
Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko -
Příprava stavby rychlostní silni-
ce R43 se možná pohne kupředu. 
Potřebná komunikace by se totiž 
mohla začít stavět od severu, 
tedy na Boskovicku. Trasa na 
rozdíl od okolí Brna nevyvolá-
vá tak velké rozepře a problémy. 
Tuto možnost navíc nyní podpo-
řili také představitelé Minister-
stva dopravy a Jihomoravského 
kraje. 

Konkrétně ministr dopravy 
Antonín Prachař (ANO) a jiho-
moravský hejtman Michal Hašek 
(ČSSD) jednali o tom, že by se 
některé dopravní stavby v regi-
onu mohly začít stavět i bez 
platných krajských zásad územ-
ního rozvoje. Územní plán před 
časem zrušil Nejvyšší správní 
soud. Samostatný dokument by 
vznikl pro severní část silnice 
R43 z Pardubického k Jihomo-
ravskému kraji. 

„V případě výstavby komu-
nikace R43 jsme se dohodli, 
že zvážíme možnost přípravy 
zásad územního rozvoje, které 
se budou týkat této komunikace. 
Jako jednu z alternativních vari-
ant před přípravou zásad územ-
ního rozvoje celého kraje. Je to 
ale otázka dalších diskusí, jsme 
připraveni se účastnit jednání 
pracovních skupin,“ řekl po jed-
nání ministr Prachař. 

Podle hejtmana Michala Haška 
jde o novou věc, u které se bude 
teprve zkoumat, jestli je vůbec 
možná. „Pokud to nepůjde, drží-
me harmonogram příprav zásad 
územního rozvoje kraje,“ podo-
tkl Michal Hašek.

Projektanti už v současnos-
ti zpracovávají návrh nových 
Zásad územního rozvoje Jiho-
moravského kraje. Existuje 
už ale také územní studie R43 
v úseku Svitávka – Sudice, která 
ve spolupráci s obcemi prověřila 
možnosti vedení silnice. 

„Současná silnice I/43  patří 
mezi nejvýznamnější dopravní 
tepny v Jihomoravském kraji. 
V současné době již nedostaču-
je aktuální intenzitě dopravy ve 
směru severně od Brna. Jediné 
možné řešení k zajištění bez-
pečnosti a plynulosti dopravy na 
úseku Brno – Stvolová je právě 
rychlostní silnice R43,“ uvedl 
Petr Holeček z jihomoravského 
krajského úřadu 

Starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek (ODS) a předseda Svaz-
ku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R43 v  přiblížení 
začátku stavby příliš nevěří. 
„Podobných prohlášení a pro-
klamací jsem za těch osm let, co 
jsem ve funkci, slyšel už hodně. 
Vždyť, co už jenom bylo minist-
rů dopravy, co se s nimi jednalo? 
Předávaly se petice. Já budu moc 
rád, až se začne stavět, ale zatím 
nikde bagr stát nevidím,“ komen-
toval boskovický starosta.

 Pokračování na str. 5
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Jeden zabavil prodavačku, další dva kradli
Michal Záboj

Boskovice - Kriminalisté pát-
rají po trojici mužů, kteří měli 
z prodejny v Boskovicích odcizit 
peníze z trezoru. Prodavačka po 
jejich návštěvě přišla o více než 
sto tisíc korun. Podobnou krádež 
policisté vyšetřují i v sousedním 
okrese.

Krádež se stala ve středu 
6. srpna před polednem. Zloději 
použili obvyklý trik. Do prodejny 
tabáku v boskovickém Kaufl andu 

Silnice R43 by se 
mohla začít stavět 

na Boskovicku

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR
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zrcadlo.net

nejprve přišel starší muž v čepici 
a zabavil prodavačku.

„Chtěl po ní, aby mu ukáza-
la zboží v druhé části prodejny. 
V době, kdy mu požadované věci 
ukazovala, do prodejny přišli další 
dva muži v montérkách. Nepozo-
rovaně prošli do vedlejší místnosti, 
kde našli klíče od trezoru a sebrali 
odtud tržbu,“ popsala blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Pravděpodobné pachatele 
zaznamenala kamera v prodejně. 
Dva muži, kteří nejspíš přímo 
kradli, byli oblečeni do tmavě 
modrých montérek s laclem. Toto 
oblečení si zřejmě převlékli na 
parkovišti před prodejnou.

„Oba jsou ve věku třicet až pět-
atřicet let, asi sto sedmdesát pět 

a sto osmdesát centimetrů vysocí, 
měli krátké hnědé vlasy. Na par-
koviště přijeli společně s třetím 
mužem pravděpodobně vozidlem 
Škoda Felicia tmavě fi alové bar-
vy či jiné tmavé barvy,“ doplnila 
policejní mluvčí.

Trojici hledá policie a žádá 
o pomoc veřejnost. Případní svěd-
ci se mohou ozvat na tísňovou 
linku 158 nebo na telefonní číslo 
974 631 730.

„Může nám pomoci jakékoliv 
svědectví o tom, jak muži vypada-
li, jak mluvili, odkud na parkoviště 
přijeli nebo kterým směrem odjeli. 
Tito muži jsou navíc podezřelí, 
že podobným způsobem ukradli 
peníze na Svitavsku,“ dodala Iva 
Šebková.

Bezpečnější zastávky
Lidé z Bořitova 
se bezpečněji 
dostanou na 
autobus.

Více na straně 4

Téma věnované R43
Nehod na silnici 
I/43 přibývá, 
stavba rychlostní 
komunikace je 
v nedohlednu...

Více na straně 5

Kolář uspěl ve Španělsku 
Blanenský 
biketrialista se 
může poprvé stát 
mistrem světa.

Více na straně 10

Oslavy. Dobrovolní hasiči ve Valchově oslavili o víkendu 120 let od založení svého sboru. 
Více fotografi í a video na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška a Jaroslav Oldřich

V Boskovicích a Letovicích jde do voleb méně kandidátek
Blanensko a Boskovicko - 

Stranám, hnutím a sdružením 
vypršela lhůta, do kdy mohly 
podávat na úřady své kandidátky 
pro podzimní komunální volby. 

V Blansku budou voliči vybí-
rat ze stejného počtu listin jako 
před čtyřmi roky, naproti tomu 
v Boskovicích a v Letovicích se 
na radnice chce dostat méně sub-
jektů.

Na Městský úřad v Blansku 
podalo kandidátky devět stran, 

hnutí a sdružení. O přízeň voličů 
se budou ucházet strany ČSSD, 
KDU-ČSL, KSČM, ODS a TOP 
09. Kandidátku sestavila také 
Volba pro město, ANO 2011, 
Republika pro Blansko a také 
sdružení hnutí Úsvit a nezávis-
lých kandidátů pod názvem Změ-
na pro Blansko.

Křeslo blanenského starosty 
bude obhajovat sociální demokrat 
Ivo Polák. Místostarosta Jiří Crha 
bude lídrem kandidátky ODS 

a tajemník úřadu Jiří Kupčík kan-
didátky lidovců. V čele listiny 
KSČM stane Stanislav Navrkal. 
Defi nitivní podoba kandidátek 
včetně jednotlivých lídrů bude 
známá až na konci srpna.

V Boskovicích letos do voleb 
půjde osm subjektů, což je o tři 
méně než před čtyřmi roky. Své 
kandidátky podaly politické stra-
ny ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, 
ODS a TOP 09, Hnutí ANO 2011 
a společné listiny pak sdružení 

SNK-ED a Sportovci pro Bosko-
vice a Strana zelených a nezávis-
lý kandidáti.

Současného starostu Jaroslava 
Dohnálka na prvním místě kan-
didátky ODS nahradí František 
Sivera. Lidovce povede místosta-
rostka Jaromíra Vítková, sociál-
ní demokraty Hana Nedomová 
a TOP O9 Pavel Vlach.

V Letovicích podalo kandidátní 
listiny k registraci celkem sedm 
subjektů, což je o dva méně než 

v minulých komunálních volbách 
v roce 2010. O pozice ve vedení 
města se utká pět politických stran 
- ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS 
a TOP 09 a dvě hnutí – Sdružení 
nestraníků a Sdružení nezávislých 
kandidátů Občanská iniciativa.

O funkci starosty se bude zno-
vu ucházet současný první muž 
radnice Vladimír Stejskal, který 
fi guruje na prvním místě kandi-
dátky občanských demokratů. 

 Pokračování na str. 5

Holčička se 
narodila než 
stačila přijet 

sanitka
Velké Opatovice - Perné 

chvíle se šťastným koncem má 
za sebou pár ve Velkých Opato-
vicích. Žena totiž začala doma 
náhle rodit. Než stačila na místo 
přijet sanitka narodila se zdravá 
holčička. 

„V sobotu 9. srpna přijaly 
naše operátorky tísňovou výzvu 
o porodních bolestech u mladé 
rodičky ve Velkých Opatovicích. 
Operátorka tedy instruovala 
volajícího o následujícím postu-
pu a vyslala k ženě sanitní vozi-
dlo. Po nějaké době volal muž 
znovu s tím, že již přímo začíná 
porod a potřebuje pomoc. Ope-
rátorka proto radila volajícímu, 
jak pomoci miminku na svět,“ 
popsala neobvyklý případ mluv-
čí jihomoravských záchranářů 
Barbora Zuchová. 

Za pomocí otce dítěte, matky 
rodičky a operátorky se nakonec 
podařilo porodit v domácnosti 
zdravou holčičku. 

„Na místo následně dorazil 
výjezdový tým zdravotnické 
záchranné služby, který miminko 
po porodu vyšetřil, ošetřil pupeč-
ník a následně dítě i s maminkou 
transportoval k následující péči 
do porodnice,“ doplnila Zucho-
vá.  (hrr)
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Nebezpečný hmyz: sršní hnízdo 

ohrožovalo dětský tábor
K K
Chtěl mobil, 

ale dostal jen 
bonbóny

Boskovicko - Rozčarováním 
skončila koupě značkového 
mobilního telefonu přes internet 
pro muže z Boskovicka. Ten si 
objednal přes internetový server 
použitý mobilní telefon značky 
Samsung, zaplatil za něj více než 
dva tisíce korun. 

Když však v těchto dnech při-
šel očekávaný balíček, v němž 
přístroj měl být, muž v něm našel 
pouze balíček gumových med-
vídků, krém na ruce a krabičku 
od mobilu. Případ už si převza-
li boskovičtí policisté k dalšímu 
šetření.  (hrr)

Semafory se
staly cílem 

zloděje
Lažánky - Nesvítící semafory 

překvapily v Lažánkách, kde se 
opravuje v současné době komu-
nikace, projíždějící řidiče. Jak 
se brzy ukázalo, dopravu v mís-
tě rekonstrukce zkomplikoval 
dosud neznámý zloděj. 

