřešila takovým 
způsobem, bylo by to jen prohlu-
bování agónie,“ dodal.

Jednatel společnosti Služby 
Blansko Radek Snopek, která 
provozuje sportoviště dnes již 
bývalé TJ ČKD Blansko, řešení 
rovněž uvítal. Ale s výhradami. 
„Jiná je věc, že nám na kontě 
zůstává půlmilionová díra v roz-
počtu vůči nám. S tím se budeme 
muset vyrovnat, město nám snad 
pomůže. My bankrot jako jednota 
vyhlásit nemůžeme,“ krčí rameny. 

V boskovické základní škole 
nezahálejí ani o prázdninách

Radim Hruška

Boskovice - V Boskovické 
základní škole se připravují na 
nový školní rok. Na školáky čeká 
například nové hřiště s umělým 
povrchem. Více prozradil ředitel 
školy Vladimír Ochmanský.

Co všechno se vám podařilo 
o prázdninách vybudovat?

Největší akcí bylo vybudování 
nového školního hřiště s umělým 
povrchem u pracoviště na náměs-
tí 9. května. Bude sloužit převáž-
ně pro míčové hry, ale bude tam 
také doskočiště pro skok dale-
ký. Na nám. 9. května jsme také 
kompletně přebudovali šatny 
s nevhodným osvětlením, kte-
ré nesplňovalo hygienické nor-
my. Po prázdninách budou děti 
v hlavní budově využívat samo-
statné šatní skříňky. 

Z dalších větších akcí bych 
jmenoval například instalaci 
žaluzií v několika učebnách pra-
coviště Sušilova a modernizaci 
dalšího bloku sociálních zařízení 
na pracovišti ve Slovákově ulici.

Počítáte v novém školním 
roce s navýšením počtu žáků?

Očekáváme nárůst zhruba 
o dvacet až třicet žáků. Počet tříd 
však zůstane nezměněn. Vzhledem 
k průzkumu, který jsme si uděla-
li v prvním pololetí, očekáváme 
nárůst dětí ve školních družinách. 
Proto jsme již před prázdninami 
požádali krajský úřad o navý-
šení kapacity s výsledkem, že 
budeme moci otevřít po jednom 
novém oddělení na pracovištích 
v Sušilově a Slovákově ulici, kde 
máme k dispozici vhodné volné 
prostory. Co se týče pedagogic-
kého sboru, tak je stabilizovaný 
a všichni učitelé mají potřebnou 
kvalifi kaci. Zvyšuje se také počet 
dětí s potřebou asistenta pedago-

ga. Na škole bude od září působit 
šest asistentů. 

A co se týče vzdělávacího pro-
gramu...

Ve školním roce 2013/14 bude 
opět otevřena 6. třída s rozšíře-
nou výukou matematiky a příro-
dovědných předmětů. Od prvního 
záři vstoupí v platnost do našeho 
školního vzdělávacího programu 
zapracované změny vycházejí-
cí z platné legislativy. Jedná se 
o změny zejména ve výuce cizího 
jazyka a dalšího cizího jazyka, 
ve výuce matematiky, fi nanční 
gramotnosti, ochrany člověka za 
mimořádných situací, doprav-
ní výchovy, výchovy ke zdraví 
a také oblasti korupce a obrany 
vlasti.

Na škole se také věnujete růz-
ným projektům...

K 30. červnu jsme ukončili 
projekty EU peníze školám, tvor-
ba digitálních učebních materiálů, 
zlepšení vybavení školy za cel-
kem 5,2 mil. Kč, Etická výcho-
va - byli jsme jednou z pilotních 

škol, které ověřovaly učebnice 
etické výchovy pro různé věkové 
kategorie, Učebna v přírodě – ZŠ 
Boskovice - z revolvingového 
fondu Ministerstva životního pro-
středí jsme obdrželi 70 000 Kč, 
za které jsme mimo jiné vysadili 
32 keřů, 235 ks ostatních rost-
lin, instalovali hmyzí a motýlí 
hotel, zbudovali přírodní jezírko, 
modernizovali meteorologickou 
stanici, nakoupili potřebné nářa-
dí, obnovili nátěr altánu a vznikl 
také sborník o školní zahradě.

Na čem pracujete v současné 
době?

Aktuálně realizujeme dva 
projekty OP VK fi nancované 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. První 
projekt ve výši 2,8 mil. Kč je pou-
ze projekt naší školy a nese název 
Rozvíjení matematiky a přírodo-
vědných oborů na ZŠ Boskovi-
ce, byl zahájen 1. 2. 2013 a bude 
trvat dva roky. Je zaměřen mimo 
jiné na třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů, matematické soutěže 

a na další vzdělávání pedagogů. 
Pamatuje také na zlepšení vyba-
vení učebními pomůckami jako 
jsou interaktivní tabule nebo 
tablety. Druhý projekt OP VK 
nese název Vzdělávání pedagogů 
v oblasti speciální pedagogiky 
a multikulturní výchovy s cílem 
prevence rasizmu a xenofobie 
a tvorba metodik pro práci s dět-
mi a žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami na základních 
a mateřský školách, od 1. 4. 2013 
na dva roky. Na rozdíl od přede-
šlého je zaměřen na děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
I jeho součástí je další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 
a zlepšení vybavení školy. Nosi-
telem projektu je ZŠ a MŠ Brno, 
Merhautova. Náš podíl jako part-
nera je 2,2 mil. Kč. 

Jedna zajímavá novinka za-
čne na podzim...

Ano. Začneme realizovat pro-
jekt Pravěkohraní – čas na hru 
i odpočinek. V areálu pracoviště 
v Sušilově ulici vznikne plocha 
s využitím pro volnočasové akti-
vity spojené s tématem pravě-
ku. Bude obsahovat mimo jiné 
pravěké pískoviště, kuchyni, 
 fi tness nebo pravěkou opičí dráhu 
a bylinkovou zahrádku. V prosto-
rách je plánováno také vytvoření 
pódia, které bude možné sklá-
dat do různých tvarů a poslouží 
k vystoupení žáků, ale také jako 
překážková dráha. Hrací prvky 
jsou navržené tak, aby je bylo 
možné využít i pro šplh, lezení 
po stěně nebo cvičení na hrazdě. 
V projektu se počítá s využitím 
plochy k tvořivým dílnám, kultur-
ním a sportovním akcím nebo ven-
kovní výuce. Všechno by mělo být 
hotové na podzim příštího roku. 
Jedná se o projekt podpořený 
MAS Boskovicko PLUS, na který 
obdržíme dotaci 240 tis. Kč.

17,30 s a třetí místo braly Černo-
vice A s časem 17,44 s.

Ženy, které na trať nastoupily 
po odběhnutí mužské katego-
rie, se ale rozhodně nenechaly 
zahanbit, naopak. Průběh jejich 
části soutěže se přesně shodoval 
s částí první, bojovalo se o kaž-
dou setinu vteřiny. Bednu si 
nakonec nejrychlejšími pokusy 
zasloužil Sychotín, Žernovník 
a Žďár, kdy Sychotín bral zlato 
za čas 17,58 s, Žernovník stříbro 
za čas 17,69 s a Žďár bronz za 
čas 18,24 s.

Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku bude mít až do konce 
prázdnin volno, desátá bodovaná 
soutěž proběhne 1. září v Lysi-
cích. I o této přestávce se ale 
bude na Blanensku a Boskovic-
ku soutěžit 24. srpna v Ostrově 
u Macochy a 25. srpna ve Vel-
kých Opatovicích.

Před dokončením. Dělníci pokládají umělý povrch na hřiš   u pracoviště 
na nám. 9. května.  Foto Jaroslav Oldřich
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ZRUŠENÍ NADSTANDARDŮ SE 
NEMOCNICE PŘÍLIŠ NEDOTKNE

Akční ceny v lékárně Nemocnice Boskovice s.r.o.! 

Jak na spálenou kůži od sluníčka? PANTHENOLEM. 

Také se Vám občas stane, že to přeženete se sluněním? Vaše rudá kůže je bolestivá na dotek a hrozí výsev 
puchýřků? Pak neváhejte a použijte PANTHENOL spray nebo gel a opatrně nanášejte na spálenou kůži. Ostatně 

po každém opalování potřebuje Vaše tělo speciální péči přípravky po opalování. Nezapomeňte na to a na 
dovolenou přibalte ke krémům na opalování i něco na péči po slunění. 

PANTHENOL spray nyní v lékárně Nemocnice Boskovice s.r.o. za akční cenu. 

Povinná výbava na Vaše výlety - IXODERM 

Aktivita klíšťat jev těchto horkých dnech maximální a není radno podcenit nebezpečí hrozící při jejich přisátí. 
Nezapomínejte na použití účinných repelentů před výletem do přírody. Ale jak na již přisáté klíště? Mezi 

nejlepší přípravky na odstranění klíštěte patří bezesporu  IXODERM - přípravek první volby určený k rychlé 
paralyzaci, znehybnění, dezinfekci, usmrcení a bezpečnému odstranění přisátého klíštěte. Znamená definitivní 
konec diskusí, zda a čím přisáté klíště zakápnout, jestli je lepší jej vyšroubovat nebo vyviklat. Nic takového! 

IXODERM potenciálně rizikovou situaci řeší bezpečně, efektivně, rychle a bez jakýchkoliv věkových omezení 
(je vhodný i pro nejmenší děti). 

IXODERM nyní v lékárně Nemocnice Boskovice s.r.o. za akční cenu. 

     

Také v boskovické nemoc-
nici museli reagovat na zru-
šení takzvaných zdravotnic-
kých nadstandardů. Nejen 
to přiblížil v následujícím 
rozhovoru jednatel Nemoc-
nice Boskovice, s.r.o., Dan 
Navrá  l MSc, MBA.

Ústavní soud zrušil takzvané nadstandardy. 
Co to pro boskovickou nemocnici znamená?

Naší nemocnice se nadstandardy úplně ne-
dotýkaly – ze všech skupin to byly jen takzvané 
plastové sádry. Dotklo by se nás samozřejmě 
plánované snížení úhrady za pobyt v nemocni-
ci ze sta na šedesát korun. To by představovalo 
částku kolem dvou milionů korun ročně, což 
by byl citelný výpadek. Můj osobní názor je, 
že nadstandardy by ve zdravotnictví měly být. 
Ale primárně je třeba defi novat základní péči. 
A až to, co se nevejde do adekvátní péče plně 
hrazené ze zdravotního pojištění, by mělo být 
součás   nadstandardu. 

Pokud tedy v současné době bude pacient 
požadovat lepší sádru má možnost ji získat?

Samozřejmě ji může mít, ale za jiných pod-
mínek. Pokud pla  ly nadstandardy, tak urči-
tou část hradila pojišťovna a zbytek pacient. 
V dnešní době, když budete ch  t odlehčenou 
sádru, musíte zapla  t celou částku sám. Para-
doxně se tak zrušení nadstandardů dotkne spí-
še sociálně slabších skupin.

Týkají se změny i takzvaných nadstandard-
ních pokojů?

Svádí to k tomu, ale jedná se jen o špat-
nou defi nici. V podstatě jde o poskytování 
hotelových služeb v nemocnici a netýká se to 
zdravotní péče. Vlastně je to příplatek za sa-
mostatný pokoj s televizí a vlastním sociálním 
zařízením. To nemá s výše zmíněnými nad-
standardy nic společného.

V boskovické nemocnici máme nadstan-
dardní pokoje na většině oddělení a je možné 
si je objednat. Tyto pokoje jsou poměrně hoj-
ně využívány. Samozřejmě je také možné, aby 
byl s dítětem, v případě hospitalizace, jeho 
rodič. 

V nemocnici se odehrávají také změny ve 
vedení některých oddělení...

Ano. Od prvního září letošního roku nastu-
puje na primariát dětského oddělení nová paní 
primářka. Podrobnos   zveřejníme po jejím ná-
stupu. Byl také jmenován nový primář na od-
dělení patologie, protože stávající odchází do 
důchodu. Toto oddělení nově povede MUDr. 
Iva Horáková.

V současné době se stále řeší ekonomická 
situace nemocnic. Jak jste na tom v Boskovi-
cích?

Co se týká hospodaření za loňský rok, tak 
jsme skončili se ziskem 1,5 milionu korun. V le-
tošním roce situace za  m tak dobrá není. Na 
základě úhradové vyhlášky pro rok 2013 jsme 
byli omezeni na straně příjmů. Vyhláška se vůči 
zdravotnickým zařízením chová velmi restrik-
 vně, a to do takové míry, že skupina senátorů 

pro   ní podala návrh na zahájení řízení o jejím 
řešení k ústavnímu soudu. Je nastavena pro 
nemocnice takřka až likvidačně. Nicméně je 
tady naděje na to, že úhradová vyhláška pro 
příš   rok bude pro nemocnice výhodnější. Už 
je v takzvaném dohadovacím řízení. Jedná se 
o úplné změně systému úhrad zdravotního po-
jištění.

Transfúzní oddělení změní 
systém darování krve

V boskovické nemocnici připravili změnu systému darování krve. Až 
doposud fungoval tradiční systém, tedy každému zdravému dobrovol-
nému dárci, který se v odběrový den dostavil, byla krev odebrána. Tento 
systém vede často k nadbytku krve některé skupiny a to může mít za 
následek ztráty způsobené exspirací – překročením lhůty použitelnos   
odebrané krve. Aby na transfúzním oddělení zabránili ztrátám a nemu-
seli dárce při velké zásobě krví odmítat, rozhodli se zavést kombinaci 
zvacího a objednávkového systému.

Objednávkový systém funguje tak, že se mohou dárci objednat přes 
internet na webových stránkách Nemocnice Boskovice. Postup je násle-
dující - www.nembce.cz - Pacient  - Objednání do ambulance - dosta-
nete se do ON-LINE objednávacího systému. Poprvé se musíte nejdříve 
zaregistrovat, vyplnit všechny potřebné údaje, dále se již budete pouze 
přihlašovat. Při výběru ambulance zvolte Hematologicko-transfuzní od-
dělení – Odběry krve - Pokračovat - Vyberte Vaši krevní skupinu (podle 
průkazky dárce) - Pokračovat - Vyberte si termín (nutno nalistovat vhod-
ný měsíc), který vám bude vyhovovat. Je však nutné respektovat, že by 
dárci měli zvolit termín za tři měsíce po uskutečněném odběru krve 
(tedy po termínu, který máte uvedený na informaci pro dárce, kterou 
vždy obdržíte při odběru krve) - Dokončit rezervaci.

Při tomto způsobu objednání můžete stejným způsobem termín zrušit 
nebo se přeobjednat  nebo si termín zkontrolovat. Při potřebě zrušení 
nebo přeobjednání zatrhněte okénko s rezervovaným termínem.

Pokud se zájemci nechtějí objednávat přes internet, mohou si termín 
dohodnout osobně nebo telefonicky na transfuzním oddělení (v eviden-
ci nebo na telefonu 516 491 546) nebo na recepci nemocnice ve vstupní 
hale. Při tomto způsobu je možno se přeobjednat nebo zrušit termín 
zase pouze osobně nebo telefonicky. Druhou možnos   je takzvaný zvací 
systém. Dárci  mohou být zváni k odběru prostřednictvím SMS.

Nový způsob objednávání a zvaní dárců krve se začal zavádět v průbě-
hu srpna letošního roku. Do konce října budou tolerováni i neobjednaní 
dárci, od listopadu však již nebudou k odběru připuštěni.

Počet odběrů plné krve nelze kvůli krátké době exspirace a omezené 
spotřebě zvyšovat. Napro   tomu nárůst počtu plazmaferéz možný je. 
Krevní plazmu lze skladovat velmi dlouho a skladovací kapacity nejsou 
naplněny. Proto by na transfúzním oddělení uvítali také větší zájem dár-
ců o odběry krevní plazmy - plazmaferézy. Na plazmaferézu je běžné 
chodit jednou za měsíc, ale není to nutné, je možné se objednat v termí-
nu kratším i delším (minimálně ale jednou za pět měsíců). Objednávání 
dárců na plazmaferézu zůstává za  m stejné jako doposud, tj. u sester 
v odběrovém boxu nebo telefonicky.

Chirurgické oddělení Nemocnice Boskovice rozšiřuje nově péči o paci-
enty s různými břišními kýlami, a to otevřením kýlní poradny při chirur-
gické ambulanci. 

Oddělení se zaměřuje na kvalitní práci týmu lékařů a sester tak, aby 
našim pacientům přinášel dostatečné informace o možnostech a návrhu 
léčby v kýlní poradně, největší možný komfort po operačním výkonu, co 
nejméně možných komplikací a návrat k běžné ak  vitě v co nejkratší době. 
Pacien   budou po operaci dispenzarizováni v kýlní poradně.

Pacientům jsou v kýlní poradně schopni nabídnout kompletní škálu typu 
operací všech druhů kýl (mimo kýl bráničních), od postupu klasických ke 
všem typům miniinvazivním - laparoskopickým, pacienta málo zatěžujícím. 
Při tom se využívají nejmodernější materiály k vyztužení břišní stěny – im-
plantace nevstřebatelných nebo částečně vstřebatelných sítěk. Léčba je 
šetrná a využívá nejmodernějších přístrojů na poli medicíny s krátkodo-
bou hospitalizací, všechny výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 
V boskovické nemocnici ošetřují kýly tříselné a stehenní, ventrální a v jiz-
vách po operacích, pupeční, sportovní a kýly u dě   od tří let.

Kýlní poradna, pod vedením MUDr. Jana Vlacha, má ambulantní or-
dinační dobu ve středu od 12.30 do 14.30 hodin v prostorách chirurgic-
kých ambulancí. Objednávání pacientů je možné na telefonních číslech 
516 491 271 nebo 516 491 616.

Chirurgické oddělení rozšiřuje péči

NABÍDKA SLUŽEB REHABILITAČNÍHO 

ODDĚLENÍ BOSKOVICKÉ NEMOCNICE
Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro ambulantní pacienty spádové 

oblas  , pro pacienty všech lůžkových oddělení nemocnice a další klienty, 
kteří tuto službu vyhledají. Poskytuje léčebnou a preven  vní péči zamě-
řenou k obnovení poškozených funkcí a umožňuje nemocným návrat do 
soběstačného života a zařazení do společenského a pracovního procesu. 
Rehabilitační léčba ordinována odborným lékařem využívá specializo-
vané fyzioterapeu  cké a ergoterapeu  cké metody a techniky. Nabízí za 
úhradu spektrum služeb regeneračních a rekondičních. 

Nově nabízenou službou je kineziologické tejpování. Jedná se o aplika-
ci speciálních elas  ckých pásek k ovlivnění akutních a chronických po  ží 
pohybového aparátu. Tejpování barevnými elas  ckými páskami neome-
zuje pohyb v místě aplikace, nenahrazuje bandáž. Léčebný efekt spočívá 
ve změně napě   kůže a podkoží, vede k regulaci svalového napě  . Má 
s  mulační účinek na svaly, klouby, lymfu a nervový systém. Aplikované 
tejpovací pásky zajišťují stabilitu při zachování volného pohybu, snižují 
boles  , obnovují správnou činnost svalů, zlepšují výkon – pomáhají před-
cházet poranění, chrání a napomáhají v průběhu poúrazových poranění. 