V noci na pondělí 11. srpna 
totiž zničil visací zámky krytů 
akumulátorů u semaforů a dva-
náctivoltové zdroje si odnesl. 
Celkem tak způsobil škodu za 
téměř pět tisíc korun a je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Místo hříbků
našel houbař 

munici
Rudice - Nečekané překvapení 

čekalo na houbaře, který se vydal 
sbírat hřiby do okolí Rudice. 
U lesní cesty totiž našel v neděli 
10. srpna kolem poledne munici. 
Muž ihned zavolal policii. 

„Pyrotechnik při ohledání mís-
ta zjistil, že se jedná o nevybuch-
lou dělostřeleckou minu ráže 
60 mm a nález si na místě převzal 
k dalšímu opatření. Vzhledem 
k odlehlosti místa nebylo nutné 
nikoho evakuovat, nikdo nebyl 
zraněn,“ popsala blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Zloděj šel do
chatek pro 

nářadí
Adamov - Zahradní chat-

ky v Adamově navštívil zatím 
neznámý zloděj. Přelezl plot, 
ukradl zámek, který zajišťoval 
dveře jedné z chatek a z ní si vzal 
pilu a sekyrku v celkové hodnotě 
asi osm set korun. 

Poté utrhl petlici sousední 
chatky, kde pobral plynovou 
lahev s hořákem, čerpadlo, rádio, 
dózu s příbory a nepohrdl ani 
dvoulitrovou lahví s pivem. Cel-
kem tak zloděj způsobil škodu za 
téměř pět tisíc korun.  (hrr)

Řidička nedala 
přednost 

a brourala
Sebranice - Dvě hodiny kom-

plikovala ve středu 6. srpna 
odpoledne dopravu na hlavním 
tahu Brno-Svitavy nehoda dvou 
osobních vozidel. Stala se na 
křižovatce s odbočkou na Bos-
kovice. 

„Čtyřiatřicetiletá řidička osob-
ního auta značky Opel Astra jela 
po vedlejší komunikaci od Bos-
kovic a odbočovala vlevo smě-
rem na Brno. Nedala však podle 
prvotních zjištění policie před-
nost Škodě Felicia, která při-
jížděla po hlavní komunikaci ve 
směru od Brna na Svitavy,“ při-
blížila blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. Při střetu byla 
řidička lehce zraněna, škoda na 
vozidlech byla vyčíslena na 150 
tisíc korun. Policisté nezjistili, 
že by někdo z řidičů požil před 
jízdou alkoholické nápoje.  (hrr)

Na kole se 
cyklista už 
neprojede

Dolní Lhota - O jízdní kolo 
přišel v pondělí 4. srpna v odpo-
ledních hodinách cyklista v Dol-
ní Lhotě. Bicykl značky Merida 
nechal v době od 12 do 19 hodin 
stát u zábradlí tamní vlakové 
zastávky a proti krádeži je zajis-
til lankovým zámkem. Když se 
na místo vrátil, ukázalo se, že 
dosud neznámý zloděj zámek 
překonal a kolo v hodnotě téměř 
pět tisíc korun ukradl.  (hrr)

Havaroval na
kruhovém 

objezdu
Boskovice - Přívěs od trakto-

ru se převrátil v pondělí 4. srpna 
kolem druhé hodiny odpolední 
na kruhovém objezdu v Bosko-
vicích. Třiatřicetiletý řidič neměl 
podle prvotních zjištění policie 
na místě dobře zajištěný náklad 
pytlů se sypkým materiálem a při 
průjezdu před kruhový objez-
du se za traktorem značky John 
Deere převrátil přívěs a náklad 
se vysypal na vozovku. 

Při havárii nebyl nikdo zra-
něn, řidič nebyl ani pod vlivem 
alkoholu. Na přívěsu a nákladu 
vznikla škoda za asi deset tisíc 
korun. Kvůli havárii museli poli-
cisté na kruhovém objezdu řídit 
dopravu.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Hasiči o prázdninách stále čas-
těji vyjíždějí likvidovat hnízda 
vos a sršní. Od začátku prázdnin 
evidují v našem okrese více než 
deset zásahů. Třeba v Jedovni-
cích ohrožovalo sršní hnízdo dět-
ský tábor.

„V Jedovnicích byly sršně 
v obytném podkrovním prosto-
ru dřevěné chaty dětského tábo-
ra.  Jednotka se po provedení 
průzkumu vybavila ochrannými 
prostředky a provedla likvidaci 
hnízda pomocí postřiku z nasta-
vovacího žebříku,“ popsal zásah 
mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška.

Podle něj je třeba bodavý hmyz 
respektovat a zásah nepodcenit. 
Hasiči ale vyjíždějí jen k přípa-
dům, kdy zásah splňuje uvedenou 
defi nici záchrany. V opačném 
případě se lidé musí obrátit na 
specializované soukromé fi rmy. 
Hnízda bývají většinou v zemi, 
ale i na krovech a střešních trá-
mech, ve zdech, v zábradlí.

Scénář zásahů bývá většinou 
podobný. Po příjezdu na místo 
hasiči zjistí kde se roj, případně 
hnízdo nachází a podle toho zvolí 
taktiku. „Nejúčinnější je v přípa-
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Alkobrýle cyklistům v Blansku 
ukázaly, jak vidí svět opilý člověk

dě vos dostat se přímo k hnízdu, 
což ale někdy není možné, pro-
tože se nachází např. hluboko ve 
stavební konstrukci budovy. K 
likvidaci se pak používá většinou 
insekticidní prostředek, vysavač, 
příp. u včel rojáček k odchycení 

roje.  Hasiči se mohou vystrojit 
do speciálních včelařských oble-
ků. Na hlavách používají spe-
ciální včelařské kukly,“ popsal 
Mikoška.

Pro hasiče je likvidace hnízd 
každoroční sezónní záležitostí. 

„Zásahy jsou většinou podobné. 
Vím o případu, kdy paní v pane-
lovém domě objevila v rohu míst-
nosti, kterou nevyužívala, a kde 
bylo otevřené okno, obří sršní 
hnízdo. To se příliš často nestá-
vá,“ doplnil Jaroslav Mikoška.

Michal Záboj

Blansko - Policisté v Blansku 
připravili pro cyklisty preventivní 
akci, která je měla odradit od jíz-
dy pod vlivem alkoholu. Majitelé 
jízdních kol si mohli vyzkoušet 
pohled přes takzvané alkobrýle. Ty 
simulují vidění opilého člověka.

Policisté v neděli odpoledne 
zastavovali cyklisty v Gellhornově 
ulici. Tentokrát ale nekontrolovali, 
zda jedou pod vlivem alkoholu, 
nebo zda jsou jejich jízdní kola v 
pořádku.

Cyklisté si mohli na parkovišti 
vyzkoušet, jak vnímá okolí člověk 
pod vlivem alkoholu. Stačilo si na 
hlavu nasadit speciální alkobrýle 
a vyrazit na slalom mezi kužely.

„Chceme ukázat, jak je nebez-
pečné jezdit pod vlivem alkoholu. 

Blanensko a Boskovicko - Lidé 
mají poslední týdny na to, aby se 
výhodně zásobili palivem na zimu. 
Prodejci budou minimálně ještě do 
konce měsíce nabízet dříví, uhlí 
a další matriál se slevou. Vyplývá 
to z ankety Zrcadla mezi fi rmami.

Například společnost MP Lesy 
teď nabízí patnáctiprocentní slevu 
na palivové dříví. Zájemci mohou 
získat za nižší cenu jak volně 
ložené dřevo tak skládané na pale-
tách. A poptávka je veliká.

„Za poslední měsíc jsme měli 

dokonce problémy dodávky vykrý-
vat. Je prostě konec léta a lidi se 
předzásobují na zimu,“ uvedl ředi-
tel společnosti MP Lesy Tomáš 
Minx s tím, že slevová akce potrvá 
do poloviny září.

Speciální letní ceník nasadila 
také fi rma Remat Letovice, výrob-
ce pelet a briket ze smrkových pilin 
a biomasy. Nakoupit lze se slevou 
a prakticky okamžitě.

„Až se bude blížit topná sezóna, 
zvýší se ceny a prodlouží čeka-
cí doba. Stává se potom totiž, že 

nemáme tolik zboží na skladě 
a zákazník musí počkat,“ podotkl 
manažer fi rmy Petr Stria s tím, že 
rozdíl v ceně při odběru většího 
množství pelet a briket teď může 
třeba pokrýt náklady na dopravu.

Ušetřit se dá v létě také za nákup 
uhlí. „Do konce srpna budou ještě 
nižší ceny a od září se budou zvy-
šovat, třeba české uhlí půjde od září 
nahoru a prodlouží se i čekací lhů-
ty,“ upřesnil Josef Pernica, majitel 
fi rmy Pedop z Lipovce, která pro-
dává paliva.

Nejvýhodnější doba pro nákup 
uhelných paliv už ale uplynula. 
Příznivé ceny prodejci nabízejí 
těsně po skončení topné sezóny.

„Nejzajímavější ceny pro zákaz-
níky jsou na jaře. V měsíci červnu 
už jdou nahoru. Ideální pro nákup 
uhlí je duben a květen,“ dodal 
Jiří Menšík jednatel boskovické-
ho prodejce paliv fi rmy Pentaco 
s tím, že například u uhelných bri-
ket, které se vyrábějí v Německu, 
je vyšší cena způsobena i kurzem 
eura.  (moj)

Domácnosti teď mohou ušetřit, prodejci 
v létě nabízí lepší ceny za dřevo a uhlí

Člověk s alkobrýlemi vidí rozost-
řeně a hůř vnímá prostor,“ upřes-
nila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Během preventivní akci si brýle 
a slalom vyzkoušely desítky cyk-
listů a cyklistek. Mezi nimi třeba i 
Vítek Šebela z Blanska.

„Je to hodně nepříjemné. Asi to 
fakt odpovídá tomu, že člověk má 
v sobě nějaké pivo nebo alkohol,“ 
sdělil cyklista po zdolání tratě.

Opilých cyklistů přitom na sil-
nicích blanenského okresu neu-
bývá. „Cyklisté na Blanensku 
jezdí hodně pod vlivem alkoholu,“ 
zhodnotila policejní mluvčí s tím, 
že letos už kontroly odhalily nece-
lou třicítku podnapilých cyklistů. 
Loni touto dobou to bylo sedm. 
Pět cyklistů pod vlivem alkoholu 
letos bouralo. Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Ostrov u Macochy - Radnice 
v Ostrově u Macochy ušetří za 
vytápění základní školy. Městys 
nechal jednotlivé budovy zatep-
lit a vyměnit v nich okna. Roční 
úspory se budou počítat ve stati-
sících.

Ostrovská základní škola 
pochází ze sedmdesátých let 
minulého století. Objekt už neod-
povídal současným nárokům na 
energickou náročnost. Tepelné 
ztráty v zimním období byly 
vysoké, navíc střechou místy 
zatékalo.

Stavební fi rma teď dokončila 

kompletní výměnu oken a zatep-
lila fasádu a střechu. „Očekává-
me výrazné úspory za vytápění. 
Máme vypočtené, že se budou 
pohybovat kolem tří set šedesáti 
tisíc korun ročně,“ podotkl sta-
rosta Ostrova u Macochy Ondřej 
Hudec (ČSSD).

Kromě základní školy letos 
Ostrovští zateplili také fasádu 
a střechu budovy radnice. Na obě 
akce městys získal dotace. 

„Úpravy školních budov při-
šly na asi čtrnáct milionů korun 
a radnice na milion a půl,“ doplnil 
starosta.  (moj)

V Ostrově u Macochy ušetří, zateplili školu

Střetů se zvěří 
přibývá

Blanensko a Boskovicko - 
Policisté stále častěji vyjíždějí ke 
střetům aut se zvěří. Podle mysliv-
ců je v současné době kvůli srnčí 
říji zvýšené riziko nehod. Nejkri-
tičtější dobou je ráno nebo večer 
po setmění.

Své o tom ví například žena za 
volantem auta značky Kia, kte-
rá bourala v pondělí u Lipůvky. 
„Řidičce jedoucí od Lipůvky smě-
rem na Brno vběhl z bezprostřední 
blízkosti srnec do jízdní dráhy. Při 
střetu vznikla na vozidle škoda za 
téměř 70 tisíc korun,“ popsala bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková. Podobně podle ní dopadl 
i další řidič auta značky Kia, tento-
krát mezi Lipovce a Kotvrdovice.

Řidiči by si podle myslivců měli 
dávat pozor hlavně ráno, kdy se 
zvěř vrací z polí do lesa nebo večer 
po setmění, kdy vyráží na pastvu. 
Riziko hrozí na všech úsecích, kde 
silnice sousedí s lesem nebo polem. 
Jediným řešením jak nehodě přede-
jít je zvýšená opatrnost.

„V některých místech jsou apli-
kovány takzvané pachové ohrad-
níky, ale jejich účinnost není sto-
procentní, zvěř se je naučila pro-
rážet. Měly by se navíc používat 
je ve vybraných nepřehledných 
úsecích, jinak jejich použití ztrácí 
smysl,“ uvedl jednatel Okresní-
ho mysliveckého spolku Blansko 
Jaroslav Zelený.

Rizikových míst v okrese je 
celá řada. Časté střety se zvěří 
jsou například v černohorských 
lesech, na Perné, u Mladkova nebo 
na silnici I/43 u Lipůvky. „Máme 
vytipovaná určitá místa, která 
by se měla do budoucna oplotit. 
Stát má v plánu takto zabezpečit 
například všechny silnici prvních 
tříd,“ vysvětlil Zelený. Pokud už k 
srážce se zvěří dojde, měl by řidič 
zavolat policii nebo příslušnou 
mysliveckou organizaci. „Jestliže 
si řidič sražený kus přivlastní nebo 
ho bude chtít jen odvést k mysliv-
ci, může být obviněn z pytláctví,“ 
dodal Zelený.  (hrr)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Skladatelka Lucie Vítková vrací lidové písně 
z Blanenska na místa, kde původně vznikly

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

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

www.sita.cz

SITA CZ provádí údržbu zeleně a poskytuje další facility služby

Milan Chlup
obchodní manažer

SITA CZ

Michal Záboj

Blansko - V Blansku vzni-
ká projekt, který je srovnatelný 
s úsilím sběratelů lidových písní. 
Skladatelka a hudebnice Lucie 
Vítková se vydala opačným 
směrem na místa vzniku popěv-
ků a zaznamenává jejich otisk 
v současnosti. S jejími výsledky 
se bude moci seznámit i veřej-
nost.

Projekt se jmenuje Blansko 
a okolí ve folklórních písních 
a kromě Lucie Vítkové se na něm 
podílejí ještě zpěvačka Kateřina 
Reichová, filmařka a fotografka 
Petra Kateřina Bučková a zvu-
kařka Rebeka Uličná. Čtveřice 
letos na jaře postupně objela 
několik obcí a míst na Blanen-
sku, ke kterým se vážou konkrét-
ní písně. Tam je pak zazpívaly a 
vše zdokumentovaly.

„Projekt na pomezí site-speci-
fic art má za cíl písně vyjmout ze 
sterilního prostředí koncertních 
sálů a dosadit je zpět do míst 
jejich vzniku. Interpretace pís-
ně na takovémto místě nejen že 
rozvíjí její sdělení, ale zároveň 

přináší akusticky svébytný záži-
tek,“ vysvětlila Lucie Vítková 
s tím, že projekt vznikl z podně-

tu skotského umělce a interpreta 
Jamese Wynesse.

Na místa svého vzniku Lucie 

a její spolupracovnice vrátily 
šestnáct různých písní. Při výbě-
ru autorka čerpala ze sborníků 

Moravský kras zpívá od Josefa 
Skotáka z roku 1965 a ze sbírky 
folklórních písní Věry Škápíko-
vé.

„V každém místě jsme se 
zastavily v průměru na dvě hodi-
ny a místo zvukově prozkoumaly. 
Potom jsme přednesly konkrétní 
píseň v několika provedeních 
a zaznamenaly ji. Někdy jsme 
oslovily i místní obyvatele, aby-
chom místo našly nebo abychom 
se zeptaly, jestli to, co se v písni 
zpívá je ještě aktuální. Například 
jestli dívky z Klepačova stále 
odmítají chlapce z Blanska - 
píseň Děvčata z Klepačova, nebo 
zda stále panuje rivalita mezi 
občany Lhoty Rapotiny a Újezdu 
u Boskovic - píseň Lhota Rapo-
tina,“ přidala podrobnosti Lucie 
Vítková.

Autorka a její tým naplánova-
ly dohromady tři trasy. Kromě 
zmíněného Klepačova a Lhoty 
Rapotiny ještě třeba do Blanska, 
k propasti Macocha, do Rudi-
ce, do Křtin nebo do Boskovic, 
Letovic a Rájce-Jestřebí. Tam 
všude by i tento projekt měl 
pomoci vytvářet vztah obyvatel 

s krajinou, prostředím a příbě-
hy. Podobně jako to zažívaly i 
samotné aktérky.

„I když jsme si myslely, že 
svůj domov důvěrně známe, 
během projektu jsme si znova 
uvědomovaly, kde vlastně žijeme 
a jak jsou od sebe jednotlivé ves-
nice a jejich okolí rozdílné, zře-
telná je třeba různost počasí, ráz 
krajiny, rozdílnost fauny i flóry 
a akustika míst,“ podotkla Lucie 
Vítková, která se podle statistik 
Ochranného svazu autorského 
loni stala nejhranější mladou 
skladatelkou vážné hudby v čes-
kém éteru. 

S výsledky projektu Blansko 
a okolí ve folklórních písních 
se budou moci poprvé seznámit 
návštěvníci divadelního festiva-
lu Kolotoč v Blansku ve středu 
8. října. 

„Chtěly bychom pozvat i lidi, 
se kterými jsme se na cestách 
potkaly,“ zdůraznila Lucie. Po 
stopách písní se podle ní mohou 
vydat zájemci i přímo do terénu. 
Koncertní výlety na místa vzniku 
se uskuteční díky podpoře Nada-
ce život umělce.

 Foto Petra Kateřina Bučková Foto Petra Kateřina Bučková

Blansko - Od poloviny srpna je 
v Galerii Jonáš k vidění výstava 
fotografi í Miroslava Matyáše. Svou 
tvorbou je autor pevně zakotven na 
jižní Moravě, potažmo v Blansku. 
Podílí se na kvalitním dokumen-
tování výjimečných událostí, na 
přitažlivém prezentování Blanska 

na celé řadě fotografi ckých výstav. 
Byl dlouholetým členem blanen-
ského fotokroužku a svými „úlov-
ky“ obohatil nejednu regionální 
publikaci a tisk (např. Blanenská 
umělecká litina ve fotografi ích 
Mirka Matyáše). Za svůj největší 
životní úspěch považuje 1. cenu 

v soutěži časopisu Zdraví a otištěni 
dvou fotografi í v německé publi-
kaci Pro štěstí člověka, v níž byli 
zařazeni autoři z 82 zemí. 

Výstavu si můžete prohlédnout 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 
12,30 hodin a od 13,30 do 17 hodin 
až do konce srpna.  (ama)

Galerie Jonáš vystavuje 
fotografie Miroslava Matyáše

Michal Záboj

Boskovice - Mezi oblíbené 
domácí mazlíčky se vedle psů, 
koček, různých druhů hlodavců, 
plazů a ptáků dostávají také ježci. 
Popularitu těchto zvířátek doka-
zuje i zájem, který vzbudila jejich 
přehlídka v rámci výstavy koček 
v Boskovicích.

Jednou z účastnic Setkání cho-
vatelů ježků byla chovatelka Nela 
Pultarová, která doma žije s dva-
cítkou ježků. Některé z nich, tře-

ba albína Melmana, přivezla na 
ukázku do Boskovic.

Jak je vůbec náročné chovat 
doma ježka?

Není to vůbec náročné zvířát-
ko. Nedoporučujeme ho ale pro 
děti, protože je to noční tvor. Vět-
šinu dne prospí a probouzí se až k 
večeru. Jinak ale není velký rozdíl 
mezi chovem ježka a třeba mor-
čete nebo králíka. K chovu ježků 
jsou nejvhodnější umělohmotné 
boxy, dají se ale použít i skleně-
ná terária. Naopak klece nejsou 
vhodné, protože ježek nesmí být 

v průvanu. Pokud se ježkovi člo-
věk věnuje a správně ho krmí, tak 
je to přátelské zvíře, nechá se hla-
dit a brát do rukou.

Čím se takový ježek živí? Co 
mu musí jeho chovatel obstarat, 
aby byl spokojený?

Stejně jako ve volné příro-
dě ježek má rád převážně hmyz 
a masitou stravu. My třeba pre-
ferujeme kočičí granule, nejlépe 
pro koťata, kde je více proteinů 
a více masa. Ve zverimexu se pak 

dá pro ježky koupit hmyz, jako 
jsou mouční červi nebo šváby.