Terapeu  cké využi   je u boles  vých stavů pohybového aparátu, boles   
zad akutních i chronických, boles   šlach, kloubů, poúrazových a poope-
račních stavů, k zmírnění otoků, k podpoře oslabených a uvolnění pře-
 žených svalů. Využi   ve sportovní oblas   je zvláště ve zlepšení svalové 

a kloubní funkce, podpoře doléčení poúrazových stavů, prevenci pře  žení 
svalového a kloubního aparátu, zlepšení sportovního výkonu, ve snížení 
rizika přetěžované oblas  .

DALŠÍ SLUŽBY:
Plynové injekce – jsou vhodné při boles   zad a páteře, boles   klou-

bů, zánětlivá a degenera  vní onemocnění kloubů, artrózy, revma, cévní 
po  že, boles   hlavy, migréna, boles  vé zatuhnu   ve svalech, nejčastěji 
na zádech, šířící se do konče  n nebo hlavy, působí i při mnoha dalších 
po  žích.

Suché CO2 koupele - provádějí se z léčebných důvodů při cévních 
onemocněních – ischemické chorobě dolních konče  n, poruchách pro-
krvení srdce a mozku, chronických zánětech močového měchýře a po-
ruchách funkce ledvin. Také se uplatní při opakovaných gynekologických 
poruchách, revma  ckých onemocněních, bolestech kloubů a páteře, 
 osteoporóze, poruchách hojení ran, diabe  cké neuropa  i a mnoha dal-
ších ob  žích. 

Plantoskopické vyšetření - slouží k posouzení tvaru, případných vad 
a deformací nohou, umožňuje změřit rozdíly mezi pravou a levou nohou. 
Vyhotovené snímky a dynamické záznamy chůze lze archivovat, porovná-
vat změny a sledovat dynamiku vývoje v průběhu pohybové léčebné te-
rapie. Tato vyšetřovací metoda nachází uplatnění u dětských i dospělých 
pacientů. Provádí ji lékařka s absolvovanými podologickými kurzy.

GUNA-MD kolagenové injekce – se používají k léčbě pohybového 
aparátu. Injekce obsahují kolagen, který působí pro   ochablos   pojivové 
tkáně, zpevňují zvláště chrupavky, vazy a šlachy, látky rostlinného půvo-
du, které napomáhají transportu kolagenu do cílové tkáně pohybového 
aparátu, látky působící pro  zánětlivě a další. Injekce působí komplexně 
na boles   zad, kloubů, svalů a tkání celého těla. Injekcí je několik druhů 
pro aplikace k příslušným strukturám. Základními indikace jsou boles-
  zad a páteře, boles   kloubů, zánětlivá a degenera  vní onemocnění 

kloubů, artrózy, revma, cévní po  že, boles   hlavy, migréna, boles  vé 
zatuhnu   ve svalech, nejčastěji na zádech, šířící se do konče  n nebo 
hlavy a další.

Dornova metoda - jedná se o šetrnou manuální terapii, kterou se mo-
hou léčit onemocnění a ob  že spojené s pohybovým aparátem. Dochází 
při ní k uvolnění blokád a boles   v problema  ckých par  ích – převážně 
v okolí páteře, kyčelních kloubů, kolen, kotníků a ramen. 
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Božek: Rodinná dovolená se 

točí hlavně kolem dětí
Radim Hruška

Boskovice - Boskovický mís-
tostarosta a člen šlechtického 
rodu Mensdorff-Pouilly Dominik 
Božek trvale zakotvil v Bosko-
vicích. Do rodné Kanady se ale 
stále vrací. Naposledy se za „vel-
kou louži“ podíval letos o prázd-
ninách.

Jak vypadá vaše dovolená?
Musím přiznat, že se to za po-

sledních šest let razantně změni-
lo. Postupně se nám narodili dva 
synové, a dovolená teď vypadá 
úplně jinak. V podstatě se točí 
hlavně kolem dětí. Předtím jsem 
hodně cestoval sám, odjel třeba 
do Kanady za rodinou nebo jsem 
dovolenou strávil s kamarády. 
Teď si užíváme společně. Chci, 
aby děti jely alespoň jednou za 
rok k moři. Je to zdravá věc. Můj 
starší syn má pět let a myslím 
si, že už je dost zralý na to, aby 
cestoval trochu více. Snažím se, 
aby poznal svoji rodinu v Kanadě 
a naučil se lépe angličtinu.

Takže jste se letos všichni vy-
dali do Kanady?

Naše rodinná dovolená měla 
letos probíhat v Kanadě. Dozvě-
děli jsme se ale, že manželka čeká 
třetí dítě. V červenci byla v pátém 
měsíci a bylo pro ni nepříjemné 
tak daleko cestovat. Proto jsme 
se rozhodli, že si uděláme dovo-
lenou v Řecku na týden a půl, tam 
jsme byli všichni. Potom jsem já 
vzal nejstaršího syna do Kanady 
za mým bratrem a rodinou. 

Změnil se váš pohled na Ka-
nadu, když už delší dobu žijete 
v České republice?

Na delší čas jsem v Kanadě ne-
byl už hodně dlouho. Zapomínám 
tak na to, jak jsou tam lidé upřím-
ní, ochotní pomáhat, přátelští 
a velice otevření bez toho, aby si 
mysleli, že z toho budou mít něja-
ký zisk. Ztratil jsem ten pohled na 
lidi. Když jsem se vrátil do České 
republiky, tak jsem šel do obcho-
du v Brně a prodavači se tváří, že 
můžu být rád, že jsem u nich v ob-

chodu... Rozdíl je výrazný. Musím 
říci, že jsem rád, že jsem Kanadu 
po několika letech opět navštívil, 
protože mně to otevřelo oči. Ale 
co se týče způsobu života, tak 
jsem rád, že žiju v Evropě. I když 
jsem v tom prostředí vyrostl, tak 
jsem pocitově spíše Evropan než 
Američan. I když se mně Kanada 
velice líbí, tak bychom tam s man-
želkou asi nikdy nechtěli bydlet. 
Náš život je tady. 

Podstatný rozdíl je také 
v krajině a vzdálenostech...

Na poslední dovolené v Kanadě 
nám bratr pronajal chaty u jezera 
v severním Ontariu. Tam jsou ti-
síce jezer různých velikostí. To co 
je u nás velké jezero se tam řadí 
spíše k malým. Jen pro ilustraci 
– když jsme jeli zpět, tak jsme 
asi čtyři hodiny jeli vedle jezera 
Ontario. Vzdálenosti jsou tam 
obrovské. Navíc nejvyšší povole-
ná rychlost na dálnici je tam 100 
kilometrů za hodinu, takže jedete 
hodně pomalu. (úsměv) Ale lidi 
tam ty obrovské vzdálenosti ne-
vnímají. Pro ně je normální jet 
někam osm hodin nebo dojíždět 
každý den hodinu do práce není 
problém. 

Cestujete do zahraničí. Sna-
žíte se syny vést k cizím jazy-
kům?

Určitě to pro ně je dobré. An-
gličtina je světovým jazykem 

a měli by ji zvládnout. Ostatní ja-
zyky se mohou naučit také, mají 
příbuzné v Rakousku nebo ve 
Francii. Ale už nyní než začnou 
chodit to školy, tak mají náskok, 
protože umí anglicky. Trošku 
mně mrzí, že rodiče u mně trochu 
slevili, protože když v roce 1968 
vycestovali do Kanady, anglicky 
neuměli. Já jsem se narodil už 
tam a můj mateřský jazyk, i když 
to tak někdy nezní, je čeština. 
Když jsem začal chodit do školy, 
tak jsem začal mluvit anglicky, 
ale přestal česky. Nikdo nedbal na 
to, abychom mluvili doma česky. 
Rodiče naopak začínali postup-
ně přebírat angličtinu. Když jsem 
pak v roce 2000 přijel poprvé do 
České republiky, tak jsem si uvě-
domil, že vůbec neumím česky. 
O čtyři roky později jsem se do 
České republiky přestěhoval a po-
třeboval překladatele. Když jsem 
začal pracovat v rodinné fi rmě, tak 
jsem se musel intenzivně několik 
měsíců češtinu učit. Děti ale rozu-
mí a domluví se anglicky i česky.

Blíží se čas školní docházky, 
plánujete soukromou školu?

Starší syn bude teď předškolák. 
Pokud se poté objeví nějaká ško-
la, která učí v angličtině, tak bych 
ho tam určitě chtěl dát. Ale spíš 
do státní, protože nemám důvod 
ho posílat do soukromé školy. Já 
sám jsem tam chodil, ale nevidím 
žádný výrazný rozdíl. Myslím si, 

že různorodý kolektiv je pro vývin 
dítěte velmi důležitý. Příští rok 
bude syn ve školce u nás v Bos-
kovicích. Snažili jsem se tam do-
stat i mladšího, ale podle pravidel 
ho ještě nepřijali. Budeme se o to 
znovu pokoušet v lednu. 

To byla zábava, a teď k práci...
Práce tady nekončí nikdy. Ně-

kdy až lituju, že si beru dovolené. 
Dokončili jsme střechu zámku 
a v letošním roce se věnujeme se-
verní fasádě, která má být dokon-
čena na podzim. Potom se musíme 
pustit do dalších věcí. Podílíme se 
také na festivalech jako je Unijazz 
a Ibérica nebo na Boskovických 
bězích. 

Nicméně naší hlavní činností 
jsou lesy. Vyhráli jsme tendr na 
městské lesy. Chceme je vést více 
otevřeně. Město má lesy v pro 
lidi citlivých oblastech. Budeme 
se proto snažit více komunikovat 
s veřejností při plánování. Vidíme 
tam rezervy, co se týče péče o lesy. 
Budeme se snažit veřejnost infor-
movat. Máme také hotel a restau-
raci. Tam je neustálý boj o to, jak ji 
vylepšit. Teď máme například no-
vého šéfkuchaře, což nám pomůže 
zlepšit kvalitu jídla. Lidé vnímají 
naši restauraci jako drahou, ale 
myslím si, že tomu tak není. Spíš 
se snažím držet cenovou politiku 
dole a nabídnout výbornou kuchy-
ni v pěkném prostředí a za přija-
telnou cenu. 

Mluví se také o rekonstrukci 
spodního zámeckého parku...

Příští rok chystáme projekt na 
zámecký park, který bychom chtě-
li upravit. Bohužel je zanedbáva-
ný už devadesát let, v podstatě od 
první světové války. Například 
habry, které rostou podél stěny, 
jsou velmi přerostlé, původně to 
měl být živý plot... Chceme také 
celý park otevřít pro veřejnost. 
Kdysi dávno to byl jeden park, 
který nebyl rozdělený na přední, 
zadní, spodní, a k tomuto stavu se 
chceme vrátit. V plánu jsou také 
trasy do přilehlého lesoparku nebo 
vybudování prostoru pro děti a se-
tkávání dospělých. 

Dominik Božek. Foto Radim HruškaDominik Božek. Foto Radim Hruška

Test k vodě
Jak již tradičně vám o prázdninách 

dáváme možnost potrápit svoje moz-
kové závity všeobecným testem svých 
znalostí. Kdo si je chce vyzkoušet ne-
závazně, stačí mu jen si zapřemýšlet 
o správných odpovědích. Kdo si chce 
zasoutěžit o poukazy do Wellness cen-
tra Kuřim, zašle vyluštění na email 
 redakce@zrcadlo.net nebo na adresu 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, So-
kolská 13, 680 01 Boskovice.

1) Miloš Forman nerežíroval fi lm
a) Valmont
b) Vlasy
c) Jesus Christ Superstar

2) Sika je druh
a) jelena
b) srnce
c) antilopy

3) Na prvním atletickém MS v Helsinkách 
v roce 1983 získali Češi

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

4) Firma Nokia sídlí
a) v Japonsku
b) v Korei
c) ve Finsku

5) Autorem sci-fi  Cesta slepých ptáků je
a) Josef Nesvadba
b) Ludvík Souček
c) Ondřej Neff

6) Gastritida je onemocnění
a) žaludku
b) ledvin
c) jater

7) Frank Lambert je jedním z hlavních hrdi-
nů amerického seriálu

a) Přátelé
b) Dallas
c) Krok za krokem

8) Francouzská královna Marie Antoinetta 
zemřela

a) po sebevraždě

b) na tyfus
c) na popravišti

9) Nejvyšší sopka na světě leží
a) na Kamčatce
b) v Chile
c) na Islandu

10) Stanley Matthews byl slavný
a) fotbalista
b) hokejista
c) atlet

11) Autorem známého románu Americká 
tragédie je

a) Ernest Hemingway
b) Theodore Dreiser
c) James Joyce

12) Vlha pestrá je
a) pták
b) motýl
c) vážka

13) Jiří má svátek
a) 24. dubna
b) 25. dubna
c) 26. dubna

14) Steven Spielberg nerežíroval fi lm
a) Vetřelec
b) Blízká setkání třetího druhu
c) Jurský park

15) Jitrocel se používá na léčbu
a) kašle
b) zánětu močových cest
c) onemocnění žaludku

16) Všechny závody Turné čtyř můstků ve 
skoku na lyžích v jednom roce dokázal vy-
hrát pouze

a) Matti Nykänen
b) Sven Hannawald
c) Gregor Schlierenzauer

17) Autorem kultovního skautského románu 
Dva divoši je

a) Ernest Thompson Seton
b) James Fenimore Cooper
c) James Oliver Curwood

18) Burgas je město
a) v Rumunsku
b) v Srbsku
c) v Bulharsku

19) Třetí olympijské hry v roce 1904 byly
a) v Saint Louis
b) v Los Angeles
c) ve Stockholmu

20) Capablanca byl slavný
a) herec
b) spisovatel
c) šachista

21) Světoznámé album The Wall nahrála 
skupina

a) The Beatles
b) Pink Floyd
c) Led Zeppelin

22) Postava loutky Spejbla má křestní 
jméno

a) Jan 
b) Josef
c) nemá křestní jméno

23) Autory hry Těžká Barbora jsou
a) Voskovec a Werich
b) bratři Mrštíkové
c) bratři Čapkové

24) Žirafa má
a) sedm krčních obratlů
b) sedmnáct krčních obratů
c) sedmadvacet krčních obratlů

25) Jihomoravský kraj má
a) šest okresů
b) sedm okresů
c) osm okresů

26) Na olympiádě v Londýně 2012 získali 
Češi

a) čtyři zlaté
b) pět zlatých
c) šest zlatých

27) Hlavním městem Jihoafrické republiky je
a) Johannesburg
b) Kapské Město
c) Pretoria

28) Českého slavíka v kategorii zpěvák za 
rok 2012 získal

a) Karel Gott
b) Vojtěch Dyk
c) Tomáš Klus

29) Barzoj je druh
a) chrta
b) ohaře
c) teriéra

30) O Stanley Cup hraje v play off po zá-
kladní části NHL nejlepších

a) osm týmů
b) dvanáct týmů
c) šestnáct týmů
 Připravil Bohumil Hlaváček

Vlastimil Zedek: Letní sezóna 
byla velmi úspěšná

Pokračování ze str. 1

Můžete se pochlubit také nejlepší pivovarskou prodejnou...
Ano. Pivovar Černá Hora má nejlepší pivovarskou prodejnu v České 

republice. Rozhodla o tom Česká a moravská pivovarnická akademie. 
Jedná se o prodejnu na vrátnici. Zajišťuje prodej piva a nealkoholic-
kých nápojů po zavírací době klasické pivovarské prodejny. Není tam 
sudové pivo, ale jinak může nabídnout kompletní sortiment. Prodejna 
na vrátnici je otevřena přes celou noc, a to i o víkendu. Pokud si tedy 
půjdete v sobotu například v jednu hodinu v noci koupit pivo na vrát-
nici, tak je k dispozici.

Blíží se populární Pivní pouť. Na co se mohou letos návštěvníci 
těšit? 

Pivní pouť se v Pivovaru Černá Hora uskuteční v sobotu 28. září. 
Návštěvníci se mohou těšit nejen na kvalitní jídlo a pití, ale také na kul-
turní program. Mezi největší hvězdy, které letos v pivovaru vystoupí, 
patří Tři sestry, Mandrage, Xindl X, Zdeněk Izer se Šárkou Vaňkovou 
nebo Kabát revival. Celý program zakončí ve dvaadvacet hodin oh-
ňostroj. Od dvanácti do osmnácti hodin budou navíc probíhat exkurze 
pivovarem. Zájemci uvidí výrobu od varny až do sklepa a budou moci 
také navštívit pivovarské muzeum, kde bude k dispozici odborně vede-
ná degustace piv. Samozřejmě nebude chybět ani svatováclavský pše-
niční speciál. Podrobný program přineseme v příštích číslech Zrcadla 
Blanenska a Boskovicka.

Drnovice přivítají mistrovství 
Evropy v truck trialu

Pokračování ze str. 1
„Ráda bych řekla, že truck trial je sice atraktivní, ale zároveň i ne-

bezpečný sport. Proto chci alespoň touto cestou apelovat na diváky, aby 
se drželi na vyhrazených místech, v žádném případě nevstupovali do 
sekcí a dbali pokynů pořadatelů. V areálu se každý pohybuje na vlastní 
nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Děti a mládež do 15 let musí být 
v doprovodu osoby starší 18 let. Naše pískovna je velmi rozlehlá a lidé 
nemusejí mít strach, že by neviděli,“ doplnila Dvořáčková.

Drnovickou trať si oblíbil i jeden z jezdců Bohumír Čáp. „Je to jed-
na z nejlepších tratí, které vůbec existují. Už jen kvůli tomu, že se 
tam jezdí na písku a ne po kamenech, kde si ničíte auto,“ svěřil se 
pětinásobný mistr republiky a mistr Evropy z roku 2007. Jak potvrdil, 
do Drnovic jezdí velmi rád. „Letos bojujeme společně s další českou 
posádkou o titul, takže tento závod je pro nás velmi důležitý a hodně 
napoví, jak to dopadne,“ přiznal. Kromě něj se v pískovně představí 
několik dalších českých špičkových jezdců. 

Vedle závodů připravili pořadatelé pro návštěvníky doprovodný pro-
gram. Děti budou mít k dispozici skákací hrad, o jejich zábavu se posta-
rá Mateřské centrum Jablíčko. Dopoledne od 10 do 12 hodin se usku-
teční výtvarná dílna, od 14 do 16 hod soutěže. Zájemci se mohou svézt 
na koních nebo absolvovat let vrtulníkem „Parkoviště pro automobily 
bude na volném prostranství naproti pískovně, tedy v bezprostřední 
blízkosti závodů. V Drnovicích i okolí rozmístíme informační panely, 
takže se nemusíte bát, že k nám netrefíte,“ uvedla Dvořáčková. 

Truck trial se v Drnovicích objeví po čtyřech letech. „Začínali jsme 
v devadesátých letech závody off roadů. V roce 2007 jsme se dostali 
k truck trialu, nyní se k nám tyto atraktivní závody upravených náklad-
ních aut vrací. Spojil jsem se s rakouskými pořadateli šampionátu. Při-
jeli se k nám podívat, líbilo se jim tady a hned jsme si plácli,“ vysvětlil 
majitel drnovické pískovny Jaroslav Sedláček. 