A s ježkem se dá také mazlit 
a prožívat krásné chvíle, jaké 
zažívají lidé třeba se psem či 
kočkou?

Samozřejmě je to trošku roz-
dílné zvířátko, takže nepřijde na 
zavolání jako pejsek a neumí jisté 
povely, ale kdo si nemůže dovo-
lit větší zvíře nebo třeba nemůže 
mít kočku nebo psa, tak ježek je 
vhodný. Je velice přátelské zví-
ře. Když se mu člověk věnuje, 
tak bodlinky má pořád sklope-

né, takže se dá normálně hladit, 
tahat a dokáže člověka dost dobře 
pobavit. Je hodně akční, běhá tře-
ba v kolotoči a po bytě. Jsou to 
opravdu přátelská, hodně zvídavá 
zvířata.

Kde se dá sehnat a kolik sto-
jí? Určitě to nejde udělat tak, že 
na zahrádce nachystáme pastič-
ku...

To samozřejmě nejde, protože 
venkovní ježci jsou chránění. 
Člověk je může mít v zajetí pou-
ze, když je ježek zraněný nebo 
v jiných nutných případech. My 
máme ježky, kteří jsou vyšlech-
tění pro to, aby je lidé chovali 
doma. Jsou o hodně menší než 
ježci ve volné přírodě. Když člo-
věk bude chtít zakoupit takové-
hoto ježečka, tak by si měl najít 
Klub chovatelů ježků, kde je 
seznam všech chovatelských sta-
nic včetně toho jestli zrovna mají 
mláďátka. Pak si už stačí vybrat 
stránku chovatele a mládě, které 
se bude zájemci líbit. Barvy jsou 
velmi rozdílné. Ježci jsou tmaví, 
bílí, strakatí, a proto jsou rozdílné 
i ceny. Pohybuje se to od zhruba 
tisíce korun za albína, který třeba 
není vhodný na chov, až po ježky 
s hodně vzácným zabarvením, 
kde ceny začínají na třech tisí-
cích. Průměr je ale tak tisíc sedm 
set až dva a půl tisíce korun. 

Konají se podobné akce jako 
ta v Boskovicích i jinde po 
republice?

V Boskovicích pořádáme setká-
ní přátel ježků poprvé. Rozhodli 
jsme se, že veřejnosti ukážeme 
ježky a řekneme něco o jejich 
chovu. Výstava ježků se uskuteč-
ní v polovině září v Praze. Ročně 
pořádáme většinou dvě akce, jed-
nu v Praze a druhou v Brně a pak 
ještě další podle možností.

Ježek je velmi akční, přátelské 
a zvídavé zvíře, říká chovatelka

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Lysice - Do Prahy vyrazil 
pozlacený kočár z expozice lysic-
kého zámku. Stane se tam jedním 
z významných exponátů výstavy 
Zapřažená krása – kočáry, saně 
a nosítka 18. – 20. století, která 
je věnována historickým doprav-
ním prostředkům z Čech, Moravy 
a Slezska.

Dostat kočár na výstavu neby-
lo vůbec jednoduché. Jak popsala 
kastelánka lysického zámku Mar-
tina Rudolfová, ke slovu přišlo 

nejprve nářadí, a poté speciální 
nákladní auto.

„Museli jsme demontovat spe-
ciální skleněnou stěnu, abychom 
kočár vůbec dostali z místa jeho 
vystavení. Poté ho restaurátoři 
rozebrali na šest částí, které se 
přepravily do Prahy, kde se zase 
složí. Až skončí výstava, čeká nás 
tato akce znovu,“ vysvětlila kaste-
lánka.

Lysický historický kočár typu 
berlina, tedy lehký typ kočáru na 

vysokých kolech, byl vyroben 
v poslední třetině osmnáctého sto-
letí. Jeho restaurování přišlo na 
920 tisíc korun. 

Výstava začíná na Pražském 
hradě v úterý 19. srpna a bude 
otevřená do 19. října. Návštěvní-
ci budou moci v Jízdárně spatřit 
např. kočáry posledního koruno-
vaného českého krále Ferdinanda 
V. Dobrotivého a prvního čes-
koslovenského prezidenta T. G. 
Masaryka.  (hrr)

Kočár z lysického zámku se 
vydal na Pražský hrad
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Michal Záboj

Bořitov - Obyvatelé Bořitova 
se příští rok dostanou bezpečněji 
na autobusové zastávky na silni-
ci I/43. Ředitelství silnic a dálnic 
plánuje současná místa pro zasta-
vování autobusů zrušit a posunout 
je na přehlednější místo.

Zatím zastávky pro linky ve 
směru na Boskovice a Lysice a na 
Černou Horu stojí na horizontu, 
odkud je špatný výhled. Přejít sil-
nici, po které denně projedou tisíce 
aut, tak bývá velmi nebezpečné.

„Silnice je v místě nepřehled-
ná a méně pohybliví lidé mají 
problémy přejít. Stalo se tam už 
také několik nehod s vážným zra-
něním,“ podotkl starosta Bořitova 
Břetislav Tesař (nez.).

Dalším problémem v místě je 
odbočování z komunikace I/43 
do Bořitova. Chybí odbočovací 
pruh a auta zatáčející ve směru od 
Brna do obce nebezpečně brzdí 
dopravu.

Ředitelství silnic a dálnic chce 
teď vyřešit oba problémy najed-
nou. Ze současného pruhu pro 
zastavování autobusů se stane 
odbočovací pruh a zastávky se 
posunou jinam. Nové vzniknou 
v rovném úseku zhruba v polo-

Zastávky se přesunou, dostat 
se na ně bude bezpečnější

vině mezi kruhovým objezdem 
a těmi současnými.

„Z důvodu zrušení autobusové 
zastávky budou v rámci realiza-
ce této akce také přesunuty au-
tobusové zastávky do jiného pro 
chodce lépe přehledného místa,“ 
potvrdil mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic Jan Studecký.

Na úpravy, které přijdou na asi 
osm milionů korun, už podnik 
získal stavební povolení. Práce 
začnou příští rok.

Na nové zastávky a odbočo-
vací pruh v Bořitově přitom už 
čekají několik let. „Vydané sta-
vební povolení je ale podstatný 
příslib. Doufejme, že to tak na-

konec bude, z naší strany jsme na 
vše připraveni,“ dodal bořitovský 
starosta.

Obec se podle něj bude podílet 
na stavbě zastávek. Kvůli bezpeč-
nosti je osvětlí a vybuduje k nim 
novou zpevněnou cestu. To vše 
Bořitov přijde odhadem na asi 
dva miliony korun.

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

S   
Je tu srpen, druhý měsíc prázdnin, a léto nám pomalu vrcholí. Vítr se 

prohání po strništích posečených lánů a oznamuje okolí, že se pozvolna 
chystá podzim. I tažní ptáci, kteří u nás pravidelně hnízdí, se pomalu 
začínají vracet do teplých krajin. Nejdříve odlétají rorýsi, následovat je 
budou čápi a potom postupně i ostatní tažní ptáci. 

Pro myslivce je srpen měsícem, od kterého je možné začít lovit nej-
více druhů zvěře. Doposud bylo možné lovit srnce a celoročně neháje-
né lišky, selata a lončáky. Od července pak přibyla straka a vrána obec-
ná. Od začátku srpna pak mohou myslivci začít lovit divoké holuby, 
jelení a mufl oní zvěř, z černé pak bachyně a kňoury. Od poloviny srpna 
přibude k těmto druhům ještě daňčí zvěř a divoké husy. 

Myslivci však nebudou pouze lovit zvěř. Čeká je mnoho úkolů, než 
nastanou podzimní plískanice. Pomalu je potřeba do krmných zařízení 
navozit seno a jadrné krmivo, doplnit kamennou sůl do slanisek pro 
zvěř a na zvěřní políčka nasít podzimní směsky. Postupně se taky do-
končuje výstavba nových mysliveckých zařízení a oprava stávajících, 
aby bylo vše před nadcházející zimou včas dokončené. 

V tomto měsíci myslivecký hospodář již začíná připravovat plány 
a organizaci společných honů. Už od září lze na společném lovu lovit 
kachny a mnohde se budou konat již naháňky na černou zvěř, aby se 
předešlo škodám, která nám tato zvěř páchá na zemědělských plodi-
nách. Jaroslav Zelený, 

 jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko

Marta Antonínová

Blansko - Před několika dny 
se na své další třítýdenní putová-
ní vydali známí cestovatelé Milan 
Daněk a Alena Žákovská. Chtějí 
obnovit kontakty s lidmi, které 
potkali při expedici před třinácti 
lety.

„Naším cílem je po letech zno-
vu Nová Guinea. Nemáme žádné 
velké plány. Není to žádná objev-
ná expedice, jen chceme zjistit, co 
a jak se změnilo v místech, kde už 
jsme dříve byli. Míříme do míst, 
která jsme navštívili v roce 2001,“ 
uvedl Milan Daněk.

Ve výbavě cestovatelů zaujíma-
jí důležité místo staré fotografi e, 
protože cílem je najít lidi, s nimiž 
se před třinácti lety cestovatelé po-
tkali a pomocí fotek chtějí obnovit 
staré kontakty.

„Především bychom chtěli na-
vštívit jednoho konkrétního muže. 
Když jsme byli na Guinei poprvé, 
byli jsme hodně naivní a vyrazi-
li jsme do pralesa bez průvodce. 
Tenhle domorodec nám už při 
odchodu nabízel, že nám pomůže 
udržet stezku, rozdělat oheň a dal-
ší. Ale my jsme si mysleli, že si 

Cestovatelé chtějí na Nové Guinei hledat lidi, se 
kterými se setkali před třinácti lety

Milan Daněk: Ti, 
kteří utíkají pěšky 

Blansko - V brněn-
ském nakladatelství 
Jota právě v těchto 
dnech vrcholí přípravy 
na vydání nové knihy. 
Jejím autorem je zná-
mý blanenský cesto-
vatel Milan Daněk, na 
kterého jsme se obrátili 
s několika otázkami.

Jste mužem mnoha 
profesí. Kdy se z vás 
stal spisovatel?

Já se za spisovatele 
rozhodně nepovažuji, 
ale když se to tak vezme, tak píšu celý život. Po 
vzoru Jaroslava Foglara jsem začal psát kroniky 
a deníky ve chvíli, kdy jsem se ve škole naučil psát. 
Svého času jsem i redigoval časopis, dlouhodobě 
přispívám do řady časopisů... Ale když jsem se do 
psaní knížky pustil, musel jsem se hodně naučit. Je 
to prostě o něčem jiném. V časopise jde o to v co 
nejkratším textu uvést co nejvíce informací, kniha 
nabízí úplně jiný prostor. Umožňuje zachytit do 
větší hloubky příběhy, souvislosti, zážitky a dojmy. 