TRUCK TRIAL je automobilový sport, kdy vozidlo v terénu zdolává 
přírodní nebo uměle vytvořené překážky. Soutěžící absolvují několik 
sekcí (ohrazených prostor s průjezdovými brankami), kde posádky 
zpravidla bojují proti přírodním či umělým překážkám, na samé hra-
nici fyzikálních zákonů. Ještě před tím jsou však rozděleni do katego-
rií podle počtu náprav a podle rozvoru a rozchodu vozidla. Soutěžit 
mohou pouze vozidla s minimální hmotností 2,5t. Průjezdy sekcemi 
jsou hodnoceny trestnými body. Posádka s jejich nejmenším počtem se 
stává vítězem.  (zpr, hrr)

Na tra  . Nákladní vozy v terénu mohli zájemci sledovat také uplynulý 
víkend v pískovně fi rmy KORA v Kunštátě.  Foto Magda Hrušková

O Moravském krasu jinak
Blansko - Městská knihovna Blansko zve na vernisáž výstavy vý-

tvarných prací z celoročního projektu Hledání tajemství nad zemí či 
pod zemí aneb O Moravském krasu jinak... Vernisáž proběhne v pátek 
6. září v 18 hodin v dětském oddělení a výstavní místnosti knihovny.

„K vidění budou obrázky ale i trojrozměrné objekty, které tvořily 
skupiny dětí z Blanska i z celého regionu v rámci knihovnické akce 
věnované právě Moravskému krasu,“ upřesnila vedoucí regionálního 
oddělení knihovny Helena Jalová. Dodala, že do akce se zapojili malí 
čtenáři z desíti knihoven a také děti z Blanska, které se v minulém roce 
seznamovaly především s Moravským krasem a jeho osobnostmi. Do 
akce se zapojil i blanenský Domov Olga a děti ze speciální školy na 
Žižkově ulici.

Výstavu zahání Helena Jalová a Mgr. Jana Trubáková a o kulturní 
program se postará folková kapela Maják z Blanska. Práce dětí si mů-
žete prohlédnout do pátku 27. září v provozní době knihovny.  (ama)
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Blansko - Moravský kras a jeho 
jeskyně jsou největším turistickým 
lákadlem našeho regionu. Cílem 
tisíců návštěvníků se stávají po 
celý rok Punkevní jeskyně. Jejich 
provozní budova byla postavena už 
v roce 1947 a v roce 1996 se vstup-
ní hala dočkala částečné úpravy. 

„V současné době již tato bu-
dova nevyhovuje požadavkům 
cestovního ruchu, požadavkům 
hygienickým a ani požadavkům 
k zajištění bezpečnosti pracov-
níků a návštěvníků jeskyně. Sto-
jí pod osmdesát metrů vysokou 
skalní stěnou, ze které čas od času 
opadávají uvolněné kameny,“ 
vysvětlil vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka. 
„Proto jsme v letech 1999 až 2001 
zabezpečili skalní stěny kotvením 
skalních bloků a zbudováním zá-
chytných plotů v rizikových loka-
litách s ohledem na ochranu zdejší 
fauny a fl ory. Přesto nelze další 
opadávání kamenů vyloučit.“

Tak byla už v roce 2004 vypsána 
veřejná architektonická soutěž na 
zpracování návrhu řešení stavby 
nového vstupního objektu areálu 
Punkevních jeskyní v Moravském 

Stavba nové provozní budovy u Punkevních 
jeskyní se blíží. Střecha bude pokryta zelení

krasu. Bylo podáno 52 soutěžních 
návrhů, z nichž jako vítězný byl 
vybrán návrh Architektonické kan-
celáře Burian - Křivinka z Brna. 

„Nová provozní budova bude 
stát více méně na místě té stáva-
jící. Její střecha bude pokrytá ve-
getací a je dimenzována tak, aby 
odolala pádu kamene z okolních 
skal. Součástí návrhu je rovněž 
nové řešení přístupu k přístaviš-
ti, zastřešení výstupu a nástupu 
do lodí,“ upřesnil Jiří Hebelka. 
Záměrem je tedy nově uspořádat 
a zjednodušit pohyb návštěvníků, 
vybudovat novou vstupní budovu 
a upravit okolí budovy tak, aby co 
nejlépe splynula s divokou krásou 
okolní přírody.

„Dnes je situace taková, že 
máme přislíbeny peníze ze Stát-
ního fondu životního prostředí 
a probíhá výběrové řízení. Pokud 
všechno půjde podle našich před-
stav, mělo by se s výstavbou za-
čít 1. října,“ sdělil Jiří Hebelka. 
Je jasné, že po dobu prací budou 
Punkevní jeskyně mimo provoz. 
„Je to nezbytné. Budeme se sna-
žit dodržet co nejkratší termín vý-
stavby, ale předpoklad je takový, 
že celá akce by měla být ukonče-
na v listopadu příštího roku. Rádi 

bychom už v červenci příštího 
roku přivítali první návštěvníky, 
i když dokončovací práce budou 
pokračovat,“ řekl vedoucí správy 
s tím, že doufá, že všechny kroky 
proběhnou podle plánu. Ofi ciální 
datum uzavření jeskyní bude zve-
řejněno.

Zeptali jsme se, zda se výstav-
ba vstupního areálu nějak dotkne 
jeskyní samotných? „Nedotkne, 
ale naplánovali jsme jednu změ-
nu. Chtěli bychom zpřístupnit dno 
Macochy i vozíčkářům. Dnes se 
mohou podívat do tak zvaného 
Předního dómu, kde se například 
konají i koncerty. Schodiště jim 
brání v další prohlídce. Chceme 
využít k této ne příliš náročné 
úpravě doby, kdy jeskyně budou 
uzavřeny. Byl by to pěkný dárek 
ke stému výročí zpřístupnění dna 
Macochy. Projekt už je hotov,“ 
upřesnil Jiří Hebelka.

Punkevní jeskyně jsou jako je-
diné v Moravském krasu otevře-
ny tradičně i po celou zimu, kdy 
ostatní jeskyně odpočívají vzhle-
dem k přezimujícím netopýrům. 
Naposledy byly asi na půl roku 
uzavřeny v roce 1996, tehdy pro-
bíhala rekonstrukce návštěvnické 
trasy.

Možná za rok. Tak bude podle schváleného návrhu vypadat průčelí nové provozní budovy Punkevních jeskyní. 
Foto archiv Správy jeskyní Moravského krasu.  Foto vizualizace

Moravský kras - Potřeba bu-
dování návštěvnických středisek 
v místech s významným přírod-
ním a kulturním dědictvím narůstá 
s touhou lidí poznávat, cestovat 
a navštěvovat zajímavé destinace. 
Proto Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR navrhla, aby jejich 
výstavba byla zařazena mezi před-
měty podpory v Operačním pro-
gramu Životní prostředí, který je 
spolufi nancován z fondů EU. 

Základní vizí programu Dům 
přírody je pozitivní osvěta a vý-
chova návštěvníků, obyvatel a uži-
vatelů chráněných území.

Dům přírody jako návštěvnické 
centrum bude upozorňovat na zají-
mavá místa celé chráněné krajinné 
oblasti, přiblíží také návštěvní-
kům myšlenky ochrany cenného 
území. Má je také informovat 
o přírodních, historických i kultur-
ních hodnotách a ochraně přírody 
a krajiny.

V současné době v Moravském 

Vznikne Dům přírody Moravského krasu

krasu žádné návštěvnické ani in-
formační středisko zaměřené spe-
ciálně na ochranu přírody není. 
Ale možná se brzy dočkáme. Pro 

nový Dům přírody byla vybrána 
centrální část národní přírodní re-
zervace Vývěry Punkvy - lokalita 
Skalní mlýn. Jde o tradiční turis-

tické centrum Moravského krasu 
s vysokou návštěvností, kam se 
ročně podívá až 400 tisíc lidí.

„Podobu Domu přírody v Mo-
ravském krasu navrhl brněnský 
ateliér P. P. Architects. Objekty 
vyrostou z materiálů blízkých této 
lokalitě. Z kamene a dřeva,“ řekl 
vedoucí Správy CHKO Morav-
ský kras Leoš Štefka. „Dnes už 
jsou podepsány všechny potřebné 
smlouvy na stavbu, expozici, 3D 
fi lm a technický dozor investora. 
Na konci září se na Správě CHKO 
sejdou všechny zainteresované 
strany. Rozhodující bude konečné 
rozhodnutí ministra o uvolnění fi -
nančních prostředků, protože jsou 
již blokovány na Fondu životního 
prostředí. Stane-li se tak v nejbliž-
ší době, pak by mohla být výstav-
ba návštěvnického centra na Skal-
ním mlýně zahájena,“ upřesnil 
Leoš Štefka s tím, že první sezona 
návštěvnického centra by mohla 
začít v roce 2015.  (ama)

Vstupní prostor. Návštěvníci Moravského krasu se možná už brzy pro-
jdou po lávce přes říčku Punkvu a vstoupí do Domu přírody Moravského 
krasu.  Návrh P. P. Architects

Moravský kras - 1. červenec 
1933 vstoupil do dějin speleolo-
gie, ať byl, či je pohled na toto dílo 
jakýkoliv. Zpřístupnění Macochy 
po vodě bylo jen dalším logickým 
krokem po objevení a zpřístupnění 
Macochy turistům suchou cestou 
Punkevními jeskyněmi v červenci 
1914. Je pravdou, že z dnešního 
pohledu byl zásah do hydrologie 
podzemního toku Punkvy poně-
kud drastický a v dnešním pojetí 
ochrany přírody by sotva obstál. 
Ale taková byla doba a takové 
byly prostředky.

O proniknutí na dno propasti 
Macochy po vodě podzemní říčky 
Punkvy se snažily celé generace. 

Toto úsilí hatily hluboké a kom-
plikované sifony, které po něko-
lik století bránily v proniknutí 
do jeskyní. Na přelomu 19. a 20. 
století nastoupila nová generace 
průzkumníků vedených Karlem 
Absolonem, kteří si dali jedno-
značný cíl: zpřístupnit Macochu. 
Nejdříve po suchu a pak po vodě. 
Až použití v té době nejmoder-
nější a nejvýkonnější techniky, 
značných fi nančních prostředků 
a obrovské nasazení, ať již vý-
zkumné skupiny či dělníků, při-
spělo k tomu, že se podařilo toto 
dílo dokončit.

První, koho literatura zná, že 
se pokusil proniknout do výtoku 

Punkvy byl H. Salm. Na jednodu-
chém dřevěném plavidle doplul 
v roce 1808 do vzdálenosti 75 m, 
další cestu uzavírala skála spada-
jící pod hladinu vody. Lze samo-
zřejmě předpokládat, že dávno 
před Salmem, se pokoušeli oby-
vatelé, díky vrozené zvědavosti, 
proniknout do vnitřku skal. A je 
také známo, že učení pánové, ra-
ději za úplatu napřed poslali ven-
kovana, aby cestu prověřil a pak 
objevovali.

Význam této události spočívá 
v řešení celého problému, které 
si vyžádalo nasazení na tehdejší 
dobu neobvyklého množství mate-
riálních a technických prostředků. 
Mnohé z nich byly při výzkumu 
v jeskyních použity vůbec poprvé.

Zvláště při překonávání Hlubo-
kého (Zlého) sifonu bylo použito 
do té doby nepředstavitelných 
prostředků: speciálních vrtacích 
souprav k provádění pokusných 
vyhledávacích vrtů, těžké potápě-
cí skafandry, baterie čerpadel atd. 
Objev podzemní Punkvy s Macoš-
skými vodními dómy a Masary-
kovým dómem, přispěl k poznání 
části Moravského krasu a stal se 
nástupištěm k formování a rozší-
ření některých vědních disciplin, 
zabývajících se krasovou proble-
matikou.

Díky široké publicitě v denním 
tisku, odborných a vědeckých 
časopisech i v rozhlase sledova-
la průběh prací mimo odborníky 
i široká veřejnost. Moravský kras 

v té době navštívila celá řada vý-
značných osobností a evropských 
krasových badatelů J. Cvijič, E. A. 
Martel, A. Penck, R. de Martone. 
Moravský Kras se tak dostával 
do podvědomí odborné veřejnos-
ti, která se v té době vyslovovala 
s velkým uznáním k prováděným 
výzkumným pracím. Veřejnost 
a zejména pak turisté vítali možnost 
navštívit nové lokality a objevy no-
vých jeskyní jim tuto možnost plně 
poskytovaly.  Před deseti 
 lety napsal Jan Flek

Dodnes se plavba po říčce 
Punkvě prakticky nezměnila. Je 
dlouhá 350 metrů a pohybuje se 
po ní celkem devět lodí. Do každé 
se vejde 18 lidí. Každá výprava 
obsadí tři loďky. Hloubka koryta 
podzemní Punkvy po níž lodě jez-
dí kolísá od 70 centimetrů v horní 
části ve slepém rameni Punkvy, 
po největší kolem 11 či 12 metrů 
přímo na plavbě a na odbočce do-
sahuje kolem 19 metrů.

Punkevní jeskyně jsou v Čes-
ké republice jedinou lokalitou, 

kde si plavbu na podzemní říčce 
můžete užít. Tomu také odpovídá 
zájem turistů a to nejen tuzem-
ských. „Punkevní jeskyně nabí-
zejí velice atraktivní okruh obsa-
hující „suchou“ podzemní část, 
dno propasti a plavbu, pak ještě 
máte možnost vyjet si lanovkou 
podívat se do propasti pěkně svr-
chu,“ připomenul vedoucí Správy 
jeskyní Moravského krasu Jiří 
Hebelka. 

Bylo připraveno z různý infor-
mačních zdrojů

První plavba po podzemní říčce - Stalo se před osmdesá   lety

Průkopníci. Odvážní muži s čerpadly odhalovali tajemství podzemního toku říčky Punkvy. 
 Foto archiv Správy jeskyní Moravského krasu

Historie objevování Punkevních jeskyní
1857 - Jindřich Wankel pronikl z vývěru Punkvy proti proudu do 

vzdálenosti cca 80 m
1909 - Objev Předního dómu
1910 - Objev Reichenbachova a Zadního dómu, zpřístupnění Před-

ního dómu pro veřejnost
1913 - Instalace ocelového žebříku na dno Macochy a ražba štoly 

ze dna propasti, objevení dómu U Anděla a Tunelové chodby
1914 - Zpřístupnění suché části Punkevních jeskyní mezi Pustým 

žlebem a Macochou
1920 - Odstřelem Wankelova sifonu byly objeveny nové prostory 

Masarykův dóm a Skleněné dómy
1923 - 1924 - Neúspěšné pokusy o nalezení odtoku Punkvy ze dna 

Macochy
1928 - 1929 - Ražba odvodňovací štoly, která umožňuje snížit hla-

dinu Punkvy o 6 metrů; Proniknutí ze dna Macochy do starého řečiště 
Punkvy

1933 - Propojení Pustého žlebu s Macochou vodní cestou, otevření 
plavby pro veřejnost

Jak bylo objevováno dno 
propasti Macocha

Pohled do historie
Poprvé se o propasti Macoše zmiňuje v písemných dokumentech 

řeholník zábrdovického kláštera Martin Alexander Vigsius roku 1663. 
Prvním člověkem, který prokazatelně sestoupil na její dno, byl Lazar 
Schopper, pozdější provinciál řádu Minoritů na Moravě - stalo se to roku 
1723, od oné události nás dnes dělí 290 let. 

V roce 1748 Macochu zdolala z iniciativy Johanna Nagela expedice 
horníků, sám Nagel se však sestupu neúčastnil. Roku 1776 se konal dal-
ší sestup, který vedl majitel rájeckého panství Karel Josef Salm. První 
vědeckou expedici na dno Macochy vedl roku 1784 Karel Rudzinský, 
který odsud přinesl mnoho cenných poznatků. Roku 1808 uskutečnil na 
dno Macochy sestup Hugo František Salm. V polovině 19. století začala 
éra dalších sestupů, které zahájil roku 1856 Jindřich Wankel. Roku 1855 
napsal sloupský kaplan Jan Nepomuk Soukop báseň o Macoše a o tři léta 
později prvního cestopisného průvodce o Moravském krasu „Macocha a 
její okolí“. V roce 1864 zdolal Macochu další známý badatel Martin Kříž 
a po něm se konaly další sestupy. 

V roce 1901 vykonal do Macochy první sestup známý krasový badatel 
Karel Absolon, čímž začala éra dalších objevů. Roku 1909 byly objeve-
ny Punkevní jeskyně a roku 1914 bylo propojeno dno Macochy suchou 
cestou z Pustého žlebu. Cestu ponornou říčkou Punkvou se podařilo zdo-
lat a zpřístupnit roku 1933.  Pokračování na str. 7
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BOSKOVICE  RŮŽOVÉ NÁMĚSTÍ

ZAČÁTKEM 

ZÁŘÍ 

OTEVÍRÁME

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

Energy - Vstupte s námi  
                    do světa bylin

Firma Energy je výhradně česká společnost s nadnárodní působností.Od 
svého vzniku v roce 1995 se prostřednictvím svých kvalitních výrobků stala 
průkopníkem alternativní medicíny nejen u nás, ale i jinde ve světě. Během 
krátké doby získala mnohá ocenění a podporu uživatelů.

Naše fi lozofi e je založena na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl 
jako propojené součásti jednoho energetického systému.

Přípravky Energy jsou výjimečné potravní doplňky, vyrobené na základě 
nejmodernějších poznatků alternativních věd. Jsou sestaveny podle principů 
staré čínské medicíny, avšak s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, 
homeopatie, krystaloterapie a biorezonance.

Základem nabídky je Pentagram koncentrátů. Jde o světovou novinku 
v oblasti obnovování zdraví a jeho prevence. Pět přípravků představuje 
působení pěti základních přírodních prvků, s jejichž energiemi korespondují. 
Systém regenerace se týká i vnějšího použití prostřednictvím aplikace krémů 
Pentagramu, které mj. obsahují minerální vodu z vřídla Podhájska.

Vedle těchto základních přípravků nabízíme další kvalitní doplňkové produkty 
a řadu pěstící kosmetiky.

Produkty můžete zakoupit v Klubu Energy Boskovice, 
Krátká 16. Vedoucí klubu Eva Kocmanová, 

kontakt: 516 452 373; 720 529 424.

Dále nabízíme poradnu pro užívání přípravků Energy, 
měření přístrojem Supertronik, zdravotní a relaxační 

masáže – kontakt 723 630 933.

Nová lékárna Magistr Tom
Začátkem září se v Boskovicích na 

Růžovém náměstí otevře nová lékárna 
Magistr Tom. Kromě přátelského pro-
středí a odborné obsluhy nabídne i jed-
nu novinku , kterou je částečně samo-
obslužný prodej dětské a zdravé výživy, 
potravinových doplňků a homeopatik. 