To mi pomohla zvládnout výborná editorka Zdeňka 
Nováková.

Kdy přišel první impuls k napsání knihy?
To lze říct jen těžko, protože mám už několik let 

rozpracovanou jinou rozsáhlejší knížku, ale z nedo-
statku času se k jejímu dokončení nemůžu dostat. 
Zatím se mi nepodařilo dovést ji do takového stavu, 
aby bylo možné ji odevzdat nějakému vydavateli. 
A zatím tak zůstává... 

Tahle knížka vznikla v důsledku dvou cest do 
Mexika, kde jsme toho prožili opravdu dost. Byly to 
fantastické zážitky a nasbírali jsme množství infor-
mací, o něž je momentálně velký zájem, a to nejen 
u nás, ale i celosvětově. Jedná se o indiánský kmen 
Tarahumarů, legendárních běžců, kteří vešli ve zná-
most díky knize Zrozeni k běhu autora Christophera 
McDougalla. Jenže vedle zájmu o tento kmen při-
nesla taky spoustu nejasností a otázek. Ve svém tex-
tu bych chtěl tyto zodpovědět. 

Měli jsme možnost osobně poznat i hlavní posta-
vu tohoto bestselleru - běžce Micaha True, kterému 
dali indiáni jméno Bílý kůň. Ten bohužel krátce po 
našem návratu domů v roce 2012 zemřel...

Jak jste s knihou daleko?
Myslím, že svou práci jsem již odvedl. Kniha 

bude mít 168 stran textu a 24 strany barevných 
příloh. Už jsem viděl i náhledy sazby a grafi ckého 
zpracování. Pokud všechno dobře dopadne, vyjde 
v září, ale ofi ciální křest plánuji samozřejmě na náš 
festival Rajbas.  Marta Antonínová

poradíme sami, tak jsme ho hrdě 
odmítli,“ popsal Milan Daněk.

Domorodec cestovatele celý 
den sledoval. „Večer jsme ztraceni 
v pralese už velmi rádi jeho pomoc 
přijali. Naskytla se nám tak výbor-
ná příležitost s tímto mužem, který 
neměl nic víc než jen luk a tři šípy 
a který se živil pouze tím, co po-

sbíral a ulovil, strávit celý týden. 
Mohli jsme tak s úžasem pozoro-
vat jak tito lidé dokáží v takových 
podmínkách žít,“ doplnil Milan 
Daněk.

Oba cestovatelé se domů vrá-
tí poslední srpnový den a slíbili 
nám, že se o své nové zážitky 
s námi podělí.

Jeden z cílů. Milan Daněk a Alena Žákovská se pokusí najít také muže, 
který jim při expedici dělal průvodce.  Foto Milan Daněk

Drválovice, Vranová - Lidé 
z Drválovic a Vranové asi přijdou 
o možnost nakoupit si potraviny 
a další zboží přímo v obci. Ob-
chody v těchto vesnicích jsou 
ztrátové a jejich majitel Jednota 
Boskovice je chce zrušit.

V obou obchodech rok od roku 
klesají tržby. Například krám 
v Drválovicích minulý rok vy-
kázal průměrný měsíční obrat asi 
sto tisíc korun a ztrátu přes šede-
sát tisíc korun. Prodejna už si tak 
nevydělá na svůj provoz.

„Je to spojeno s rozsáhlou 
výstavbou zahraničních obchod-
ních řetězců. Když se povolovala 
jejich výstavba, tak všichni mlu-
vili o tom, že budou mít problé-
my obchodníci v centrech města, 
ale málokdo přemýšlel o tom, že 
to bude mít obdobný dopad i na 
vesnické prodejny,“ říká před-
seda představenstva boskovické 
Jednoty František Lžičar.

Zvyklosti lidí z venkova se 

změnily. Za většími nákupy jez-
dí do velkých obchodních center. 
V prodejnách na vesnici hledají 
jen zlomek zboží. Problémy ale 
budou mít starší lidé, kteří ne-
mají možnost nakupovat ve měs-
tech.

„Pro ně je to jediná možnost 
kde si nakoupit. Nedokážu si 
představit, že by lidé, kteří jsou 
rádi, že alespoň do té prodejny 
dojdou, absolvovali nákupy třeba 
ve dvou kilometrech vzdálených 
Vanovicích nebo ve městě,“ po-
dotýká Petr Dvořáček (nez.), sta-
rosta Vanovic, pod které Drválo-
vice spadají.

A podobné je to i ve Vranové. 
Jednota oběma obcím nabídla, 
aby se podílely na ztrátě tamních 
prodejen. Ve Vanovicích to zastu-
pitelé minulý týden odmítli. 

„Za chvíli by se totiž mohl ob-
jevit jiný podnikatel a říct nám, že 
mu jeho činnost nevychází a má 
nějakou ztrátu, abychom mu ji 

taky dotovali, a to nejde,“ dodal 
vanovický starosta.

Zastupitelé ve Vranové se zatím 
k výzvě boskovické Jednoty nevy-
jádřili. „Obecní zastupitelstvo si je 
vědomo důležitosti existence pro-
dejny v obci a všemi prostředky se 
vynasnaží, aby ke zrušení nedošlo. 
Prozatím je jisté, že do konce roku 
bude upravena provozní doba 
a potom záleží na tom, jak dopad-
nou jednání s vedoucími předsta-
viteli společnosti,“ uvedl v obec-
ním zpravodaji starosta Vranové 
Rostislav Cichra (nez.).

Pokud obce nedokryjí ztrátu 
prodejen ze svého rozpočtu, Jed-
nota má připravenou další mož-
nost. „Nabídneme tyto prodejny do 
pronájmu našim zaměstnancům. 
V případě, že ani oni nebudou mít 
zájem, tak po té bychom je prodali 
a provoz ukončili,“ upřesnil Fran-
tišek Lžičař s tím, že oba obchody 
zůstanou otevřené minimálně do 
konce letošního roku.  (moj)

Zastupitelé Vanovic odmítli 
doplácet na obchod v Drválovicích

Mírně přibylo 
lidí bez práce
Blanensko a Boskovicko - 

V okrese Blansko v červenci mírně 
vzrostla nezaměstnanost. V mezi-
měsíčním srovnání se zvýšila o de-
setinu procentního bodu na 6,7 pro-
centa. Zastavil se tak klesající trend 
posledních měsíců.

Pobočky Úřadu práce v regio-
nu ke konci července evidovaly 
bezmála pět tisíc uchazečů o za-
městnání. Mírně se ale zvýšil počet 
volných pracovních míst. Přesto na 
jedno stále připadá asi patnáct ne-
zaměstnaných.

V dalších měsících by nezaměst-
nanost měla zůstat na stejných hod-
notách. „S příchodem absolventů 
nebo s postupným utlumováním 
sezónních prací by mohla stagno-
vat, maximálně mírně vzrůst. Po-
kud ale k nárůstu dojde, nepředpo-
kládáme, že bychom se dostali na 
loňské hodnoty,“ uvedla generální 
ředitelka Úřadu práce ČR Marie 
Bílková. O desetinu procentního 
bodu na 8,1 procenta se v červenci 
zvýšila nezaměstnanost také v ce-
lém Jihomoravském kraji.  (moj)

Němčické kolo Velké ceny 
Blanenska ovládly domácí 
ženy a muži ze Sychotína

Němčice - Areál němčických dobrovolných hasičů hostil v nedě-
li již desáté kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Počtem 
účastníků se tato soutěž v letošním roce řadila k nejlepším, protože 
startovní pole čítalo 35 mužských a 15 ženských družstev.

Na travnaté, rovinaté a dostatečně široké trati u rybníka jako první 
startovali muži. Hned od začátku padaly velmi solidní časy. Trojici 
nejrychlejších tentokráte tvořila družstva z Brodku u Konice z Pros-
tějovska, z Radostína nad Oslavou ze Žďárska a ze Sychotína z okre-
su Blansko, kdy Brodek u Konice za čas 17,83 s obsadil třetí místo, 
Radostín nad Oslavou místo druhé s časem 17,73 s a Sychotín místo 
první za čas 17,27 s.

V ženské kategorii celou soutěž jednoznačně ovládla domácí děv-
čata, která hned prvním ženským útokem soutěže nastavila pomysl-
nou laťku tak vysoko, že ji již nikdo nepokořil. Němčice tedy s časem 
17,31 s celou soutěž vyhrály, hned za nimi se umístily holky z Kroko-
čína z okresu Třebíč za konečný čas 17,63 s. Stupně vítězů doplnila 
Černá Hora s časem 18,67 s.

Velká cena má nyní naplánovánu delší přestávku. Předposlední, 
tedy 11. kolo proběhne až 13. září na nové hasičské dráze v Ostrově 
u Macochy.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař
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Nehod na silnici I/43 přibývá, 
letos při nich zemřeli dva lidé

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Celkem třiatřicet dopravních 
nehod se v letošním roce stalo 
na frekventované silnici I/43. 
Dva lidé při nich přišli o život. 
Komunikace dlouhodobě nevy-
hovuje zvyšujícímu se počtu pro-
jíždějících aut. A narůstá i počet 
vážných nehod. 

„V letošním roce se na silnici 
I/43 stalo celkem třiatřicet nehod. 
Dva lidé při nich zemřeli, osm 
jich bylo zraněno těžce a patnáct 
lehce. V loňském roce za stejné 
období bylo celkem jednatřicet 
nehod, které se obešly bez ztrát 
na životech, pět lidí bylo zraněno 
těžce a dvaadvacet lehce,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková s tím, že v roce 2012 na 
frekventované komunikaci ze-
mřel jeden člověk.

Policisté mají vytipovaná kri-
tická místa. Velmi nebezpečný 
je například horizont na Perné, 
kde se často stávají nehody kvů-
li předjíždění v místech, kde je 
to zakázáno. Problémem jsou 
také chybějící odbočovací pruhy 
například na křižovatce v blíz-
kosti podjezdu U Labutě na Svi-
távku ve směru od Letovic nebo 
na odbočkách na Skalici či Vo-
děrady.

Právě odbočka na Voděrady 
byla dějiště nedávné havárie. 
Koncem července tam jedna-

čtyřicetiletý řidič osobního auta 
značky Honda jedoucí ve směru 
od Brna do Svitav vyjel do pro-
tisměru, kde projíždělo nákladní 
auto. Řidič kamionu značky Re-
nault se snažil střetu zabránit, 
nicméně se mu to již nepodařilo. 
Řidič osobního auta utrpěl při 
střetu těžká zranění, s nimiž byl 
převezen do nemocnice.

Jedna z nejvážnějších nehod 

v letošním roce se pak stala u 
Krhova. Při střetu dvou osob-
ních aut se zranilo celkem šest 
lidí, včetně dětí. Jeden účastník 
nehody následně v nemocnici 
zemřel. Daň na lidských životech 
si vybral také nebezpečný úsek 
u Lysic. Řidička osobního vozu 
tam nepřežila čelní střet s auto-
busem.

Policisté provádí na nebez-

pečné silnici prakticky denně 
kontroly. „Při dopravně bezpeč-
nostních akcích využíváme také 
dálniční Passaty nebo monitoru-
jeme přestupková jednání řidičů 
prostřednictvím vrtulníku. Za-
měřujeme se jednak na rychlou 
jízdu, předjíždění v místech, kde 
je to zakázáno dopravním znače-
ním, alkohol a drogy u řidičů,“ 
doplnila Iva Šebková.

Nehoda u Lysic. Foto HZS JmKNehoda u Lysic. Foto HZS JmK

Turisté již popáté podpoří výstavbu 
rychlostní komunikace, připravili i pe  ci

D    ...

Sudice - Sudice a Chrudichro-
my se před lety připojily k žalo-
bě obcí proti krajským zásadám 
územního rozvoje, které Nejvyš-
ší správní soud nakonec vyhověl. 
Projektanti totiž původně rych-
lostní silnici zakreslili přesně do 
míst, kde měla před sedmdesáti 
roky vést dálnice Vídeň – Vrati-
slav. V Chrudichromech by ved-
la kousek od zástavby a podobné 
to mělo být v Sudicích.

„Podle původní varianty měla 

být silnice v trase takzvané Hit-
lerovy dálnice. To znamená, že 
by kolem Sudic vedla na náspu 
v úrovni střech domů v obci. To 
pro nás bylo nepřijatelné,“ vzpo-
mněla sudická starostka Olga 
Dočkalová (nez.). 

Vedení Jihomoravského kra-
je se podle ní teď poučilo. Obci 
nově nabídlo několik variant, 
kudy by silnice mohla vést. 
„Kraj pochopil, že bez komuni-
kace s obcemi to nepůjde. Začal 

s námi vyjednávat a začali jsme 
hledat společnou variantu,“ po-
dotkla starostka.

Sudičtí zastupitelé se nakonec 
přiklonili k trase silnice, která 
povede až za náspem. Val, který 
je pozůstatkem válečné stavby 
silnice, by pak měl zároveň slou-
žit jako protihluková stěna. Nové 
varianty pro vedení R43 kraj na-
bídnul také kolem Chrudichrom.

Jednání s obcemi posunulo 
přípravu stavby. Pro rychlost-

ní silnici v části Boskovicka už 
existuje územní studie.

„Jihomoravský kraj pořídil 
Územní studii R43 v úseku Svi-
távka – Sudice, která prověřovala 
průchod územím i u obcí Chrudi-
chromy a Sudice, samozřejmě za 
účasti obou obcí. Výsledkem stu-
die je vymezení  koridoru pro R43 
jak pro krajské Zásady územního 
rozvoje, tak pro územní plány,“ 
uvedl Petr Holeček z Jihomorav-
ského krajského úřadu.  (moj)

Protesty proti plánované trase silnice R43 
se objevily také na Boskovicku

Radim Hruška

Boskovice - V sobotu 6. září se 
uskuteční již pátý ročník pocho-
du na podporu výstavby silnice 
R43. Povede po plánované trase 
budoucí rychlostní komunikace. 
Cílem je upozornit na neutěše-
nou dopravní situaci v regionu. 
Více prozradil hlavní organizá-
tor akce Jaroslav Oldřich.

Jak vznikl nápad uspořádat 
pochod po budoucí trase rych-
lostní silnice R43?

V mém bývalém zaměstnání 
na Městském úřadě v Boskovi-
cích jsem pracoval jako tajemník 
Svazku pro urychlení výstav-
by rychlostní komunikace R43. 
Jsem aktivní turista a v průběhu 
let jsem prošel nebo projel na 
kole celou trasu od Troubska až 
po Moravskou Třebovou. Stopa 
budované silnice je v krajině na 
mnoha místech i po sedmdesá-
ti letech velice zřetelná. Náspy 
střídají zářezy, některé úseky již 
slouží dopravě. Například Troub-
sko - Bystrc nebo u Skalice nad 
Svitavou. V místech křižovatek 
nebo křížení toků jsou vybudo-
vané nádherné silniční stavby. 
Mimo jiné silniční most u Ba-
čova ve tvaru dokonalé paraboly 
považuji za symbol celé stavby.

Před osmi roky jsem pak při 
projížďce jednoho úseku trasy 
přišel na nápad uspořádat turis-
tický pochod na podporu urych-

lení výstavby plánované silnice. 
Dal jsem na papír pár poznámek 
a postupně jsem pro tuto ideu zís-
kával další lidi z 
Klubu českých 
turistů a dalších 
institucí.

Kdy se akce 
uskuteční a pro 
koho bude?

Pochod se 
uskuteční tento-
krát v zářiovém 
termínu a je ur-
čen všem lidem, 
kteří chtějí podpořit myšlenku vý-
stavby komunikace, jejíž příprava 
se stále oddaluje. Stávající silnice 
první třídy I/43 je značně přetíže-
ná a ne nadarmo se jí říká „silnice 
smrti“. Zahynulo na ní i několik 
mých kamarádů a známých, bou-
račky jsou tam prakticky denně. A 
nejen na jejich památku chceme 
pochod uskutečnit.

Jaká bude vlastně trasa po-
chodu?

Pochod bude mít jako tradič-
ně dvě základní větve - severní 
a jižní, obě se budou potkávat 
na výletišti v Mladkově, což je 
místní část Boskovic. Tam bude 
cíl pochodu spojený s kulturním 
programem, podpisovou akcí, 
vzpomínkou na oběti silničních 
tragédií apod.

Náš pochod je atypický. Start 
jižní větve bude mj. v Brně, Ku-

řimi, Lipůvce, Černé Hoře. Se-
verní větev bude mít místa startu 
v Moravské Třebové, Městečku 

Trnávce, Je-
víčku, Velkých 
O p a t o v i c í c h , 
Boskovicích pří-
padně dalších 
obcích na trase. 
Nejdelší trasy 
budou pochopi-
telně z Brna a 
Moravské Tře-
bové. Již třetím 
rokem uspořádá-
me i společnou 

vycházku s odborným výkladem 
propagátora a historika R43 pana 
Tomáše Jandy tentokrát na trase 
z Vanovic. Autobus pro zájem-
ce bude přistaven u boskovické 
sokolovny v 9.30 hodin. Rovněž 
propozice umožňují vyjít z jaké-
koliv obce z ČR, registrovat se 
až v cíli, a tím podpořit hlavní 
myšlenku pochodu. 

Kdo akci pořádá?
Hlavním pořadatelem je Klub 

českých turistů Boskovice. Akce 
je zařazena také do Kalendáře tu-
ristických akcí roku 2014 a letos 
půlkulaté výročí akce podpořil 
i předseda vlády ČR Bohuslav 
Sobotka, který nad akcí převzal 
záštitu.

Zapojí se do ní i další subjek-
ty, například města, obce nebo 
organizace?

Samozřejmě. Příprava pocho-
du je organizačně náročná a sa-
motný boskovický klub by tak 
velkou akci nemohl zvládnout, 
zejména s ohledem, že je více 
startovacích míst. Pomoc přislí-
bily města a obce na trase, mik-
roregiony a svazky obcí, některé 
podnikatelské subjekty. 

Čeho chcete uspořádáním 
pochodu dosáhnout?

Jak už jsem řekl, akce je po-
řádaná na podporu urychlení 
výstavby komunikace R43, jejíž 
realizace se stále odkládá. V re-
gionu od Brna po Moravskou 
Třebovou působí řada podniků, 
organizací, svazků obcí a spol-
ků, které si uvědomují nezbyt-
nost vybudování moderní silnice 
v tomto prostoru. My na tuto 
skutečnost chceme upozornit 
i jinou formou, předpokládáme, 
že akce bude mít také značný 
mediální dopad.

Připravujete pro účastníky 
pochodu také nějaký dopro-
vodný program?

Čas startu bude v jednotlivých 
nástupních místech směrován 
tak, aby účastníci do cíle došli 
nebo dojeli po poledni. Před-
pokládáme, že kolem čtrnácté 
hodiny bude v místě cíle začí-
nat hlavní program - představe-
ní partnerů akce, vzpomínka na 
oběti silničních tragédií, hudební 
produkce, podpisová akce.

Stavba R43 nezačne 
dříve než v roce 2020

Brno - Vyhlídky na brzké za-
hájení stavby rychlostní komu-
nikace R43 jsou mizivé. Podle 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se 
tak stane nejdříve v roce 2020. 
Více prozradila tisková mluvčí 
Nina Ledvinová.

V jaké fázi je příprava stav-
by R43?

Celý tah rychlostní silnice R43 
měří 78 km a má spojit na jihu 
dálnici D1 u Troubska a rych-
lostní silnici R35 na území Par-
dubického kraje. První úsek R43, 
Troubsko - Kuřim, stále nemá 
dokončen proces posuzování 
vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA).  Nejdále z hlediska pří-
pravy je prostřední úsek Kuřim 
- Svitávka, kde je již proces EIA 
ukončen, do pokračování pří-
pravy však negativně vstoupilo 
zrušení Zásad územního rozvo-
je Jihomoravského kraje (a tedy 
zrušení územního koridoru pro 
R43 na  území Jihomoravské-
ho kraje) Nejvyšším správním 
soudem v červnu 2013. Ostatně 
tento faktor je klíčový i pro úsek 
první. Poslední úsek Svitávka 
- Staré Město (tj. po R35) má 
rovněž nedokončen proces EIA. 
Výše uvedené členění R43 pla-
tí pro fázi EIA, z hlediska další 
investiční přípravy mohou být 
v rámci těchto úseků zvoleny 
jiné celky. 

Tah R43 aktuálně řeší kon-
cepční materiál Ministerstva do-
pravy Dopravní sektorové stra-

tegie 2. fáze (SeStra 2) z roku 
2013, v němž je kladen důraz na 
jeho územní stabilizaci v Zása-
dách územního rozvoje Jihomo-
ravského kraje.