V cenách léků by Magistr Tom rád na 
prostoru osmdesáti metrů čtverečních 
nabídl největší možný výběr a zároveň ty 
nejlevnější ceny ve městě pro zákazníky 
s věrnostní kartou. Samozřejmostí bude 
příprava očních kapek, léků nebo mastí 
a kosmetické poradenství.

Magistr Tom by měl nabídnout pro ná-
kup léků dokonalý klid. K dispozici bude 
dětský koutek, automat na kávu a iltro-
vanou vodu s posezením a wi- i připoje-
ním. „Do lékárny hodně chodí maminky 
s dětmi od pediatrů, zatímco si bude dítě hrát, může si maminka v klidu a bez stresu vybrat. To samé 
platí i pro tatínky, kteří si mezitím mohou třeba stáhnout poštu.

Mgr. Dvořák si prodejnu v Růžovém náměstí vybral záměrně. „Jedná se o krásné místo v příjemném 
prostředí hned vedle pěší zóny. Navíc v okolí stále vznikají další ordinace lékařů. Otevírací doba bude 
od pondělí do pátku od 7.30 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. bez přestávky. „Věřím, že to 
zákazníci ocení a budou k nám chodit rádi a pohodlně nakupovat,“ zakončil Mgr. Dvořák.  (PR)

HIPPOKRATES BOSKOVICE a.s., Lidická 10, 680 01  Boskovice

www.hippokrates-boskovice.cz

Vše co děláme, děláme pro Vás.

 

SEZNAM VÝKONŮ
operace hemoroidů
operace křečových žil
operace tříselné kýly
operace pupeční kýly
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura                      
odstranění kožních névů
další výkony po konzultaci s lékařem
estetická dermatologie obličeje  

 - botulotoxin, kožní výplně vrásek

ORDINAČNÍ HODINY

 PONDĚLÍ 9.00–14.00
 ÚTERÝ 8.30–14.00
 STŘEDA 8.00–11.00
 ČTVRTEK 8.00–13.00
 PÁTEK 8.30–13.00

MUDr. Jan KREJSTA  MUDr. Ivoš NOVOSAD
MUDr. Lubomír MACH

JEDNODENNÍ CHIRURGIE:
Pacient je propuštěn za 2–4 hodiny do domácího ošetřování!  Bez nutnosti hospitalizace!

E-mail: info@hippokrates-boskovice.cz
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Jak bylo objevováno dno 

propasti Macocha

Jaká je současnost?
Časy se změnily, ale jedno zůstává, propast dnes láká horolezce – ne k 

sestupům, ale k výstupům. Macocha je součástí národní přírodní rezer-
vace a v národní rezervaci je horolezecká činnost povolena jen díky vý-
jimce z ochranných podmínek rezervace. „Jedním z terénů, pro které tato 
výjimka platí, je i propast Macocha, pro kterou jsou stanoveny strikt-
ní podmínky. Je povoleno lezení pouze na jediném místě, a to na stěně 
pod horním můstkem. Na stěnu horolezci nastupují traverzem z dolní-
ho můstku asi do poloviny skalní stěny a lezou směrem vzhůru. Každý 
jednotlivý výstup musí být schválen jak Správou CHKO, tak Správou 
jeskyní Moravského krasu. Navíc se jedná jen o povolení udělovaná na 
druhou polovinu roku s ohledem na hnízdění ptáků ve stěnách,“ upřesnil 
vedoucí Správy CHKO Leoš Štefka a dodal. „Naprosto výjimečně povo-
lujeme výstup na místo, kterému se říká Klenba Macochy. Tam horolezci 
nastupují ze dna propasti a v místech, kde se schází dolů na lodičky, 
vlevo od schodiště, slézají klenbu tohoto prostoru jako pavouci za pod-
pory nejrůznějších pomůcek. Překonat tuto trasu trvá den i déle. Je to ale 
naprosto výjimečná a extrémní záležitost.“

Důvodem, proč pro propast platí striktní ochranný režim, je přírodní 
kvalita lokality. Řekněme, že propast je jakási slepá kapsa, i když dnes 
částečně narušená zpřístupněním propasti, a to jak po vodě, tak suchou 
cestou. Po dohodě s pracovníky Správy jeskyní jsou na trase instalová-
ny větrné uzávěry tak, aby byl v propasti více méně udržován původní 
režim.

„Je to inverzní kapsa. Tedy chladné dno, řekněme – extrémně chladné, 
kde se dlouho do jara drží sníh a led a směrem vzhůru se vzduch oteplu-
je. Dno zarůstá vlhkomilnými horskými a podhorskými druhy jako je 
například náměsíčnice vytrvalá nebo jelení jazyk celolistý. A jakmile se 
postupuje výše, jsou to druhy na slunných a teplých stanovištích. Tedy 
naprosto obrácený sled vegetačních stupňů. 

Unikátem z hlediska botanického je kruhatka Matthiolova, která na 
stěnách propasti roste v několika desítkách exemplářů. Teď aktuálně 
jsme tam výjimečně povolili studentům přírodovědecké fakulty Palac-
kého univerzity v Olomouci výzkum speciálně zaměřený na genetiku 
kruhatky, abychom poznali, zda se oddělení od původního areálu jejího 
výskytu, což může být až osm tisíc let, podepsalo na genetice rostliny. 
Kruhatky z Macochy jsou Kovandou v Květeně České republiky popsá-
ny jako endemický poddruh – kruhatka Matthiolova moravská. Pokud je 
toto zařazení správné, pak s jedná o jediné rostliny na celé zeměkouli...

Na dně Macochy je dále uváděn výskyt jednoho maloštětinatého čer-
va, který je také považován za endemický druh,“ vysvětlil Leoš Štefka.

Do Macochy vlastně návštěvníci Punkevních jeskyní nevstupují. Je 
pro ně určen vyhlídkový bod na trase a pak mohou využít Horního a Dol-
ního můstku, aby do ní nahlédli shora. 

Pokud si někdo všiml chodníčku na dně propasti, pak ten není určen 
návštěvníkům, ale slouží ke dvěma účelům. Představuje přístupovou 
cestu k Červíkovým jeskyním, kde mají povolen výzkum potápěči-jes-
kyňáři a dále je to přístup k mikroklimatické stanici, kde probíhá mimo 
jiné monitoring teplot v propasti.  (ama)

Marta Antonínová

Brno - Nový film s názvem 
Sebemilenec se začal natáčet 
v polovině července v Brně. Je to 
už třetí titul, který v brněnském 
studiu České televize vzniká 
podle námětu spisovatelky Si-
mony Monyové. 

Pod vedením režiséra Filipa 
Renče se v hlavních rolích před-

staví známé tváře jako Simona 
Stašová a Jaromír Dulava, dále 
hrají Pavel Kříž, Naďa Konva-
linková, Miluše Šplechtová, Klá-
ra Sedláčková-Oltová, Zdeněk 
Dvořák a další.

Téma Monyové zpracova-
la scenáristka Eva Papoušková 
společně s Filipem Renčem. „Je 
to silné psychodrama o citovém 
vydírání, o nebezpečném až pa-

tologickém vývoji vztahu mezi 
mužem a ženou,“ řekl Renč. 
Zdůrazil, že při výběru hlavních 
postav sázel na jistotu. „Je to be-
zesporu herecký film, ve kterém 
naplno spoléhám na schopnosti, 
možnosti a tvůrčí invenci Simo-
ny Stašové i Jaromíra Dulavy.“ 
Režisér mluví o filmu jako o 
silné psychologické hře, ve kte-
ré se potkávají dobrosrdečná, 

důvěřivá, lidi i zvířata milující 
žena s násilnickým typem muže. 
„Poprat se s tématem psychoho-
roru je pro mě obrovská výzva,“ 
dodal Renč. 

Sebemilenec je už čtvrtým fil-
mem, který Filip Renč pro Čes-
kou televizi v brněnském studiu 
točí. Vzniká v Tvůrčí producent-
ské skupině dramatické tvorby 
Davida Ziegelbauera.

Filip Renč natáčí v Brně a okolí

Sebemilenec. Hlavní roli v novém fi lmu svěřil Filip Renč herečce Simoně Stašové. Natáčelo se v okolí Brna.  Foto Jef Kratochvil

Blansko - Počátkem července 
uplynulo 25 let od zahájení čin-
nosti dialyzačního střediska v Ne-
mocnici Blansko. Jeho hlavním 
úkolem je provádět pravidelné 
očišťování krve, tzv. hemodialý-
zu u pacientů se selháním ledvin. 
Za uplynulých dvacet pět let bylo 
ve středisku provedeno více než 
170 tisíc hemodialýz pro téměř 
2000 pacientů z celého okresu 
Blansko. 

V Nemocnici Blansko je posky-
tována na Nefrologickém oddělení 
péče všem pacientům s nemocemi 
ledvin. Jedná se o péči komplexní, 
která je zajišťována v ambulant-
ních provozech Nefrologické am-
bulance a Hemodialyzačního stře-
diska. Tam, kde není ambulantní 
péče možná (zejména v případech 
akutního selhání ledvin a závaž-
ných komplikací u pacientů již 
léčených), je péče poskytována za 
hospitalizace na lůžkách Společ-
ného lůžkového fondu, popř. jed-
notce intenzivní péče.

Hemodialyzační středisko je 
v provozu od 4.července roku 
1988. Poskytuje v nepřetržitém 
provozu následující metody očiš-
ťování krve: hemodialýzu, hemo-
diafi ltraci a hemofi ltraci. Důležitou 
součástí péče střediska je příprava 
pacientů na transplantaci ledviny. 
Nefrologické oddělení Nemocnice 

Umělá ledvina v Nemocnici Blansko slaví 25 let

 Foto archiv Foto archiv

Blansko sleduje trvale z kvalitativ-
ního hlediska nejmodernější vývo-
jové trendy v péči o pacienty a je 
v tomto dle objektivních statistik 
nad celostátním průměrem. Rov-
něž výkonnostní ukazatele jsou 
nad celostátním průměrem. 

Nejužívanější léčbou selhání 
ledvin je hemodialýza, kdy probí-
há očišťování krve na tzv. „umělé 
ledvině“. V České republice byla 
první hemodialýza provedena 
v Praze v roce 1955, tehdy jako 
v pátém evropském městě. Další 

rozvoj hemodialyzační léčby byl 
na území naší republiky pomalý. 
Teprve v sedmdesátých letech do-
chází k rozvoji léčby nemocných 
s chronickým selháním ledvin. 
Ještě v osmdesátých letech existo-
vala stanovená věková kritéria (50, 
později 60 let!) k zařazení nemoc-
ných k pravidelnému očišťování 
krve, a to z důvodu nedostatku 
volné kapacity. V roce 1989 bylo 
na území České republiky pouze 
38 hemodialyzačních středisek. 
V současné době je v ČR asi sto 

středisek a tato síť pokrývá potře-
by veškeré péče o pacienty.

Další metodou očišťování krve 
zcela srovnatelnou s hemodialýzou 
je peritoneální dialýza, která vyu-
žívá k očišťování krve pacientovu 
pobřišnici. V současné době se 
stává metodou první volby. Skýtá 
pacientům více volnosti a nezávis-
losti na dialyzačním středisku.

A konečně - úspěšná transplan-
tace ledvin od zemřelých nebo 
žijících dárců představuje plnou 
náhradu funkce ledvin. Je možná 
u pacientů, kteří jsou schopni vý-
kon a následnou léčbu podstoupit 
a u kterých je předpoklad dlouho-
dobé funkce štěpu.

V počátcích chronické dialyzač-
ní léčby byla jako úspěch hodno-
cena prostá skutečnost, že paci-
ent nezemřel. Díky významnému 
technickému a medicínskému po-
kroku došlo v posledních dvaceti 
pěti letech k největšímu vývoji 
uvedených metod v jejich historii. 
V současné době je cílem poskyt-
nout péči všem pacientům, kteří ji 
potřebují, vybrat pro ně optimální 
modifi kaci léčby ze všech nabí-
zejících se, zabránit nebo alespoň 
minimalizovat akutní a chronické 
komplikace. Současným cílem 
není zajistit pouhé přežívání, ale 
zajištění co nejpřijatelnější kvality 
života pacientů.  (zpr, hrr)

Fotoreportáž z Mezinárodní výstavy koček v Boskovicích

 Foto J. Oldřich Foto J. Oldřich  Foto J. Oldřich Foto J. Oldřich

 Foto J. Oldřich Foto J. Oldřich Foto J. Oldřich Foto J. Oldřich  Foto V. Friš Foto V. Friš
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www.dealer-renault.cz

MOTORY RENAULT 
VYUŽÍVAJÍ TECHNOLOGIE F1
Diesel – Energy 1,5 dCi 90 k se spotřebou 3,6 l/100 km

Benzín –  Energy 0,9 TCe 90 k se spotřebou 4,5 l/100 km

PALIVOVÁ KARTA V HODNOTĚ 12 555 Kč

5 MĚSÍCŮ ODLOŽENÝCH SPLÁTEK 

5 LET ROZŠÍŘENÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEBN Á D R Ž
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Více informací o nabídce vám poskytne prodejce Renault. Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2013. Zobrazená cena modelu Fluence a Scénic se vztahuje pouze na skladové vozy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane 

dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l/100 km), emise CO
2
 95-125 (g/km). Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO

2
 93–127 (g/km). Fluence: spotřeba 

3,9–8,9 (l/100 km), emise CO
2
 114–155 (g/km). Scénic Xmod: spotřeba 4,0–10,4 (l/100 km), emise CO

2
 114–178 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro 

homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889

VY JEZDÍTE, MY PLATÍME!

RENAULT CLIO

od 229 900 Kč

RENAULT FLUENCE

od 254 900 Kč

RENAULT SCÉNIC

od 349 900 Kč

RENAULT CAPTUR

od 299 900 Kč
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LETNÍ KINO BOSKOVICE
30. 8. 2013  20.00 hod.  

350 Kč předprodej / 400 Kč na místě           
Předprodej v síti ticketportal.cz a v Městském informačním středisku, 
Masarykovo nám. 1, Boskovice, tel. 516 48 86 77.                                                      www.kulturaboskovice.cz

r e g i o n á l n í  n o v i n y

BoskovickoBoskovicko 
REKLAMNÍ AGENTURA

D-PRODUCTION, s.r.o.



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Sobota 24. srpna 
v 16.30 hod.

FK Blansko – MFK Vyškov

Pozvánka na fotbal

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Blansko zahájilo novou divizní sezonu výborně a po domácí výhře bodovalo také venku

Má čtyři body a páté místo v tabulce
Bohumil Hlaváček

Blansko - Start Blanska do 
divize? Výborný! První kolo 
a skalp loni ještě třetiligových 
Rosic. Ve druhém pak bod 
z Bystrce, přičemž byl tým 
Jiřího Hajského podle všech 
v utkání lepší než kolektiv kolem 
Michala Kuglera. Škarohlídi, 
kteří předpovídali fi asko mladého 
celku, neměli pravdu. Blanenští 
zatím předvádí nadšený útočný 
fotbal a doufejme, že mu euforie, 
um i potřebné štěstíčko vydrží 
i nadále.

1. kolo: FK Blansko – Slo-
van Rosice 3:1 (2:0). Branky: 
11. a 31. Müller, 89. Hansl - 74. 
Šauer. Blansko: Juran - Gromský 
(81. Maška), Bubeníček, Buchta 
– Skoupý O., Müller (78. Daněk) - 
Pospíšil, Horáček (89. Michálek), 
T. Zouhar, Nečas - Trtílek (88. 
Hansl). Trenér: Jiří Hajský. Divá-
ků: 410. Rozhodčí: Drápal - Řez-
níček, Polanský. 

Na lavičce soupeře jako trenér 
bývalý hráč Blanska Petr Čejka, 
v základní sestavě Šenk a Pšikal. 
I to bylo na zápasu s favorizova-
nými Rosicemi zajímavé. Natě-
šení diváci odcházeli spokojeni. 
Výborný výkon a tři body doma, 
co víc si přát.

Zápas začal pro domácí skvěle. 
Běžela 10. minuta a po standardce 
Pospíšila se hlavou trefi l Müller – 
1:0. Zaskočení hosté mohli srov-
nat, Havlásek však v 19. minutě 
nemířil přesně. Podobně si vedl po 
chvíli Pšikal a na druhé straně ná-
sledně Trtílek. Trefi l se až Müller. 
Jeho druhá branka padla po nastře-
lené standardce do vápna, kterou 
nepříliš dobře chytající rosický 
gólman evidentně špatně odhadl – 
2:0. Ve zbytku půle již další šance 

záznamem do střeleckého zápisu 
neskončily. 

Hned v úvodu druhé pětačtyři-
cetiminutovky se blýskl excelent-
ním zákrokem Juran. Tomu v 60. 
minutě pomohla při dalším závaru 
tyč. Po čtvrthodině ale přece je-
nom kapituloval po střele Šauera 
– 2:1. Autor branky mohl vyrov-
nat neměl ale v závěru zápasu při 
střele dobře namířeno. Konec byl 
jako ze sna. Hajský vytáhl žolíka 
v podobě Ladislava Hansla, kte-

rý se okamžitě po naskočení do 
utkání dostal k míči, nadvakrát si 
ho potáhl a po zpětné kličce poslal 
nechytatelně za Lengálova záda – 
3:1. Vymalováno. 

Další výsledky 1. kola: Bohu-
nice – Bystrc 1:3 (1:2). Uherský 
Brod – Líšeň 1:4 (1:2). Hodonín 
– Stará Říše 1:2 (1:1). Bystřice 
– Tasovice 2:2 (2:1). Pelhřimov 
– Vrchovina 3:0 (1:0). Napajedla 
– Velké Meziříčí 0:1 (0:0). Polná – 
Vyškov 1:0 (0:0). 

FC DOSTA Bystrc – FK Blan-
sko 2:2 (1:1). Branky: 36. Doležel, 
72. Košulič – 30. Trtílek, 87. Mül-
ler. FK Blansko: Juran – Skoupý 
(75. Hepp), Müller, Zouhar, Pospí-
šil, Nečas (82. Michálek), Trtílek 
(65: Hansl), Horáček, Buchta (81. 
Daněk), Gromský, Bubeníček (K). 
Trenér: Jiří Hajský. Diváků: 320. 
Rozhodčí: Mikula – Mrázek, Ha-
nák. 

První čtvrthodina se odehráva-
la za velkého vedra ve znamení 

vzájemného oťukávání soupeřů. 
Příměří narušil Doležel, který 
se sám řítil na Jurana. Jeho ještě 
nedávný spoluhráč ho ale přečetl 
a včasným vyběhnutím mu šanci 
zmařil. Zablýsklo se ale na dru-
hé straně a bylo to hned gólově. 
Běžela 30. minuta. Pospíšil na-
šel ve vápně Trtílka a ten střelou 
z voleje otevřel skóre – 1:0. A po 
pěti minutách mohlo být pro hos-
ty ještě veseleji. Skoupý napřáhl 
z přímého kopu a jeho petelice 
jen těsně minula bystrckou bran-
ku. Trest přišel vzápětí. Doležel 
se dostal k míči v těsné blízkos-
ti Juranovy svatyně a dostal míč 
za jeho záda – 1:1. Výsledek se 
mohl otočit úplně, Košulič ale ve 
40. minutě jen orazítkoval bla-
nenskou tyč. 