Mluvilo se i o rozdělení stav-
by na jižní a severní část. Je 
tento plán, že by se začalo sta-
vět severní částí (Blanensko, 
Moravskotřebovsko), kde není 
tolik problémů s trasování, stá-
le aktuální?

V rámci přípravných prací je 
třeba volit obhajitelné technicko-
ekonomické řešení celého tahu. 
ŘSD ČR připravuje – k prove-
dení záměru sledovaného ma-
teriálem SeStra2 - zadání tech-
nicko-ekonomické, tzv. tahové 
studie pro celý tah Troubsko 
(D1) – Staré Město (R35). Tento 
materiál by měl prověřit dosud 
sledované stopy R43 s návrhem 
a vyhodnocením kategorizace 
resp. šířkového uspořádání (větší 
škála možností v rámci jednotli-
vých úseků), možnost etapizace, 
ekonomické hodnocení efektiv-
nosti pro navržené varianty atd.

Kdy se tedy předpokládá za-
hájení výstavby?

I při jakkoli optimistickém vý-
hledu se není možné v úvahách 
o zahájení realizace některého 
byť dílčího úseku R43 dobrat 
před rokem 2020, což je ostatně 
i závěr zmíněného materiálu Mi-
nisterstva dopravy ČR.

 Michal Záboj

Silnice R43 by se mohla začít 
stavět na Boskovicku

Pokračování ze str. 1
Kvůli stavbě silnice nedávno vznikla petice, pod kterou se podepsalo 

skoro deset tisíc lidí. Další petici organizují také pořadatelé turistické-
ho Pochodu po dálničním tělese R43. Kdy by mohla stavba komunika-
ce začít, ale zatím není jasné. Poslední konkrétní termín z Ministerstva 
dopravy zněl nejdříve po roce 2020.

V Boskovicích a Letovicích jde 
do voleb méně kandidátek

Pokračování ze str. 1
V komunálních volbách kandiduje také bývalý letovický starosta a ví-

těz posledních voleb Radek Procházka, který je lídrem na kandidátce 
Sdružení nezávislých kandidátů Občanská iniciativa.

Úřady teď budou podané kandidátky zkoumat a poběží lhůta pro 
případné odstranění nedostatků. Strany, hnutí a sdružení mají zároveň 
možnost měnit pořadí kandidátů. Defi nitivní podoba kandidátních listin 
včetně jejich lídrů bude známá po 23. srpnu. Volby do obecních a měst-
ských zastupitelstev se uskuteční ve dnech 10. a 11. října.  (moj, hrr)

Hasiči otestovali trať Rudici
Rudice - V sobotu 16. srpna proběhla v Rudici tzv. kandidátská soutěž 

Velké ceny Blanenska v požárním útoku, tedy soutěž, která letos není 
zařazena do bodování blanenského hasičského seriálu soutěží, ale bude 
se o pořádání bodované soutěže ucházet v roce 2015. Nový prostorný 
hasičský areál je stále ve výstavbě, travnatá rovinatá trať ale byla připra-
vena tak, jak je na Velké ceně Blanenska standardem. 

Okusit novou závodní dráhu do Rudice přijelo celkem 13 mužských 
a 9 ženských družstev, a to hlavně z Blanenska, z okolních okresů se 
zúčastnily Radslavice z Vyškovska.

Soutěž ve 14 hodin zahájila mužská družstva, nejrychleji se podařilo 
požární útok zaběhnout týmům z Obory, z Ostrova u Macochy a domácí 
Rudici. Vyhrála Obora s časem 17,56 s, druhý skončil Ostrov u Macochy 
s časem 18,37 s a třetí Rudice s časem 19,57 s.

V ženské kategorii se nejlépe dařilo Černovicích, které zvítězily s ča-
sem 18,72 s, hned za nimi se umístil Senetářov A s časem 19,63 s a nej-
lepší trojici uzavíraly Radslavice z okresu Vyškov s časem 19,72 s.

V neděli 24. srpna proběhne další kandidátská soutěž Velké ceny Bla-
nenska ve Velkých Opatovicích, následovat bude v pořadí třetí kandidát-
ská soutěž, a to v Lysicích v neděli 31. srpna.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař
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Letovická radnice dostane postupně nový kabát
Radim Hruška

Letovice - V Letovicích pokra-
čují práce na rekonstrukci tamní 
radnice. Dělníci se tentokrát za-
měřili na fasádu. Část budovy ji 
dostane úplně novou, ve spodních 
patrech pak projde plášť městské-
ho úřadu důkladnou očistou.

 „Probíhající práce jsou součástí 

kompletní rekonstrukce radnice, 
která je rozdělena na několik etap. 
Nová fasáda se týká druhého pa-
tra, kde jsme rekonstruovali eko-
nomický úsek. V těchto místech 
bude fasáda dokončena se všemi 
detaily. Chceme zachovat původní 
ráz, proto vycházíme z dobových 
fotografi í,“ uvedla letovický sta-
rosta Vladimír Stejskal (ODS).

Spodní část městského úřadu 
oprava teprve čeká, v těchto mís-
tech se proto plášť budovy jen 
očistí. Oprava se bude týkat příze-
mí a prvního patra, kde bude kvůli 
špatné statice nutné opravit stropy. 
Současné prostory projdou také 
modernizací.

„Mým cílem je, aby se rekon-
strukce dokončila během příští 

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

zimy. Budeme sice muset na něja-
ký čas přesunout kanceláře, ale na 
radnici máme dostatek vhodných 
prostor. Po zvládnutí vnitřních 
úprav by posledním krokem bylo 
dokončení spodní části fasády,“ 
doplnil starosta.

Městský úřad v Letovicích se 
postupně modernizuje již několik 
let. V rámci úprav vznikl napří-
klad nový výtah nebo zasedací 
místnost v podkroví. Důvodem 
nákladné rekonstrukce, při které 

postupně vznikají nové kancelá-
ře a další prostory, bylo narušení 
statiky objektu. Základy stavby 
takového rozsahu byly při pro-
jektování podceněny a vzhledem 
k podloží z naplavených písků 
se ukázalo, že jsou nedostatečné. 
V minulosti musely být dokonce 
podlahy fi nančního odboru zajiště-
ny vzpěrami, aby nedošlo k jejich 
destrukci, rovněž byla zajištěna 
dřevěná střešní konstrukce hlavní 
budovy.

Od roku 1890, kdy byla radni-
ce vystavěna z dvou přízemních 
domků tak významnou rekon-
strukcí neprošla. V roce 1996 sice 
dostala novou fasádu, ale střešní 
konstrukce, topení, elektro a vodo 
instalace začaly dosluhovat. V se-
dmdesátých letech byla přistavě-
na k hlavní budově obřadní síň, 
před obřadní místnost a nad nimi 
nástavba, kde dnes sídlí kancelá-
ře fi nančního odboru městského 
úřadu.

Letovice - V sobotu 23. srpna 
bude přehrada Křetínka patřit dra-
čím lodím. Odehraje se tam další 
ročník populárního závodu Křetín-
ka Cup. Pořadatelé očekávají ně-

kolik desítek posádek a stovky ná-
vštěvníků. Lodě budou soupeřit na 
části přehrady u vranovské pláže. 

„Také v letošním roce budou 
samotným závodům předcházet 

Kře  nku ovládnou dračí lodě
páteční tréninkové jízdy. V sobo-
tu se pak pojedou dvě tratě. Lodě 
se utkají na dvě stě metrů a jeden 
kilometr. Závodit může opravdu 
každý, lidem totiž půjčíme lodě a 
naučíme je základům jejich ovlá-
dání,“ uvedl starosta Letovic a 
ředitel závodu Vladimír Stejskal 
(ODS).

Podle něj je na dračích lodích 
dobré, že se nejedná o žádný vr-
cholový sport. „Je to vlastně jakási 
sportovní zábava. Kouzlo spočívá 
také v tom, že všichni musí spo-
lupracovat a zabrat v jednu chvíli, 
jinak se nepohnou z místa. Proto 
se v současné době používají i při 
takzvaném team buildingu,“ dopl-
nil starosta.

Akce začne na Křetínce v pátek 
22. srpna, kdy se od 12 do 19.30 
hodin uskuteční trénink, který je 
povinný pro všechny nové týmy. 
V sobotu 28. srpna odstartuje 
program v 8.30 hodin a závo-
dit se bude až do 20 hodin. Poté 
bude následovat v areálu letovic-
ké hasičské zbrojnice vyhlášení 
výsledků a večerní zábavný pro-
gram.  (hrr)

Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení 

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

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

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

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

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

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

Další informace – náležitos   přihlášky najdete na 
www.letovice.net
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Blanenští fotbalisté v prvním utkání podzimní části divize přivezli tři body z Napajedel

Po domácí remíze je tým šestý v tabulce
Bohumil Hlaváček 

Napajedla, Blansko -  Hned 
druhý den po zvolení nového 
vedení FK Blansko se odehrá-
la letošní divizní premiéra A-
mužstva. A vyšla na jedničku, 
Z Napajedel přivezlo všechny 
body. Doma proti Bystřici se mu 
až tak nedařilo. Soupeř byl sil-
ný, Blansko nakonec bylo rádo 
za bod za remízu, když dvakrát 
dotahovalo náskok protivníka.

FK Blansko – SK Bystři-
ce nad Pernštejnem 2:2 (0:1). 
Branky: 64. Ullmann, 77. Nečas 
- 43. Chocholáč, 67. Čech. Blan-
sko: Juran - Gromský, Mül-
ler, Čoupek, Šíp (46. Krejčíř) 
- Šural, Šplíchal, Nečas, Levai 
- Ullmann, Trtílek (31. Hansl). 
Diváků: 250.

Zápas začal vlažně. První 
vzruch přišel po čtvrthodině hry, 
kdy se na středovém kruhu srazil 
Trtílek s protihráčem a byl not-

Michal Záboj
Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Členové FK 
Blansko se 
sešli minu-
lý pátek na 
náhradní val-
né hromadě, 
která vyřeši-
la spory ohledně vedení klubu. 
Poté co formálně nebo i ofi ciálně 
z něho odešli jeho členové, byl 
jednomyslně zvolen nový výkon-
ný výbor. Jeho předsedou se stal 
blanenský místostarosta Jiří Crha, 
jako viceprezident bude fungovat 
Miloš Vašák. Dalšími třemi členy 
jsou Karel Jarůšek, Oldřich Duda 
a Petr Dvořák. Novému první-
mu muži blanenské kopané jsme 
položili několik otázek. 

Co vás k tomu vedlo k tomu, 
že jste se ucházel o funkci před-
sedy klubu? 