Po změně stran se nejprve opět 
soupeři rozkoukávali. Do první 
šance šel Doležel, pro Jurana ale 
nebezpečný nebyl. O dvě minuty 
později se radovali z gólu hosté, 
sudí ale viděli ofsajd. Blansko 
začalo mít více ze hry. Avšak, jak 
již to bývá, když se neprosadilo 
po šancích Hansla ani Horáčka, 
padla branka na druhé straně. Za 
velkého tlaku hostí se z brejku 
prosadil Košulič a po kličce i Ju-
ranovi poslal svůj tým do vedení 
– 2:1. Hosté se ale z této fotbalo-

vé nespravedlnosti otřepali a na-
dechli se k závěrečnému náporu. 
Ten dokázali přetavit v zasloužené 
vyrovnání v 87. minutě. Po pravé 
straně se uvolnil Zouhar, nacent-
roval a Müller uklidil míč do sítě 
– 2:2. Bystrc ještě mohla kont-
rovat, skvělý Juran ale Kubíčka 
vychytal. Vynikající zápas dospěl 
k odpovídající remíze. Jiří Hajský 
byl spokojen, jeho svěřenci splnili 
pokyny, kterými je k zápasu vy-
zbrojil. 

Další výsledky 2. kola: Vyškov 
– Bohunice 1:1 (0:1). Bystřice n.P. 
– Hodonín 0:0. Stará Říše – Polná 
0:3 (0:0). Rosice – Uherský Brod 
1:1 (0:1). Líšeň – Napajedla 1:0 
(0:0). Velké Meziříčí – Pelhřimov  
2:1 (2:0). Tasovice – Vrchovina 
2:0 (0:0). 
 1. Líšeň 2 2 0 0 5:1 6
 2. Polná 2 2 0 0 4:0 6
 3. V. Meziříčí 2 2 0 0 3:1 6
 4. Bystrc 2 1 1 0 5:3 4
 5. Blansko 2 1 1 0 5:3 4
 6. Tasovice 2 1 1 0 4:2 4
 7. Pelhřimov 2 1 0 1 4:2 3
 8. Stará Říše 2 1 0 1 2:4 3 
 9. Bystřice 2 0 2 0 2:2 2
 10. Vyškov 2 0 1 1 1:2 1 
 11. Hodonín 2 0 1 1 1:2 1
 12. Rosice 2 0 1 1 2:4 1
 13. Bohunice 2 0 1 1 2:4 1
 14. Uh. Brod 2 0 1 1 2:5 1 
 15. Napajedla 2 0 0 2 0:2 0
 16. Vrchovina 2 0 0 2 0:5 0

Blansko – Rosice 3:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Rosice 3:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Parádní začátek se-
zóny se vyvedl v Ráječku. Hned 
v prvním kole se mu povedl husar-
ský kousek, když přivezlo tři body 
z Moravského Krumlova, kde se 
jim tradičně nedařilo. A druhé 
kolo doma, to byl koncert. Ra-
tíškovice vzdorovaly jen v první 
čtvrthodince, v níž předvedly ně-
kolik nebezpečných okamžiků. Po 
obdržené brance pak již na hřišti 
byla jen Olympia a bylo jen otáz-
kou času, kolik kousků soupeři 
nasází. Skončila na pěti.

FC Moravský Krumlov – SK 
Olympia Ráječko 2:3 (0:1). Bran-
ky: 46. Schwarz, 88. Zelníček - 9. 
Sehnal M., 47. Sehnal J., 54. Teno-
ra. Ráječko: Bednář - Kupský, To-
man, Kuldan, Neděla - Shkurupii, 
Štrajt, Mičko, Sehnal J. - Tenora, 
Sehnal M. Diváků: 130 

Již v 9. minutě se trefi l Martin 
Sehnal. Srovnání přišlo hned po 
změně stran, kontr ale přišel oka-
mžitě po penaltě proměněné Ja-
nem Sehnalem. Krátce nato zvýšil 
Tenora a domácí pak již jen snížili 
v samém závěru Zelníčkem. 

SK Olympia Ráječko – Baník 
Ratíškovice 5:0 (2:0). Branky: 
16. vlastní, 23. Kuldan, Kuldan, 
Mičko, Sehnal M. Ráječko: Bed-
nář – Kupský, Toman, Bartoš, 
Neděla (83. Žůrek) – Blaha (70. 
Štrajt), Kuldan, Mičko, Sehnal J. 
– Tenora (64. Horák), Sehnal M. 
Diváků: 150. 

Úvod utkání patřil překvapivě 
hostům. Ti se dostávali snadno až 
do vápna Olympie, jejíž obrana 
vyráběla jednu nepřesnost za dru-
hou. Vše se ale změnilo po 16. mi-
nutě, kdy Ratíškovice zazmatko-
valy v defenzivě a daly si nešťast-
ný vlastní gól. Jejich hra se pak 
rozsypala jako pověstný domeček 

Ráječko je v čele krajského přeboru

z karet. Další branka na sebe nene-
chala dlouho čekat. Ve 23. minutě 
se uvolnil na hranici vápna agilní 
Kuldan a zamířil přesně k tyči. 
Do poločasu již sice gól nepadl, 
bylo však již jasné, kdo je pánem 
na hřišti. Krásné střely vyslali na 
branku soupeře Kuldan a Jan Se-
hnal. 

Třetí branka do sítě hostů padla 
v 57. minutě. Jan Sehnal zakroutil 
trestný kop do vápna na Kuldano-
vu hlavu, ten přiklepl hlavou míč 
přesně na Mička a ten dal na 3:0. 
To byla defi nitivní tečka za zápa-

sem. V 62. minutě po kombinační 
akci uklidil balon do sítě opět vý-
borně hrající Kuldan. Účet zápasu 
uzavřel kanonýr Martin Sehnal 
v 82. minutě pro něho typickým 
způsobem hlavou ve výskoku na 
vzdálenější tyč.

Další výsledky: Novosedly – 
Rajhrad 0:2 (0:1). Znojmo – Je-
višovice 2:0 (2:0). Sparta – Ky-
jov 3:0 (0:0). Kuřim – Mutěnice 
0:2 (0:0). Bzenec – M. Krumlov 
2:2 (1:1). Bosonohy – Vojkovice 
3:0 (3:0). Rousínov – Ivančice 
2:0 (1:0). 

  1.  Ráječko  2  2  0  0  8:2  6
  2.  Rajhrad  2  2  0  0  5:0  6 
  3.  Bosonohy  2  2  0  0  5:1  6
  4.  Mutěnice  2  2  0  0  5:2  6
  5.  Sparta  2  1  0  1  5:3  3 
  6.  Vojkovice  2  1  0  1  5:4  3
  7.  Znojmo  2  1  0  1  3:2  3
  8.  Novosedly  2  1  0  1  3:2  3 
  9.  Jevišovice  2  1  0  1  1:2  3
  10.  Rousínov  2  1  0  1  3:5  3
  11.  Ratíškovice  2  1  0  1  2:6  3
  12.  M. Krumlov  2  0  1  1  4:5  1
  13.  Bzenec  2  0  1  1  2:5  1 
  14.  Kuřim  2  0  0  2  1:4  0
  15.  Kyjov  2  0  0  2  0:4  0
  16.  Ivančice  2  0  0  2  0:5  0

Ráječko – Ra  škovice 5:0.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Ra  škovice 5:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Boskovice se po sestupu do I.A 
třídy, zdá se, otřepaly, vstup do 
soutěže tomu napovídá. Po dvou 
výhrách jsou beze ztráty bodu, 
v jejich dresu zatím řádí Fadrný. 
Ten dal v Miroslavi všechny góly. 
Kunštát a Bořitov mají na kontě 
shodně po jedné výhře a prohře 
a v tabulce se drží pohromadě. 

Miroslav – Boskovice 0:3 (0:2), 
Fadrný 3. Boskovice: Čech - Vy-
koukal, Václavek, Kolář, Müller, 
Horák Jan, Přikryl (75. Chalupka), 
Stara, Martínek (81. Káčerik), Ho-
rák Michal (64. Gregor), Fadrný.

Boskovice od počátku tvrdily 
muziku a už v 6. minutě se dostaly 
agilním Fadrným do vedení. Pak 
přišel na řadu Přikryl, mířil však 
jen do břevna. Jeho střelecké za-
váhání napravil ve 28. minutě opět 
Fadrný. Pak zahrozili konečně do-
mácí, Čechovi ale pomohla dobře 
postavená tyč. Další šance Při-
kryla již zůstala nevyužita, stejný 
hráč neprolomil svoji smůlu ani 
v úvodu druhé půle. Za zády do-
mácího gólmana neskončily ani 
další šance Martínka, Fadrného 
a opět Přikryla. Fadrný ale přece 
jenom zkompletoval svůj hattrick. 
Povedlo se mu to po samostatné 
akci v 78. minutě, z níž trefi l sice 
jen tyč, ale dobíhající hráč Miro-
slavi si balon srazil do sítě. 

Slatina – Kunštát 5:3 (4:0), 
Prudil 2, Kuda. Kunštát: Loukota 
I. – Hruška, Šafařík (46. Kuda), 
Ducháček, Prudil – Adamec, Bla-
ha (80. Loukota O.), Preč, Boček 
(46. Mihola) – Španěl, Stehlík. 

Když se domácí ujali v 6. mi-
nutě vedení, nic nenasvědčovalo, 
jaké krušné chvíle pro Kunštát na-
stanou. Pak přišla nešťastná malá 

domů a druhý gól Slatiny v 16. 
minutě. Po půlhodině to bylo již 
3:0 a čtvrtá branka do šatny defi -
nitivně rozhodla o osudu utkání. 
Krátce po půli hosty dorazila pátá 
trefa a přestože se pak vzchopili 
a kosmeticky upravili výsledek, 
na jejich porážce se již nic nezmě-
nilo.

Hrušovany – Bořitov 0:1 
(0:0), Němec. Bořitov: Švancara 
– Feifer, Karaffa, Jelínek, Málek 
– Hrazdíra M., Hrazdíra T. (75. 
Havlík), Knies, Richtr – Němec, 
Bezděk. 

Ve vyrovnaném zápase bez 
výraznějších šancí měli nakonec 
štěstí fotbalovější hosté. Jediná 
branka padla v 80. minutě. K sólu 
od půle se nadechl Němec, který 
z hranice dvaadvaceti metrů zamí-
řil přesně k tyči a rozhodl o tříbo-
dovém zisku pro Bořitov. Ten již 
zbytek utkání takticky dohrál. 

Další výsledky: Slovan – Šlapa-
nice 6:0 (4:0). Soběšice – Dobšice 
0:3 (0:0). MS Brno – Tasovice B 
2:0 (1:0). Líšeň B – Zbýšov 0:0. 

Hrálo se minulý víkend: Kun-
štát – Slovan Brno 2:1 (1:1), Špa-
něl 2. Boskovice – Soběšice 6:1 
(3:1), Fadrný 3, Martínek, Přikryl, 
Stara. Tasovice B – Bořitov 4:3 
(3:1), Fojt, Hrazdíra M., vlastní.
  1.  MS Brno  2  2  0  0  14:0  6
  2.  Boskovice  2  2  0  0  9:1  6
  3.  Dobšice  2  2  0  0  6:2  6
  4.  Slatina  2  1  1  0  7:5  4
  5.  Slovan  2  1  0  1  7:2  3
  6.  Bořitov  2  1  0  1  4:4  3
  7.  Kunštát  2  1  0  1  5:6  3
  8.  Tasovice B  2  1  0  1  4:5  3
  9.  Miroslav  2  1  0  1  2:4  3
  10.  Hrušovany  2  0  1  1  2:3  1
  11.  Líšeň B  2  0  1  1  2:3  1
  12.  Zbýšov  2  0  1  1  0:12  1
  13.  Šlapanice  2  0  0  2  1:8  0
  14.  Soběšice  2  0  0  2  1:9  0

Fadrný skolil 
hattrickem Miroslav



P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – V , 1 0 2

2 M  – R , KP 1 0 2

3 K  – H , I.A 1 0 2

4 B  – S , I.A 1 0 2

5 B  – MS B , I.A 1 0 2

6 D  – Š , I.B 1 0 2

7 R -J  – L , I.B 1 0 2

8 L  – O , OP 1 0 2

9 V  – S , OP 1 0 2

10 R  – Č  H , OP 1 0 2

11 K  – J , OP 1 0 2

12 L  – L , III. . 1 0 2

13 V  – S , III. . 1 0 2

14 L  – B  B, I.B 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

10 úterý 20. srpna 2013 SPORT

V I.B třídě hrají letos hned čtyři týmy z blanenského okresu

Ráječtí byli v derby lepší

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 S  Ř  – B , 1 0 2

2 R  – K , KP 1 0 2

3 L  B – B , I.A 1 0 2

4 S  – B , I.A 1 0 2

5 K  – Š , I.A 1 0 2

6 B  B – T , I.B 1 0 2

7 L  – L , I.B 1 0 2

8 B  – R -J , I.B 1 0 2

9 D  – M , I.B 1 0 2

10 J  – Č  H , OP 1 0 2

11 S  – R , OP 1 0 2

12 D  – V , OP 1 0 2

13 O  – Š , OP 1 0 2

14 V  – V , OP 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

K   
Úřední začátky muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 

(pokud není uvedeno jinak).

středa 21. srpna
KP: Ráječko – Novosedly (17.30).

pátek 23. srpna 
III. třída: Kunštát B – Vranová (17.00). 

sobota 24. srpna
Divize: Blansko – Vyškov.
OP: Lipůvka – Olešnice. Rudice – Černá Hora. 
IV. třída: Doubravice B – Jedovnice B. Vavřinec B – Lažánky. Vilé-
movice B – Voděrady.
Divize dorost: Boskovice – Havl. Brod B (10.15, 12.30). Bystrc – 
Blansko (10.30, 12.30).
KP žáci: Blansko – Bohunice (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Boskovice (13.00, 14.30).
Divize ženy: Tasovice – Kotvrdovice (16.30). Vrchovina – Kunštát 
(16.00). 

neděle 25. srpna
KP: Mutěnice – Ráječko.
I.A třída: Kunštát – Hrušovany. Boskovice – Slovan. Bořitov – MS 
Brno.
I.B třída: Doubravice – Švábenice. Rájec-Jestřebí – Letonice. Lipo-
vec – Blansko B. 
OP: Kotvrdovice – Jedovnice. Šošůvka – Olomučany. Kořenec – Vy-
sočany. Vavřinec – Drnovice. Vilémovice – Sloup. 
III. třída: Lysice – Letovice. Adamov – Skalice. Benešov – Ostrov. 
Knínice – Ráječko B. V. Opatovice – Lažany. Vísky – Svitávka. 
IV. třída: Lipůvka B - Lomnice. Boskovice B – Skalice B (19.00). 
Kořenec B – Cetkovice (14.15). Bořitov B – Svitávka B (13.45). 
I. třída dorost: Tišnov – Ráječko (14.15). Bučovice – Kuřim 
(14.15). 

středa 28. srpna
Divize dorost: Líšeň B – Blansko (14.15, 16.30). Boskovice – Bohu-
nice (14.45, 17.00). 

čtvrtek 29. srpna
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Adamov (17.00). 

sobota 31. srpna
I.A třída: Slatina – Boskovice.
I.B třída: Blansko B – Tišnov. Bohdalice – Rájec-Jestřebí. 
OP: Olešnice – Šošůvka. 
III: třída: Ráječko B – V. Opatovice. Kunštát B – Lysice. 
IV. třída: Doubravice B – Lipůvka B. 
Divize dorost: Blansko – Třebíč (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Letonice – Lipovec (16.30). 
OP dorost: Drnovice - Černá Hora/Bořitov (16.30). Knínice – 
V. Opatovice (16.30). 
KP žáci: Mor. Krumlov – Blansko (13.00, 14.30). 
I. třída žáci: Boskovice - Svratka B (9.00, 10.45). Bystrc – Rájec-
Jestřebí (9.00, 10.45). 
OP starší žáci 10+1: Ráječko – V. Opatovice. Olešnice – Letovice.
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Drnovice/Voděrady (14.00).
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát A – Jedovnice (14.30). 
OP ženy: Ráječko – Kohoutovice (14.00). 

neděle 1. září
Divize: Stará Říše – Blansko. 
KP: Ráječko – Kyjov. 
I.A třída: Líšeň B – Bořitov (14.15). Kunštát – Šlapanice. 
I.B třída: Letonice – Lipovec. Doubravice – Medlánky.
OP: Jedovnice – Černá Hora. Sloup – Rudice. Drnovice – Vilémo-
vice. Vysočany – Vavřinec. Olomučany – Kořenec. Kotvrdovice – 
Lipůvka. 
III. třída: Vranová – Svitávka. Lažany – Vísky. Ostrov – Knínice. 
Skalice – Benešov. Letovice – Adamov. 
IV. třída: Jedovnice B – Svitávka B (13.45). Voděrady – Bořitov B. 
Lažánky – Vilémovice B. Cetkovice – Vavřinec B. Skalice B – Koře-
nec B (14.00). Lomnice – Boskovice B.
Divize dorost: Sparta Brno B – Boskovice (10.00, 12.30). 
I. třída dorost: Ráječko – Bučovice (13.30). 
OP dorost: Sloup/Šošůvka – Svitávka (13.30). Olomučany – Rájec-
Jestřebí (13.30). Kotvrdovice – Lipůvka. Vísky – Voděrady. Olešnice 
– Cetkovice. Kunštát/Lysice – Letovice (10.15). 
OP starší žáci 10+1: Sloup/Vysočany – Svitávka. Knínice – Lipo-
vec. 
OP starší žáci 7+1: Černá Hora/Bořitov – Vísky. 
OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Boskovice B (14.00). Olo-
mučany – Šošůvka. Olešnice/Kunštát B – Lipůvka. 
Divize ženy: Kunštát – Heršpice B (10.00). Kotvrdovice – Vrchovina 
(10.30).  
OP ženy: Drnovice – Lažany (13.15). Kostelec B – Medlánky 
(14.00).

H    
OP: Olešnice – Jedovnice 1:0 (0:0), Kubíček. Kotvrdovice – 

Olomučany 0:1 (0:1), Navrkal. Lipůvka – Vysočany 0:0. Šošůvka 
– Drnovice 5:0 (2:0), Kuchař 2, Doležel, Krátký, Manoušek, ČK: 
Bezděk (Š). Kořenec – Sloup 0:2 (0:2), Mikulášek 2. Vavřinec – 
Černá Hora 0:2 (0:1), Koupý, Širůček. Vilémovice – Rudice 3:2 
(0:1), Korytář, Mároši, Vorlický - Krátký, Zouhar. 

III. třída: Letovice – Vranová 6:3 (3:1), Kaderka 3, Stria 2, Řez-
ník - Jež, Krčil, Tenora. Kunštát B – Skalice 3:2 (2:1), Kuruc, Ma-
reček, Šmerda - Bílek, Vlach. Lysice – Ostrov 0:0. Adamov – Rá-
ječko B 3:1 (1:0), Hrazdíra 2, Flachs – Štafa. Benešov – Lažany 0:3 
(0:2), Brichta, Fišer, Malý. Knínice – Svitávka 2:6 (1:3), Mynařík, 
Tesař - Zoubek 3, Chloupek, Kamenický, Novák. Velké Opatovice 
– Vísky 0:2 (0:1), Martinek, Přikryl. 

IV. třída: Lomnice – Jedovnice B 1:3 (1:0), Němec – nehl. Doub-
ravice B – Skalice B 3:0 (2:0), Malach, Schuch, Sáňka. Lipůvka B 
– Cetkovice 3:3 (2:2), Hájek, Kotásek, Sedláček - Jurka 2, Sychra. 
Boskovice B – Lažánky 2:2 (0:1), Matušů 2 - Musil 2. Kořenec 
B – Voděrady 4:5 (4:0), Hanák 3, Jelínek - Bednář, Bureš, Hruška, 
Opluštil, Páral. Vavřinec B – Svitávka B 2:0 (1:0), Hudec, Kubík. 
Vilémovice B – Bořitov B 1:4 (0:1), Burgr - Sýs 2, Petrák, Včelař.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Vše nasvědčuje tomu, že propad 
rájeckého fotbalu se zastavuje. 
Úvod letošní I.B třídy pro něho 
znamenal dvě výhry a třetí místo 
v tabulce bez inkasovaného gólu. 
Naopak s nedostatkem hráčů se 
potýká blanenské béčko, které je 
po dvou kolech bez bodu. V der-
by byli na stadionu ASK úspěš-
nější hosté. 

Blansko B – Rájec-Jestřebí 
0:2 (0:2), Sedlák, Jarůšek. Blan-
sko B: Suchý – Klügl, Maška, 
Vágner, Juránek – Zavoral, Va-
šák A. (46. Majer), Daněk, Be-
neš M. (46. Beneš P.) – Matuška, 
Michálek. Rájec-Jestřebí: Polák 
– Kučera, Štrof, Klimeš, Navrá-
til – Skácel, Sedlák, Farník (80. 
Palkaninec), Pavlíček (60. Kunc) 
– Jarůšek, Macháček.

Zápas byl záhy rozhodnut. 
Hned v úvodu přišel faul a gól 
Rájce z penalty, kterou proměnil 
Sedlák. Druhá, jak se později uká-
zalo i poslední, branka pak padla 
po zaváhání Mašky, jehož chybu 
potrestala rychlá kombinační akce 
hostí, na jejímž konci byl jeho 
ještě nedávno spoluhráč Tomáš 
Jarůšek. Ve druhé půli nepříliš 
pohledného utkání sice Blansko 
trochu srovnalo hru, v útočné fázi 
ale bylo bezzubé, když se nedoká-
zalo dostat do žádné podstatnější 
šance.
Řečkovice – Lipovec 4:2 (1:2), 

Sedlák M., Horáček L. Lipovec: 
Lahodný M. – Vágner, Sedlák J., 
Marušák, Matuška – Horáček L., 

- Školař, Lahodný L., Horáček R. 
– Pernica, Sedlák M.

Domácí sice vedli od 4. minuty, 
pak se ale dostali ke slovu kombi-
načně lepší Lipovečtí a brankami 
Sedláka a Horáčka se dostali do 
poločasového vedení. To jim ale 
po změně stran nevydrželo. Pře-
stali hrát a Řečkovičtí postupně 
třemi góly z brejků otočili zápas 
zaslouženě ve svůj prospěch.

Bohdalice – Doubravice 5:1 
(3:0), nehl. Doubravice: Podlouc-
ký – Pijáček, Hájek P., Aujezský, 

Císař – Daněk (81. Sáňka), Alexa 
(70. Zvejška), Hájek M., Trubák – 
Vach, Vladík. 

Hosté dokonale zaplatili nováč-
kovskou daň. Domácí jim udělili 
dokonalou lekci z produktivity, 
když trestali každé jejich zaváhá-
ní v obraně a skóre se navyšovalo 
v jejich prospěch.

Hrálo se minulý víkend: Me-
dlánky – Blansko B 2:1 (2:0), Ma-
tuška. Doubravice – Letonice 2:2 
(0:0), Kuběna, Vach. Rájec-Jestře-
bí – Řečkovice 2:0 (1:0), Machá-

ček, Palkaninec. Lipovec – Podolí 
2:2 (2:2), Marušák, Vágner. 
  1.  Švábenice  2  2  0  0  8:2  6
  2.  Svratka  2  2  0  0  7:3  6
  3.  Rájec  2  2  0  0  4:0  6
  4.  Medlánky  2  2  0  0  4:2  6
  5.  Podolí  2  1  1  0  7:3  4 
  6.  Bohdalice  2  1  0  1  7:5  3 
  7.  Řečkovice  2  1  0  1  4:4  3
  8.  Čebín  2  1  0  1  1:4  3 
  9.  Letonice  2  0  1  1  3:4  1 
  10.  Lipovec  2  0  1  1  4:6  1 
  11.  Doubravice  2  0  1  1  3:7  1
  12.  Blansko B  2  0  0  2  1:4  0 
  13.  Rousínov B  2  0  0  2  2:6  0
  14.  Tišnov  2  0  0  2  2:7  0

Blansko B – Rájec-Jestřebí 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Rájec-Jestřebí 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Hned 
čtyři týmy zatím v okresním přebo-
ru neztratily ani bod. Na skóre je na 
tom nejlépe Šošůvka a vede. 

Jedovnice – Rudice 3:2 (2:1), 
Pernica 2, Vintr - Matuška 2.

O výsledku rozhodla slabá hra 
rudické obrany. Hosté sice vedli, 
do poločasu však Jedovnice oto-
čily. Rozhodla 60. minuta, kdy se 
domácí dostali do trháku. Rudici 
už nepomohla ani druhá branka 
nestárnoucího Matušky. 
Černá Hora – Vilémovice 2:3 

(1:1), Koupý, Širůček - Kučera 2, 
Vorlický. 

Hosté vedli po rohovém kopu. 
Zkušená Černá Hora dirigovaná 
hrajícím trenérem Mazalem do-
kázala otočit. Vilémovickým pak 
pomohlo poločasové prostřídání 
a její zkušení hráči zápas zvrátili 
v jejich prospěch.

Sloup – Vavřinec 1:3 (1:1), 
Kala - Sígl, Přikryl Rom., Pokoj.

Domácí zápas podcenili. Vavři-
nec šel do vedení, Sloup do půle 
srovnal. Pak ale rozhodli zkušení 

Šošůvka je v čele okresního přeboru

hráči hostí. Nejprve si udělal z do-
mácích slalomové tyče Přikryl 
a rozhodl nevídanou nechytatel-
nou střelou Pokoj. 

Drnovice – Kořenec 2:3 (2:1), 
nehl.

Hosté byli od počátku mírně 
lepší. Záhy vedli, Drnovice ale 
dvěma góly převážily skóre ve 
svůj prospěch. Vyrovnání přišlo 
v 65. minutě. Rozhodl gól z pe-
nalty v 82. minutě po zbytečném 
faulu domácího hráče. 

Vysočany – Šošůvka 1:3 (1:1), 
Torda - Doležel, Kuchař, Sehnal. 

O výsledku rozhodly hrubé 
chyby domácích, které Šošůvka 
nekompromisně potrestala. Tu 
podržel vynikají Valach v brance. 
Ten Vysočanské dokonale vychy-
tal. Za stavu 0:3 korigoval až pět 
minut před koncem z pokutového 
kopu Torda.

Olomučany – Lipůvka 2:1 
(0:1), Navrkal, Opletal – Mitval-
ský. 

Na straně hostí byla kvalita, 
domácí však zdobila příkladná bo-
jovnost, která zápas rozhodla. Li-
půvka vedla, Olomučany však do-
kázaly vyrovnat a pět minut před 
koncem se štěstíčko převrátilo na 
jejich stranu.

Olešnice – Kotvrdovice 4:0 
(0:0), Kubíček 2, Daniel, Tomášek. 

Zápas nebyl tak jednoznačný, 
jak vypadá podle výsledku. Ještě 
v 65. minutě se hrálo bez branek. 
Kotvrdovičtí doplatili na nepro-
měňování šancí. V závěru rozhod-
la lepší kondice Olešnických, kteří 
hosty, jak se říká, uběhali.  (bh)
 1. Šošůvka 2 2 0 0 8:1 6
 2. Olešnice 2 2 0 0 5:0 6 
 3. Vilémovice 2 2 0 0 6:4 6 
 4. Olomučany 2 2 0 0 3:1 6 
 5. Černá Hora 2 1 0 1 4:3 3 
 6. Vavřinec 2 1 0 1 3:3 3
  Sloup 2 1 0 1 3:3 3
  Jedovnice 2 1 0 1 3:3 3 
 9. Kořenec 2 1 0 1 3:4 3
 10. Lipůvka 2 0 1 1 1:2 1
 11. Vysočany 2 0 1 1 1:3 1 
 12. Rudice 2 0 0 2 4:6 0
 13. Kotvrdovice 2 0 0 2 0:5 0 
 14. Drnovice 1 0 0 1 2:8 0 

Sloup – Vavřinec 1:3.  Foto Pavel NovákSloup – Vavřinec 1:3.  Foto Pavel Novák

Tipovačka má zasebou úspěšný start. Ten nejlépe vyšel Břeti-
slavu Strážnickému z Blanska, který s 21 body vyhrál první kolo. 
Více na www.zrcadlo.net.

T
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Hana Trnečková
 
Blansko - „Každý půlmaraton 

je náročný, neboť je to 21,1 ki-
lometru. Běží se v letním obdo-
bí, což většinou je velice teplo. 
A trať PMK profilově patří mezi 
těžší půlmaratony,“ bilancuje 
běžkyně Petra Kamínková. „Ale 
i tak bych všem doporučila si 
tento půlmaraton zaběhnout.“ 
O kterém závodě úspěšná závod-
nice mluví? O Půlmaratonu Mo-
ravským krasem. Akci, která se 
už poosmnácté uskuteční v Blan-
sku. Letos sportovně-kulturní 
svátek připadá na 31. srpna.

Kamínková ví, o čem mluví. 
Vždyť je obhájkyní vítězství 
mezi ženami z loňského roku. Ti, 
které představa dlouhého běhu 
děsí, chlácholí jeden z pořada-
telů podniku, sportovní ředitel 
Erik Řezník: „Pořádáme i Běh 
městem. Trať vede po náměstí 
Republiky a Svobody a ulicemi 
Mlýnská, Poříčí a Rožmitálova 
a je opravdu pohodová,“ ujiš-
ťuje. „Lze ji proběhnout nebo 
i projít,“ podotýká, „a především 
v něm jde o to nasát atmosféru 
a vidět průběh závodu i z druhé 
strany než očima diváka.“ Regis-
trace do závodů je stále otevře-
ná, nejsnáze přihlašování probí-
há na oficiálních stránkách akce 
www.sportujsnami.cz.

Návštěvníky blanenského půl-

„Atmosféra PMK je mi velice příjemná, protože to není jen 
o půlmaratonu,“ líbí se obhájkyni Kamínkové doprovodný program

PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM 2013

Z loňského ročníku.  Foto Bohumil HlaváčekZ loňského ročníku.  Foto Bohumil Hlaváček

maratonu, závodníky i neběžce, 
očekává „aréna“, představující 
centrum veškeré zábavy. „Aré-
na se bude rozkládat na náměstí 
Republiky a Wanklově náměs-
tí. Máme připravenou širokou 
nabídku služeb pro všechny od 

nejmladších až po dospělé,“ 
říká arénamanažer David Aleš 
a vyjmenovává: „Máme hudební 
produkci, ukázku hry softbalistů 
z Blanska, možnost vyzkoušet si 
jízdu na segway, pro děti skákací 
hrad, trampolínu, je toho oprav-

du hodně. Přijďte se podívat! 
Samozřejmostí je občerstvení, 
jak nápoje od našeho partnera 
z Černé Hory, tak množství dob-
rot, od klasických párků, grilu až 
po zdravé saláty.“ Právě v aréně 
to bude nejvíc vřít.

„Atmosféra PMK se mi veli-
ce líbí, neb to není pouze o půl-
maratonu, ale i o doprovodném 
programu a běhů dětí,“ líbí se 
i Petře Kamínkové. Právě dětské 
běhy nabyly na objemu, připoju-
jí se k nim nové soutěže. „Letos 
pořádáme běhy pro nejmladší 
ročníky dětí do pěti let s rodiči 
i samostatně, délka obou závodů 
je 60 metrů. A závod dětí od šes-
ti do sedmi let měří sto metrů,“ 
rozebírá sportovní ředitel, „trať 
dětských běhů povede hlavním 
cílovým koridorem na náměstí 
Republiky a věřím, že bude mít 
i díky početným divákům pořád-
nou sportovní atmosféru.“

Prestižní uznání úsilí organi-
začního týmu se jmenuje Mis-
trovství Moravy a Slezska. Pořa-
datelství této soutěže dostali do 
své péče organizátoři z Blanska 
poprvé od roku 1997. „V roce 
1958, 1961 a zmiňovaném 1997 
byl blanenský závod i soubojem 
o republikové tituly. Snaha na-
vázat na tyto vrcholné soutěže 
a postavit se po bok nejvýznam-
nějších půlmaratonů v České re-
publice byla vyslyšena Českým 
atletickým svazem, který Půlma-
raton Moravským krasem vypsal 
pro rok 2013 jako ono Mistrov-
ství Moravy a Slezska.“ přibližu-
je Řezník. A věří, že mistrovské 
boje přilákají velká půlmaraton-
ská jména.

Úžasné prostředí však táhne 
i amatérské běžce. „Půlmaraton 
Moravským krasem patří svým 
prostředím k nejkrásnějším zá-
vodům vůbec. Průběh Blanskem 
s fandícími diváky, chladivé 
údolí říčky Punkvy, Skalní mlýn 
s malým překvapením a otoč-
ka v srdci Moravského krasu 
u vstupu do Punkevních jeskyní 
je jedinečné okolí tohoto závo-
du, kvůli kterému k nám běžci 
rovněž jezdí,“ myslí si sportovní 
ředitel. Fanouškům doporučuje 
užít si závod buď v okolí Skal-
ního mlýna, kde se budou atleti 
potkávat před a za obrátkou. 
Nebo: „Na náměstí Republiky,“ 
říká jasně, „ne že bych nechtěl 
diváky kdekoli jinde na trati, ale 
jednoznačné díky doprovodnému 
programu a atmosféře je nejlep-
ším místem právě aréna.“

Proč vůbec přijít fandit, kdy-
byste se ke startu v žádném zá-
vodě neodhodlali? Podpořit ty, 
co na trati zápasí. „Těch 21 kilo-
metrů je pro mě dost dlouhá trať, 
na kterou se nijak nepřipravuji,“ 
přiznává rok po triumfu loňský 
vítěz Půlmaratonu Moravským 
krasem Lukáš Olejníček. „Ale 
skvělí diváci podél celé trati, je-
jich fandění a povzbuzování mi 
výrazně pomohlo k tomu, aby 
celá trať rychleji utekla.“ Tak 
rychle, že překonal traťový re-
kord o téměř dvě minuty.

Hana Trnečková

Blansko - Petr Bartošek šéfuje 
osmnáctému ročníku sportovně-
kulturní akce Půlmaraton Mo-
ravským krasem. „Starostí s pří-
pravou je hodně a největší úkol 
byl najít kvalitní tým lidí, na 
které bylo nutné všechny úkoly 
rozložit,“ říká o svém vedoucím 
postu. 

Vybrat koncerty, připravit zá-
vody pro všechny věkové i spor-
tovní skupiny, zajistit zázemí 
pro běžce, povinností je spousta. 
Odměnou pak může být třeba 
pokoření účastnického rekordu. 
Bartošek věří, že běžce i diváky 
přitáhne třeba poprocková legen-
da.

Půlmaraton Moravským 
krasem se odehrává na konci 
prázdnin. Co máte při této pří-
ležitosti připravené pro děti?

Pro děti máme připravené 
nově dětské běhy. Nejprve běží 
děti do pěti let spolu s rodiči, 
poté vyběhnou děti stejné věko-
vé kategorie bez rodičů. Nako-
nec startují děti ve věku od 6 do 
7 let, které už poběží 100 metrů. 
A připravujeme také další atrak-
ce pro děti, například trampolí-
nu, skákací hrad... 

A na co se můžou těšit jejich 
rodiče?

Rodiče se můžou těšit na Běh 
městem, který je určený všem li-
dem bez rozdílu věku či kondice, 
atraktivní souboj v půlmaraton-
ském závode a také doprovodný 
program, jemuž dominuje vy-
stoupení skupiny TURBO.

Proč právě tento výběr?
Jsme přesvědčeni, že koncert 

kapely TURBO zasáhne věkově 
nejširší škálu běžců i veřejnosti. 

Jakou muziku hraje kapela 
Dio Five Guitars, která se na 
pódiu objeví hned dvakrát?

Interpretuje ty nejkrásnější 
a nejvýraznější rockové hity. 
Hraje převzaté hity nejznáměj-
ších rockových světových for-
mací.

Očekáváte vyprodání kapa-
city závodů? A tím pádem i po-
koření loňského rekordu?

Ano, očekáváme. V loňském 
roce se zúčastnilo přes 800 běž-
ců, letos máme již dvanáct set 
zaregistrovaných účastníků. Ka-
pacita je 1300 startovních čísel.

 
V kolik mají návštěvníci při-

jít? Kdy se rozjede zábava?
Po poledni, v půl jedné, je 

slavnostní zahájení, ale všem 
doporučujeme přijít dřív. Pro-
gram vrcholí ve 14.30 koncertem 
TURBO a po koncertu následuje 
start hlavního závodu Půlmara-
tonu Moravským krasem.

 
A co závodníci a vyzvedávání 

balíčků?
Vydávání balíčků zahájíme 

v deset hodin a je třeba si balí-
ček vyzvednou nejpozději jeden 
a půl hodiny před startem závo-
du, na který jste přihlášeni.

 
Kde budou běžecké šatny? 

A jak je zajištěné občerstvení 
na trati?

Na trati budou dvě občerstvo-
vací stanice na osvědčených mís-
tech jako v loňském roce. Šatny 
budou také umístěny jako loni, 
v Dělnickém domě a k dispozici 
budou sprchy na koupališti.

 
Jak těžké je bojovat o pozor-

nost běžců proti masové akci 
v hlavním městě, která s PMK 

kalendářně koliduje? A jak 
s tímto závodem soupeříte?

S patřičnou pokorou říkáme, 

že nijak. Vždy chceme našim 
běžcům a jejich fanouškům dát to 
nejlepší, co můžeme a umíme.

Ředitel závodu: Vždy chceme našim běžcům a jejich 
fanouškům dát to nejlepší, co můžeme a umíme
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Jaroslav Oldřich
Bohumil Hlaváček

Boskovice - I letos se vrátil Pa-
trik Šebek s medailí z mistrovství 
světa v inline hokeji.

Připomeň svoje začátky…
Začal jsem hrát lední hokej 

za Boskovice, působil jsem zde 
v mládežnických soutěžích do 
šesté třídy základní školy, další 
návaznost boskovický hokej ne-
měl, takže jsme byli nuceni s bra-
trem dál cestovat. Nejbližší mož-
nost se nabízela v Blansku nebo 
Brně, s tím, že Brno nás oslovilo 
s nabídkou. Přestoupili jsme do 
Ytongu Brno. Poté následovalo 
moje cestování po klubech jako 
byl Prostějov, Kometa Brno – v té 
době jsem společně s bratrem hrá-
vali nejvyšší mládežnické soutěže. 
V mužské kategorii můj první rok 
byl v Kometě Brno, kde se hrála 
1. liga, poté se mé kroky ubíraly 
do Techniky Brno, se kterou jsem 
hrál třetí nejvyšší soutěž a měli 
jsme ambice postoupit – strávil 
jsem tam dva roky. Poté jsem se 
stěhoval do Hradce Králové na 
rok a půl, poté jsem ještě přešel na 
půl sezóny do Prostějova a v pěta-
dvaceti letech jsem ze zdravotních 
důvodů ukončil hokejovou kariéru 
v Technice Brno.

Co inline hokej?
Bruslení na kolečkových brus-

lích se s bratrem věnujeme od 
svých dvanácti let, ale až kolem 
šestnáctého roku jsme zjistili, že 
funguje nějaká celorepubliková 
soutěž v in-line hokeji. Hrávalo se 
v letních měsících i v Blansku.

Chtěl jsem se stát profesionál-
ním hokejistou, v pětadvaceti jsem 
tuto činnost musel kvůli zdravot-
ním problémům ukončit, poté jsem 
se začal věnovat trenérské činnosti 
a nastoupil jsem na kurz na roz-
hodčího. Tomu jsem se věnoval 
čtyři roky, s tím že v prvních dvou 
letech jsem nastupoval v krajském 
přeboru v Boskovicích za A tým, 
poté jsem byl oslovený, zda bych 
nechtěl pomoci Prostějovu hrát 
ve druhé lize, nabídku jsem přijal 
s tím, že jsem tam působil jako 
trenér do svých devětadvaceti let. 
Zároveň jsem hrával in-line hokej 
a v devětadvaceti letech, kdy jsem 
se rozhodoval co dál, jsem vlivem 
toho, že jsme v in-line hokeji zís-
kali titul mistrů světa, dostal na-
bídku hrát in-line hokej celoročně. 
Tentokrát to bylo ze Španělska, to 
jsem však odmítl, protože jsem 
považoval za lepší se věnovat tre-
nérské činnosti tady. O Vánocích 
předminulého roku jsem obdržel 
nabídku z Francie, kde se hraje 
celoroční in-linová soutěž. Na 
tuto nabídku už jsem kývnul, tím 
pádem poslední rok a půl jsem ve 
Francii profesionálním hráčem in-
line hokeje.

Popovídej nám o tomto an-
gažmá…

Ve Francii nemůžeme očekávat, 
že to patři mezi nejprestižnější 
sporty, ale populární je. Je to jedna 
z mála zemí v Evropě, kde hra-
jí nejlepší hráči na světě. Je tam 
spousta Kanaďanů, Američanů, 
hrají tam Italové. V současné době 
je to asi nejlepší soutěž v Evropě. 
Jsou tam soutěže celostátní, ale 
také nižší, ze kterých se postupuje. 
Jsou tam samozřejmě i regionální 
a městské soutěže. Nehraje se to 
v hokejových halách, některé jsou 
tělocvičny, které se upraví tak, aby 
se tam dal hrát in-line hokej. Jsou 
i týmy, které mají svou vlastní 

Boskovice mají i v letošním roce mistra světa v inline hokeji

Patrik Šebek byl ve zlatém týmu

halu. Kluziště jsou většinou men-
ší, neodpovídají rozměrům hoke-
jového hřiště. Hokej je rychlejší 
a zápasy jsou dramatičtější než 
na velkých hřištích. Plocha je ze 
speciálního materiálu, přirovnal 
bych to k plastu. Plocha je mod-
rá, pokud na ní chcete hrát více 
sportů musí tomu být uzpůsobené 
hřiště. Nemá využití jen v hokeji, 
ve spoustě klubů na tom probíhá 

letní příprava, kdy na tom běhají 
i skáčou atd.

Něco k pravidlům?
In-line hokej se hraje ve čtyřech 

hráčích v poli plus gólman. Větši-
na mužstev má dvanáct až patnáct 
lidí v týmu a má i svůj záložní 
tým. Na rozdíl od hokeje je to bez-
kontaktní sport, ale při soubojích 
o puk ke kontaktu dochází. Větši-
nou jsou dva rozhodčí. Ve Francii 
se hraje na 2x 25 minut. My máme 
v soutěži deset týmů, to znamená 
osmnáct zápasů za sezónu, poté 
následuje play off. V průběhu 
sezóny je tam vložený evropský 
a francouzský pohár. 

V letošní sezóně jsem hrál za 
RHC Spiders Ruen, tam se hraje 
i hokejová soutěž. Jsou to něko-

likanásobní mistři. V letošním 
roce jsme hráli nejvyšší soutěž, 
po základní části jsme skončili 
první, ale v play off jsme vypadli 
v semifi nále s Paříží, která se na-
konec stala celkovým vítězem. Já 
se pohybuju na pozici útočícího 
obránce. 

Jak to bylo na mistrovství svě-
ta?

V červnu jsem se účastnil in-li-
nového mistrovství světa organiza-
ce IHF, což je pod hlavičkou hoke-
jové federace. Bylo to v Německu 
v Drážďanech, tam jsme vypadli 
ve čtvrtfi nále. V této organizaci 
jsou země, které mají širokou ho-
kejovou základnu a jsou v elitní 
skupině mistrovství světa – Švéd-
sko, Finsko, Kanada, Amerika, 
Česká republika, v loňském roce 
postoupilo Slovensko. Neustále 
tam bojuje o účast v elitní skupině 
Velká Británie. V základní skupině 
skupiny A je osm týmů. Mistrem 
světa se stali Švédové.

Druhé mistrovství světa orga-
nizace FIRS se konalo v Americe 
v Anaheimu. Na tomto mistrovství 
v základní skupině jsme se potka-
li s trochu odlišnými týmy. Jezdí 
tam Itálie, Švýcarsko, Kolumbie, 
Amerika, Kanada. Na letošním 
mistrovství hrálo i Švédsko. Kdy-
bych měl obě soutěže srovnat, 
tak si myslím, že daleko těžší je 
vyhrát to prvním mistrovství pod 
hlavičkou hokejové federace. Je to 
z toho důvodu, že Švédové, Fino-
vé, Němci – jezdí na obě pokaždé 
s jiným týmem. Hodně o kvalitě 
vypovídají severské týmy, které na 
druhou organizaci nejezdí. I týmy 
jako Kanada nebo Amerika jsou 
na první mistrovství daleko lépe 
složeny než na to druhé. Tím ne-
chci snižovat kvalitu, protože po-

každé, když chcete vyhrát, tak je 
to nesmírně těžké. Ale IHF je na 
vyšší úrovni.

Rozdíl mezi organizacemi je 
v pravidlech. Největší rozdíl je asi 
ve velikosti branky. Na FIRS jsou 
branky menší, jsou tam silnější 
tyčky. Laikovi by se mohlo zdát, 
že tam bude padat méně gólů, 
ale opak je někdy pravdou. Další 
rozdíl je v tom je u FIRS neplatí 
ofsajd na červené čáře – hra je tím 
zrychlená. 

Popovídej o průběhu…
Na mistrovství ve skupině A, 

která je rozdělena na další dvě 
skupiny po čtyřech jsme v naší 
skupině odehráli tři zápasy, první 
s Francií jsme vyhráli 4:1, dále 
pak z Lotyšskem, kdy jsme vyhrá-
li 11:2. Poté jsme bojovali o první 
místo ve skupině s Kanadou, se 
kterou jsme remizovali 5:5. Poté 
se šlo do kříže s druhou skupinou 
a hraje se čtvrtfi nále, my jsme ho 
odehráli s Velkou Británií, kterou 
jsme doslova deklasovali. V se-
mifi nále jsme narazili na Švýcary, 
což je náš tradiční soutěž z posled-
ních let na semifi nálové zápasy. 
Jsou z nás nešťastní, protože vět-
šinou prohrají. V letošním roce 
jsme měli namále, protože jsme 
srovnávali asi jen necelou minutu 
před koncem. Po celý zápas jsme 
tahali za kratší konec. Minutu před 
koncem se nám podařilo vyrovnat 
a v prodloužení jsme využili pře-
silovou hru.

Ve fi nále jsme nastoupili proti 
Kanadě, se kterou jsme měli ne-
vyřízené účty ze základní skupiny, 
kdy tam došlo k šarvátce. Rivalita 
mezi námi je velká a přeskočila do 
fi nálového zápasu. Nakonec jsme 
ho zvládli a mohli slavit.

Ty jsi se letos zúčastnil ještě 
jedné významné sportovní akce, 
můžeš nám prozradit které?

Ano byl to můj největší spor-
tovní zážitek snad celého života. 
Jednou za čtyři roky se konají tzv. 
Světové sportovní hry - The World 
Games a letos na přelomu červen-
ce a srpna se konaly v kolumbij-
ském městě Cali. Jsou to obrovské 
hry, vlastně taková olympiáda ne-
olympijských sportů. Zůčastnilo 
se jí kolem pěti tisíc sportovců, 
monumentální bylo již zahájení s 
nástupem sportovců na stadionu v 
Cali. Náš tým byl oproti zlatému 
MS výrazně obměněn a nakonec 
jsme skončili na třetím místě, 
když jsme v boji o medaili porazili 
odvěké rivaly Kanadu.

Patrik Šebek - 30 
let. Narodil se v Hranicích na 
Moravě, ale většinu života 
strávil v Boskovicích. Hokeji 
se věnuje od tří let – dovedl ho 
k němu otec Petr Šebek, kte-
rý v Boskovicích stále působí 
jako funkcionář u mládeže. Má 
bratra, který momentálně půso-
bí v klubu Jestřábi Prostějov ve 
funkci trenéra mládeže a hráč 
u A mužstva.

Patrik Šebek.  Foto Jaroslav OldřichPatrik Šebek.  Foto Jaroslav Oldřich

Národní tým.  Foto archivNárodní tým.  Foto archiv

Při hře.  Foto archivPři hře.  Foto archiv
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III. třída: Vranová – Vísky 9:2 (4:1), 

Krčil 5, Šamšula 2, Halva, Tenora - Lokaj, 
Martinek, ČK: Přikryl (V). Svitávka – Velké 
Opatovice 3:0 (3:0), Chloupek, Procházka, 
Zoubek. Lažany – Knínice 4:3 (4:2), Fišer, 
Jurásek, Malý, Uhlíř - Tesař 2, Přikryl, ČK: 
Nešetřil (L). Ráječko B – Benešov 3:2 (2:1), 
Štafa 2, Žůrek - Abrahám, Dvořák. Ostrov 
– Adamov 3:1 (3:1), Dáňa, Gross, Nezval – 
Krátký. Skalice – Lysice 6:0 (1:0), Bílek, Ha-
luza 2, Janíček, Vlach. Letovice – Kunštát B 
1:3 (0:1), Chmelíček - Adámek, Kuda, Šváb. 
  1.  Svitávka  2  2  0  0  9:2  6
  2.  Lažany  2  2  0  0  7:3  6 
  3.  Kunštát B  2  2  0  0  6:3  6 
  4.  Ostrov  2  1  1  0  3:1  4
  5.  Skalice  2  1  0  1  8:3  3 
  6.  Vranová  2  1  0  1  12:8  3
  7.  Letovice  2  1  0  1  7:6  3 
  8.  Adamov  2  1  0  1  4:4  3 
  9.  Ráječko B  2  1  0  1  4:5  3 
  10.  Vísky  2  1  0  1  4:9  3
  11.  Lysice  2  0  1  1  0:6  1 
  12.  Benešov  2  0  0  2  2:6  0 
  13.  Knínice  2  0  0  2  5:10  0 
  14.  V. Opatovice  2  0  0  2  0:5  0 

IV. třída: Jedovnice B – Bořitov B 3:4 
(1:2), Nejezchleb, Pernica, Prause - Sýs 
2, Kolář, Polák. Svitávka B – Vilémovice 
B 4:0 (0:0), Chloupek 2, Novák, Přikryl. 
Voděrady – Vavřinec B 2:0 (1:0), Boček, 
Opluštil. Lažánky – Kořenec B 5:1 (3:0), 
Janík, Korčák, Sehnal, Ševčík, Švéda – 
Schulze. Cetkovice – Boskovice B nehl., 
Skalice B – Lipůvka B 3:5 (1:3), Fojt 2, 
Havelka - Bouda Tomáš 2, Charvát, Filla, 
Kotásek, ČK: Bouda Marek (L). Lom-
nice – Doubravice B 1:1 (1:1), Bracek - 
Alexa. 
  1.  Bořitov B  2  2  0  0  8:4  6 
  2.  Voděrady  2  2  0  0  7:4  6 
  3.  Lažánky  2  1  1  0  7:3  4 
  4.  Doubravice B  2  1  1  0  4:1  4 
  5.  Lipůvka B  2  1  1  0  8:6  4
  6.  Svitávka B  2  1  0  1  4:2  3 
  7.  Jedovnice B  2  1  0  1  6:5  3 
  8.  Vavřinec B  2  1  0  1  2:2  3 
  9.  Cetkovice  1  0  1  0  3:3  1 
  10.  Boskovice B  1  0  1  0  2:2  1 
  11.  Lomnice  2  0  1  1  2:4  1
  12.  Kořenec B  2  0  0  2  5:10  0 
  13.  Skalice B  2  0  0  2  3:8  0 
  14.  Vilémovice B  2  0  0  2  1:8  0

Z  

Kuželkářský klub se představuje
Příznivce blanenských kuželek čekají od nové sezony, která startuje 

už za necelý měsíc, některé změny. Oddíl kuželek při TJ ČKD Blansko se 
v průběhu měsíce června v návaznosti na dění uvnitř tělovýchovné jednoty 
rozhodl osamostatnit a nově tedy bude vystupovat pod názvem Kuželkářský 
klub Blansko (zkráceně KK Blansko). Jak se v posledních dnech ukázalo, 
myšlenka založit samostatný klub byla prozíravá, neboť TJ ČKD Blansko 
rozhodnutím valné hromady končí veškerou svou činnost.

Kuželkářský klub Blansko si klade za cíl organizovat prakticky veške-
ré dění na kuželně v Údolní ulici. Od zanikající TJ ČKD Blansko proto 
převzal kompletní členskou základnu a soutěže registrovaných kuželkářů. 
Nově však bude zaštiťovat také soutěže amatérů, tedy Okresní podnikovou 
ligu a Podnikovou ligu ČKD. Pod nový klub přejde rovněž celý oddíl tě-
lesně postižených sportovců, dohromady tak bude sdružovat přes tři stovky 
sportovců.

Jako přímý pokračovatel se budeme snažit navázat na úspěchy dosažené 
pod hlavičkou TJ ČKD Blansko. Očekáváme, že družstvo žen bude opět 
atakovat nejvyšší příčky v 1. lize žen. Svůj útok začne v sobotu 14. září v 10 
h domácím zápasem proti Náchodu. Vrchol sezony čeká ženy nedlouho po 
prvním utkání. Už první říjnový týden se družstvo odebere do německého 
Augsburgu, aby zde bojovalo na Evropském poháru, na který se kvalifi ko-
valo druhým místem v minulém ročníku 1. ligy žen.

Po domácích utkáních žen budou vždy v rychlém sledu následovat ligo-
vá utkání mužů. Konkrétně od 12.30 h bude nastupovat A mužstvo v 2. lize 
a od 15:00 h pak třetiligové béčko. Diváckou přízeň si však jistě zaslouží 
i dorostenci, kteří se po několikaleté přestávce způsobené generační obmě-
nou znovu představí v nejvyšší soutěži. Sezonu zahájí v neděli 15. září v 10 
h, kdy doma nastoupí proti Zlínu.

Veškeré informace o dění v klubu naleznete na ofi ciálním klubovém 
webu, jehož adresa zůstává nezměněna - www.kuzelkyblansko.webnode.
cz.  Lukáš Hlavinka, místopředseda KK Blansko

Z  

Příprava závodu. V areálu westernového městečka v Boskovicích se 
uskuteční v neděli 8. září závod Českého poháru horských kol. Z domá-
cích cyklistů se představí především jezdci Moravec Teamu, kdy největší 
ambice na umístění má kadetka Adéla Šafářová z Boskovic (na sním-
ku uprostřed), vítězka závodů Českého poháru v Kutné hoře a Peci pod 
Sněžkou, junior Adam Sekanina (v ČP na průběžném 11. místě) a trio 
mužů expert Petr Bořil (4.), Tomáš Tlamka (2. v ČP Kutná Hora) a Michal 
Šimerle (5. v ČP Pec). K závodu se vrá  me blíže příště.  Foto archiv

Derby. Ve fotbalové dorostenecké divizi se odehrálo derby mezi Blan-
skem a Boskovicemi. Ve starších vyhráli hosté 1:2, zápas ale bude mít 
kvůli problema  ckému startu jednoho z hos   dohru u disciplinárky. 
Mladší dorostenci Blanska pak vyhráli 7:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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V Paměticích uspořádali 

dětský den
Minulou neděli jsme v Paměticích prožili příjemné odpoledne. Kul-

turní výbor připravil pro naši mladou generaci Dětský den, plný nej-
různějších her a soutěží. Bylo zábavné pozorovat, jak i ti nejmenší se 
s plnou vehemencí snaží zapojit a úkoly splnit. Dětí je u nás opravdu 
hodně. Všechny úkoly byly bezezbytku splněny a všechny děti byly za 
to oceněny sladkou odměnou. K příjemné atmosféře přispělo i příjemné 
počasí a jako vždy chutné občerstvení. Pořadatelé a i všichni ti co přišli, 
zasluhují vřelý dík.  František Staněk

Škoda team Suchý uspořádal 
již pátý sraz

Už pátý ročník srazu vozů značky Škoda se uskutečnil v sobotu 27. čer-
vence v kempu na Suchém. Organizačně akci zajišťuje ŠKODA TEAM 
SUCHÝ. Do prostoru za víceúčelovým hřištěm se sjeli vyznavači této 
známé značky. Vstup byl jako každoročně volný. 

Každý z návštěvníků si zde mohl doslova prolézt naleštěná auta. Po-
vzbuzovat posádky a ocenit dovednosti soutěžících. Kdo chtěl, mohl se 
také zapojit. Populární je výměna kola na čas, hod pneumatikou do dálky 
nebo slalom s rezervou. V tropickém dni přišlo vhod vynikající občer-
stvení. Pro děti byl bez poplatku připraven skákací hrad. Pro dospělé 
recese v podobě pití nealkoholického piva na čas. Zábavy si užili všichni 
dost, ceny byly předány a po bezpečném odstavení aut následovala volná 
zábava ve známém rekreačním středisku.  Vladimír Ševčík

Osvěta o víně
V posledních letech se stále častěji hovoří o víně jako o léku. Nepo-

chybně na tomto tvrzení něco bude. Totiž, znám několik věkově starších 
kmetů či dam, kteří střídmě tento ušlechtilý mok konzumují a to pravi-
delně a světe div se či nediv – mají dnes vysoký věk. Jednomu z nich – 
znalci folkloru na Kyjovsku dokonce táhne na stovku a tento si ještě víno 
dokonce pěstuje i vyrábí sám ! Popularitě vína jistě pomáhají i různé 
osvětové akce, které mnohdy pořádají nejen vinaři. Například košty vín 
v různých oblastech. Třeba Česká televize či rozhlas v jejich pravidel-
ných seriálech o víně popularitě pomáhají. Dokonce největší tuzemský 
dodavatel vín na našem trhu jistě s touto vyřčenou pravdou souhlasí 
a žije s ní !

Legendou se již stala tradiční putování po vinicích či archivních skle-
pích fi rmy a.s. Znovín se sídlem v Šatově. Letos již konzumenti vína, 
prodejci vína i gurmáni projdou po archivních sklepích po šestnácté. 
Tradice, která nezanikne je pochopitelně spojována i s naukou o víně, 
o kultuře pití atd. má svou popularitu v celé republice nejen u výrobců, 
ale i v kruzích uměleckých či publicistických. Firma udává manažerský 
tón, je nápaditá a každoročně s něčím novým překvapí. Například letos 
poprvé pořádá Putování za hustopečskými vinicemi, které vloni Znovín 
v této oblasti zakoupil. Putování bude mít nepochybně svým termínem, 
který se blíží době zrání hroznů novou originalitu. Proběhne ve dnech 
5.,6., a 7. září 2013. Toto putování je otevřeno všem zájemcům i zákazní-
kům Znovínu, a.s. Zájemci se mohou už přihlásit na webu kde se dozvě-
dí i celý program daného dne. Nepochybně atraktivní budou i dva dny 
Burčárfestu ve dnech 27.9. – 28. 9. 2013, který se bude konat ve Znojmě 
v Louckém klášteře. Program je možná pro běžného konzumenta zajíma-
vější svou pestrostí nabízených možností , na kterých se návštěvník může 
i aktivně účastnit. Je zde i program pro děti, košty burčáku atd. Mužská 
část populace nepochybně nevynechá ani šlapání hroznů bosýma dívčí-
ma nožkama či různými gastronomickými kouzly zdejších kuchařů.

Každý kdo má rád kouzla chutí Sauvignonů, Tramínů, Ryzlinků rýn-
ských a dalších vinných odrůd ze Znojemské oblasti je zde vítán a nepo-
chybně může udělat velký krok ve svých znalostech o tomto moku, kte-
rý již před staletími popíjeli naši neslavnější králové! Vždyť myslet na 
své zdraví a něco pro ně i dokonce udělat je vlastně povinností každého 
z nás. Je to jen otázka formy. Tak si vyberte tu správnou!  (jax)

Po stopách Keltů

Stoletá škola v Mladkově u Boskovic neutichá ani o prázdninách. Dět-
ské hlasy se zde ozývaly zejména od pondělí 15. do pátku 19. července. 
Probíhal příměstský tábor Po stopách Keltů jazykové školy Rolnička 
Bílkova Boskovice s výukou angličtiny. Dětem se věnovali lektoři Mgr. 
Eva Nováková - Boháčková, Bc. Jana Vyskočilová, Mgr. Martin Svěrák 
a rodilá mluvčí Bc. Kristýna Natália z Indonésie. Ta mimo jiné studovala 
rok ve Zlíně, nyní žije a pracuje v Brně.

Tentokrát se děti seznamovaly s životem a zvyky Keltů. Poznávaly vše, 
co tehdejším obyvatelům bylo blízké. Zejména přírodu, stromy, zvířata, 
oblékání, každodenní běžný život.

„Čtrnáct malých táborníků od druhé do šesté třídy pochází z blízkého 
okolí. Ze Sudic, Šebetova, Skalice nad Svitavou, Jabloňan, Boskovic,“ 
upřesnila Mgr. Eva Nováková. „Kultura dávných věků je atraktivní 
téma, děti to zaujalo.“

Keltové v době zhruba před pěti tisíci lety osídlili téměř celou Evropu. 
Dali vznik halštatské a později laténské kultuře. Byli zručnými řemeslní-
ky, o čemž svědčí archeologické nálezy z počátku doby železné. Byl to na 
tehdejší dobu velmi zajímavý národ a jeho studium přináší i dnes mnoho 
zajímavého a stále něco nového.

Též celotáborová hra byla tématicky zaměřena. Děti plnily různé úko-
ly, za jejich absolvování dostávaly písmenka tajenky v keltském i českém 
jazyce vázaná vždy k památnému stromu v místní krajině. Cestu k němu 
ukázala mapa. U stromu našly další stopu k nalezení pokladu.

„První den děti objevily za pískovištěm písemnou památku po Keltech. 
Každý další den nalézaly další a další písmena do věty vedoucí k nale-
zení pokladu,“ pokračovala Mgr. Eva Nováková. „Ve čtvrtek vyráběly 
z moduritu mince, dnes se učily o jídle, nakupování. Zkoušely si virtuálně 
obchodovat.“

Pak nastal toužebně očekávaný moment, kdy všichni společnými si-
lami rozluštili cestu k pokladu a vydali se po jeho stopách. Nalezli jej 
nad vesnicí zamaskovaný pod památným dubem v nádherné šperkovnici. 
Některým dětem se více líbila truhlička samotná než její obsah připo-
mínající odkaz dávných Keltů. Samozřejmě na dně byla pro všechny i 
sladká odměna.

Po návratu do školní zahrady se počali scházet rodiče, děti jim za-
zpívaly, za doprovodu keltské hudby se ukázaly v maskách a předvedly 
středověká bojová umění.

Protože byl pátek a konec tábora, všichni se anglicky rozloučili, děti 
dostaly na památku knížky a poděkovaly lektorům.

„Chtěla bych příští rok uspořádat dva turnusy příměstského tábora 
s úplně jinou tématikou,“ prozradila nakonec své plány Mgr. Eva No-
váková - Boháčková. Na příměstské tábory trvající nejméně čtyři dny 
průběžně přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna.  Luboš Sušil



PRODEJ
Prodám rehabilitační polš-

tář a pivní džbánky z Rakouska. 
Tel.: 733 643 417.

Prodám rohovou rozkládací 
sedací soupravu s křeslem a ta-
buretem. Cena 6 000 Kč. Barva 
oranžová. Tel.: 776 152 614.

Prodám motocykl JAWA Pi-
onýr 21 po celkové opravě TK 
do 9/2016, cena 3 000 Kč, tel.: 
724 121 044.

Prodám staveništní roz-
vaděč. Tel.: 728 074 818.

Prodám byt velikosti 2+1 na 
ulici Jubilejní ve Velkých Opa-
tovicích. Cena 500 000 Kč, bez 
RK. Tel.: 737 548 658. 

KOUPĚ
Hledám ke koupi rodinný 

dům v Boskovicích nebo v okolí 
Boskovic. Tel.: 607 458 509.

Koupím starší stolně tenisový 
stůl. Tel.: 777 008 399.

Koupím byt 2+1 (3+1) v 
Blansku. Investice. Tel.: 739 
967 371.

Koupím dům se zahradou v 
Blansku, Jedovnicích nebo oko-
lí. Tel.: 603 905 438.

Koupím velmi zachovalé 
auto, garážované, s malým po-
čtem ujetých kilometrů. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 737 726 636.

Koupím pšenici, ječmen, žito, 
triticale. Tel.: 723 830 686.

ATC Olšovec Jedovnice
zahajuje provoz

Půjčovny šlapadel a lodiček na Olšovci

PROVOZNÍ DOBA 
ČERVEN (sobota, neděle) od 10 do 19 hodin 

ČERVENEC, SRPEN (denně) od 10 do 19 hodin 

Info na www.olsovec.cz, tel.: 724 783 881, e-mail: kemp@olsovec.cz

úterý 20. srpna 2013 INZERCE14

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

PŮJČKY

739 443 544

800 701 400
www.ProVasePodnikani.cz

Kupujte tradiční 

české výrobky

v internetovém obchodě
WWW.KERAMIKAKUNSTAT.CZ

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

PRONÁJEM
Pronajmu byt 4+1 a 1+1 v 

RD s možností podnikání v klid-
ném prostředí 15 km od Bosko-
vic, pozemek 1 250 m2. S mož-
ností pozdějšího odkoupení. Ne 
RK. Tel.: 775 411 421.

Pronajmu byt 3+1 k dlouho-
dobému pronájmu v dostupné lo-
kalitě u nemocnice. Volný ihned. 
Výše pronájmu 9 500 Kč vč. in-
kasa. Tel.: 608 132 837.

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

Nabízím dlouhodobý pro-
nájem slunného bytu 2 + 1 v 
Boskovicích, byt je po částečné 
rekonstrukci (nové el. rozvody, 
podlahy, omítky, koupelna se 
sprch. koutem, kuchyň, topení). 
Celková rozloha je 64 m2, byt 

má i balkon + sklepní 
prostor, nachází se ve 
2. NP, součástí je také 
kuchyňská linka včetně 
myčky nádobí a vlastní 
plynové topení. Byt se 
nachází cca 10 minut 
chůze od centra, má v 
okolí lékaře, lékárnu, 
školku, školu, obchod i 
MHD. Byt bude volný 
od září 2013. V případě 
zájmu volejte prosím na 
tel. 777 901 661.

Hledám pronájem 
1+1 v Blansku. Tel.: 773 
453 628.

Pronajmu byt 1+1 v 
Blansku na sídlišti Pí-
sečná. Cena včetně ener-

gií 7 500 Kč. Tel.: 721 187 004.

SEZNÁMENÍ
Jsem Jirka, svobodný, bez-

dětný, 34 let, hledám svobod-
nou, bezdětnou slečnu ve věku 
20-30 let z Boskovic a okolí, 
která má ráda country, koně, psy 
a přírodu, kolo. Nekuřačku. Tel.: 
774 157 347.

Kontakt na 
inzerci

777 008 399

21. – 22. 9. 2013

      a       a

 a  a  a  a
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PRO O

A

BOSKOVICE



úterý 20. srpna 2013 SERVIS15
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 20. srpnaúterý 20. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výtvarný workshop pro malé dě  .

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Přímý přenos koncertu Robbie Williamse.
Boskovice – letní ve 21 hod. Panika v městečku.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Kletba z temnot.

středa 21. srpnastředa 21. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 7.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Na 
větvi (folk).
Blansko – Centrum Spirit v 19 hod.: Koncert na Tibetské mísy & úplňko-
vá meditace.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muž z oceli. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Machři 2.
Boskovice – letní ve 21 hod. Atlas mraků.

čtvrtek 22. srpnačtvrtek 22. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Zámek v 19.30 a 20.30 hod.: Noční prohlídky.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Krev a pot.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Percy Jackson: Moře nestvůr. (3D)
Lysice – letní ve 20.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.

pátek 23. srpnapátek 23. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Pav-
lou Horáčkovou.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Divadýlko Mrak: O statečném Jankovi, 
Boskovický pohádkový hřebínek.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Cech.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilování s rádiem Čas.
Letovice – Přehrada Kře  nka: Závody dračích lodí.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Los Rumberos Trio, world & jazz 
music.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Percy Jackson: Moře nestvůr. (3D)
Blansko ve 20 hod. Krev a pot.
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Líbánky.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Čtyřlístek ve službách krále.

sobota 24. srpnasobota 24. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Panský dvůr v 15 hod.: Fes  válek bez bojů a válek.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Pierotova dobrodružství, představení diva-
dla Facka.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje I.U.CH.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Tajemství darovaného klenotu, noč-
ní kostýmované prohlídky.
Sloup – Hřiště u základní školy v 8 hod.: Nohejbalový turnaj a Soutěž ve 
vaření kotlíkového guláše, od 12 hod.: vyhodnocení soutěže ve vaření 
guláše.
Velké Opatovice – Zámecký park ve 14 hod.: Dětský den - zakončení 
prázdnin.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Percy Jackson: Moře nestvůr. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kick-Ass 2: Na plný koule.
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Líbánky.
Boskovice – letní ve 21 hod. Limonádový Joe aneb Koňská opera.

neděle 25. srpnaneděle 25. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Kunštát.
Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: 2. Blanenský blešák.
Bedřichov – Pod májí v 15 hod.: Bedřichovské krojované hody, k posle-
chu a tanci hraje Brťovská šestka.
Boskovice – Před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní koncert - 
Velký dechový orchestr Základní umělecké školy Letovice.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 13.30 hod.: Hasičská soutěž mužů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Percy Jackson: Moře nestvůr. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kick-Ass 2: Na plný koule.
Boskovice v 17 hod. Letadla. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Líbánky.

úterý 27. srpnaúterý 27. srpna
KINAKINA

Boskovice v 19.30 hod. Kick-Ass 2.
Boskovice – letní ve 21 hod. Milování.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Mocný vládce Oz.

středa 28. srpnastředa 28. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 8.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Moš-
ny (vokální).
Blansko – Bar Koruna v 19 hod.: Roman Dragoun – koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Osamělý jezdec.
Boskovice v 19.30 hod. Kick-Ass 2.
Boskovice – letní ve 21 hod. Sedm psychopatů.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic.

čtvrtek 29. srpnačtvrtek 29. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídka kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Elysium.

pátek 30. srpnapátek 30. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 17 hod.: Rozloučení s prázdninami.
Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Koncert skupiny Olympic.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Espuelas.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilování s rádiem Čas.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: XIV. ročník výstavy Klubu moravských 
fotografů, vernisáž.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Prodejní výstava obrazů Marie Plotěné, 
vernisáž.
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: Ondřej Štveráček Quartet, jazzový kon-
cert v rámci Fes  valu 3+1.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20.15, 21.15 a 22.15 hod.: Mimořádná pro-
hlídka – Noc s upíry.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Letadla. (3D)
Blansko ve 20 hod. Líbánky.
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Elysium.

Velké Opatovice – letní v 19.30 hod. Kinematograf Bratří Čadíků – Já-
chyme, hoď ho do stroje.

sobota 31. srpnasobota 31. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky ve 12.30 hod.: Půlmaraton Moravským 
krasem.
Blansko – Náměs   Republiky ve 14.30 hod.: Koncert skupiny Turbo.
Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: 15. zahradní slavnost aneb Blansko 
mnoha tváří.
Blansko – Zámecký park v 19 hod.: Meditace napříč světem – světlem.
Boskovice – Sokolovna v 10 hod.: Pochod po dálničním tělese R43.
Boskovice – Letní kino v 15 hod.: Boskovický Happening vol. 9 aneb Ko-
nec prázdnin v letním kině.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Čtyři psi.
Cetkovice – Areál kulturního domu v 10 hod.: Okolo Malé Hané, cyklo-
výlet.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Letovice – Koupaliště v 10 hod.: Fes  val 3+1.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava – rozloučení 
s prázdninami, hraje Medium.
Pamě  ce – Výle  ště ve Skale ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Krou-
nex.
Uhřice – Hřiště ve 14 hod.: Zakončení prázdnin, zábavné hry pro dě  , 
skákací hrad.
Velké Opatovice – Hasičský zbrojnice v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Velké Opatovice – Zámek: Mezinárodní výstava jiřinek a jarmark tradič-
ních řemesel.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Letadla. (3D)
Blansko ve 20 hod. Líbánky.
Boskovice v 17 hod. Letadla. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Elysium.
Velké Opatovice – letní v 19.30 hod. Kinematograf Bratří Čadíků – Ať 
žijí duchové.
Velké Opatovice – letní ve 21 hod. Kinematograf Bratří Čadíků – Slav-
nos   sněženek.

neděle 1. záříneděle 1. září
AKCEAKCE

Dožínková slavnost ve Vískách
Okresní agrární komora Blansko, Zemědělský svaz Blansko a Agrocen-
trum OHRADA Vísky pořádají pod záš  tou hejtmana Jihomoravského 
kraje v neděli 1. září v agroturis  ckém centru OHRADA ve Vískách u Le-
tovic již 9. Dožínkovou slavnost. Zahájení dožínkové slavnos   je ve 14 
hodin, areál bude otevřený již od 13 hodin. V hlavním programu vystoupí 
taneční klub Sokol Drásov, budou předány dožínkové věnce, návštěvníci 
uvidí československou besedu, polku, country tance nebo kankán. Budou 
připraveny také ukázky soutěžních disciplín s motorovými pilami, sou-
těže pro diváky nebo ukázka ručního stloukání másla. V doprovodném 
programu jsou připraveny farmářské trhy regionálních produktů, výsta-
va drobných domácích zvířat, atrakce pro dě   – skákací hrad, malování 
na obličej, minisegway, jízda na koních, výstava historických motocyklů, 
prohlídky místního pivovaru, bohatá nabídka tomboly v hlavním sloso-
vání i k okamžité výhře a široká nabídka potravinářských specialit a ná-
pojů, čepování piva z místního pivovaru.

Blansko – Náměs   Republiky v 9.30 hod.: Výstava vozítek Velorex.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Blansko.
Velké Opatovice – Zámek: Mezinárodní výstava jiřinek a jarmark tradič-
ních řemesel.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Letadla. (3D)
Blansko ve 20 hod. Líbánky.
Boskovice v 17 hod. Letadla. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Elysium.
Velké Opatovice – letní ve 20.30 hod. Kinematograf Bratří Čadíků – Na 
samotě u lesa.

pondělí 2. zářípondělí 2. září
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Revival.



Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

BBN REALITY 
nabízí k prodeji

stavební pozemky v Lipovci
o výměře cca 800 m2, cena za 1 m2 450,- Kč + provize 

Jedná se o lokalitu s dokončujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – 
rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní 
školy, zdravotního střediska. Z uvedených stavebních pozemků je nádherný 
pohled do okolí, obec patří k oblastem  s nejčistším vzduchem v ČR.

Volejte 774 408 399

PRODEJ SKI-AREÁLU 
V BLANSKU - HOŘICÍCH

Nabídková cena pro osobní projednání – 4.480.000,- Kč bez DPH.

Prodej ski-areálu Hořice u Blanska - lyžařský areál se nachází 20 km od krajského 
města Brna  v městské části Blansko - Hořice. K dispozici jsou 2 vleky s talířovými 
unášeči a s regulací rychlosti délky 320 „B“  a 190 m „A“ a dětský lanový vlek. 
Ski-areál je vybaven technickým zasněžováním, 4 obslužnými objekty a rolbou 
Kässbohrer PB 260, k dispozici 
je umělé osvětlení pro večerní 
provoz. Parkoviště je nedaleko 
lyžařských vleků.

Adresa a kontakt na prodejce: 
Tělocvičná jednota Sokol Blansko
Ing. Jiří Škaroupka, starosta
Hořice 34, 678 01 Blansko
Mobil: 777 656 633
E-mail: jskaroupka@iol.cz

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz
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