Kandidoval jsem do výkonného 

výboru, který volí valná hroma-
da. Následně pak výkonný výbor 
volí předsedu. Rozhodnutí jsem 
dlouho zvažoval. Oslovila mne 
spousta příznivců blanenského 
fotbalu. Končilo funkční období 
původního výkonného výboru a 
měl se volit nový. V klubu vznik-
ly určité ekonomické problémy. 
Začal jsem o tom uvažovat a při-
znám se, že potom mi trochu nic 
jiného ani nezbylo. Vše se dosta-
lo do pozice, kdy si myslím, že 
pokud by nový výkonný výbor do 
toho nešel, tak by byl blanenský 
fotbal ohrožen. Navíc, na fotbal v 
Blansku chodím roky a fotbalis-
tům jsem pomáhal i v minulosti. 
Kdysi jsem taky aktivně hrával, a 
teď jsem rád, že se na něm můžu 
aktivně podílet z pozice předsedy.

Zmínil jste nelehkou ekono-
mickou situaci a ohrožení klu-
bu. V jakém stavu je FK Blan-
sko?

V dnešní době to není jedno-
duché se sponzoringem sportu 

v každém odvětví. Klub přebí-
rám ve stavu, kdy na účtu nejsou 
peníze. Jsou tam i určité závazky. 
Klub má sice ekonomické problé-
my, ale myslím, si, že jsou zvlád-
nutelné a to je i jeden z úkolů, 
který před námi stojí, tedy ekono-
mická stabilizace klubu.

Jak se vůbec dá stabilizovat 
ekonomická situace klubu. Co 
se chystáte udělat?

Zaprvé je potřeba se podívat na 
příjmy a výdaje, to znamená, že 
budeme muset třeba i zraciona-
lizovat některé kroky a zejména 
sehnat sponzory, oslovit příznivce 
fotbalu. Druhá věc je, že chceme 
zlepšit vztahy s Jihomoravským 
krajem, takže uvidíme. 

Když vezmeme letošní sezó-
nu, která už začala, má klub 
nějakého sponzora? Budete 
hledat další?

Financování jakéhokoliv spor-
tu se musí dělat průběžně. Žád-
ný klub nemá tolik peněz, že by 

nehledal sponzory. Je potřeba 
zabezpečit fi nance do konce toho-
to roku. To znamená, že na půlku 
sezony fi nancování zabezpečeno 
není.

A to vás teď čeká?
Ano. Samozřejmě oslovíme 

více právnických i fyzických 
osob. Je to klasická práce každé-
ho, kdo klub vede. Komuniku-
jeme teď s člověkem, který je v 
pětičlenném výboru FK Blansko. 
Zvažuje, že by se mohl stát gene-
rálním sponzorem klubu.

Mluvil jste o racionalizaci 
výdajů v klubu. Co jste měl na 
mysli?

Je to třeba otázka složení 
mužstva. Pokud máte spoustu hrá-
čů na hostování, tak za ně musíte 
platit peníze. To znamená, že se 
musíme soustředit na práci s mlá-
deží, abychom mohli hrát s vlast-
ními odchovanci. Druhá věc je, 
že bych rád zlepšil a prohloubil 
spolupráci s fotbalovým klubem 

Zbrojovka Brno, kde zůstávám 
v dozorčí radě. V minulosti hráči 
Zbrojovky v Blansku hostovali. 
V současnosti už se výsledky spo-
lupráce projevují, kdy zde máme 
prodloužení hostování, ale za úpl-
ně jiných podmínek, tedy za mini-
mální náklady. Je zde také nový 
trenér Ludevít Grmela, který při-
šel také na základě dohody mezi 
mnou a majitelem Zbrojovky, čili 
přišel za minimální náklady. 

Pojďme přímo k hráčům, jak 
hodnotíte A mužstvo FK Blan-
sko?

Loni byli v divizi nováč-
ky a skončili v horní polovině 
tabulky, takže loňský ročník byl 
výborný. Letos se první zápas 
vyhrál v Napajedlech, takže je 
to výborný start do sezóny, přes-
tože se v tisku objevovaly zprávy 
o problémech v klubu a situace 
nebyla stabilizovaná. Jsem moc 
rád, že mužstvo nervozitu a nejis-
totu překlenulo a připravilo se 
na vstup do sezony. Myslím, že 

družstvo je perspektivní a myslím 
si, že Blansku by slušel postup do 
vyšší soutěže.

Jak hodnotíte první domácí 
utkání s Bystřicí?

Avizoval jsem, že to nebude 
jednoduché a potvrdilo se to. 
Utkání bylo vyrovnané, soupeř 
byl velice kvalitní. I když doma 
by se mělo vyhrávat, nutno říci, 
že bod je dobrý.

Jaké jsou tedy cíle FK Blan-
sko do budoucna?

V první řadě se chceme zamě-
řit na mládež. To souvisí s tím, že 
bychom chtěli hrát fotbal zejména 
se svými odchovanci. Na druhou 
stranu, když chcete hrát kvalitní 
soutěže, tak vždy musíte mužstvo 
doplnit. Blansko by mělo zůstat 
minimálně v divizi a hlavně hrát 
pohledný fotbal a doma vyhrávat, 
aby začali chodit diváci. No a jak 
už jsem řekl, Blansku by slušel 
postup do vyšší soutěže, to zna-
mená do třetí ligy.

Jiří Crha povede FK Blansko v dalším volebním období

Blansko - Nejlepší návštěva za 
posledních několik let. Výborná 
kopaná ze strany obou týmů. Ale 
Blansko bohužel nepřekročilo 
svůj stín. 

Rozdíl dvou soutěží byl přece 
jenom vidět a projevil se v nejne-
vhodnější dobu úterního poháro-
vého utkání s Frýdkem-Místkem. 
První dvě branky padly totiž hned 
v úvodu a poznamenaly celý jeho 
další průběh. Hosté následně 
vyhráli 1:4 a postupují do třetího 
kola Poháru České pošty.

FK Blansko – MFK Frý-
dek-Místek 1:4 (1:3). Branky: 
26. Ullmann - 9. a 84. Talián, 
10. Uškovič, 42. Matúš. ŽK: 39. 
Trtílek, 80. Gromský - 70. Pri-
bula. Blansko: Juran - Gromský, 
Müller, Čoupek, Šíp - Šural (62. 

Pětistovka diváků viděla výborný fotbal

Buchta), Šplíchal (50. Krejčíř), 
Nečas, Levai - Ullmann, Trtí-
lek (75. Hansl). Frýdek-Místek: 

Mihálek - Ilko, Literák, Žídek, 
Švrček - Talián, Uvíra, Ďurica 
(46. Pribula), Mozol - Matúš (46. 

Gavlák), Uškovič (86. R. Cou-
fal).

Frýdečtí vtrhli do zápasu jako 
vítr a hned v 9. minutě po nedo-
rozumění obrany s brankářem 
Juranem dokázali dát vedoucí 
gól. A aby toho nebylo dost, kra-
tičce nato padl druhý. Domácí se 
ale z této situace dokázali otřepat 
a vrátit se do zápasu. Po stan-
dardce skvěle zahrané Čoupkem, 
když doslova zadunělo hostující 
břevno, se z dorážky nezmý-
lil Ullmann. Do poločasu pak 
Blansko druholigový tým ještě 
notně začalo trápit, přesto ještě 
jednou inkasovalo. Čtvrtý gól 
padl v poslední dvacetiminutov-
ce utkání, kdy již zkušený soupeř 
hlídal výsledek. Přes porážku 
odcházeli diváci spokojeni, vidě-
li pohledný fotbal.  (bh)

Blansko – Frýdek 1:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Frýdek 1:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil Hlaváček

ně otřesen. Po ošetření se sice 
vrátil, ale nakonec se po chvíli 
nechal vystřídat Hanslem. Hra 
samá nebyla stále nijak pohled-
ná. Hosté se ale přece jenom 
dočkali při svém prvním ataku 
blanenské svatyně gólu. Postaral 
se o něj krátce před půlí Chocho-
láč – 0:1. 

Po návratu z kabin jako-
by následná dešťová přeháňka 
pokropila týmy živou vodu, na 
fotbal se už začalo dát dívat. 

Během ní nejprve vyrovnal po 
Čoupkově centru ze standardky 
hlavou Ullmann – 1:1. Hosté 
se s plichtou nehodlali smířit a 
už po třech minutách je znovu 
poslal do vedení Čech střelou z 
boku – 1:2. Body se ale nakonec 
po zásluze dělily. V 77. minutě 
se po Šuralově přihrávce prosadil 
blanenský kapitán Nečas – 2:2. 
Hotovo ještě nebylo. Na tři body 
mohli dosáhnout nejprve domácí, 
když v jasné šanci Levai přestře-
lil. V samém závěru je od možné 
pohromy bravurním zákrokem 
zachránil Juran. „Vzhledem 
k průběhu jsme s bodem spoko-
jeni,“ uvedl na klubovém webu 
trenér Ludevít Grmela.

Další výsledky: Otrokovice – 
Pelhřimov 2:1 (1:1), Stará Říše 
– Mutěnice 1:0 (1:0), Uherský 
Brod – Tasovice 2:0 (0:0), Rosi-
ce – Napajedla 4:2 (2:1), Žďár – 
Hodonín 0:2 (0:2), Velké Mezi-
říčí – Polná 1:1 (1:0), Havlíčkův 
Brod – Vrchovina 0:2 (0:1). 

Hrálo se minulý 
víkend

FS Napajedla – FK Blan-
sko 1:2 (1:2). Branky: 3. Kovář 
- 4. Levai, 28. Ullmann. Blan-
sko: Juran - Gromský, Šplíchal, 
Müller, Čoupek - Šural, Zouhar 
T. (55. Krejčíř), Nečas, Levai - 
Ullmann (76. Sodomka), Trtílek 
(62. Hansl). ŽK: 55. Borusík, 62. 
Postava, 64. Kovář - 41. Grom-
ský, 69. Hansl, 71. Čoupek. Blansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil Hlaváček

Domácí sice dali rychle gól, 
bleskově ale odpověděl Levai. 
Na další branku Ullmanna již 
Fatra nenašla odpověď.

Další výsledky: Bystřice – 
Uherský Brod 3:0 (0:0), Hodo-
nín – Stará Říše 4:0 (2:0), Hav-
líčkův Brod – Otrokovice 3:3 
(0:1), Vrchovina – Velké Mezi-
říčí 0:3 (0:1), Polná – Rosice 
2:2 (1:1), Tasovice – Žďár 1:4 
(0:1), Mutěnice – Pelhřimov 3:1 
(2:1).

  1.  Hodonín  2  2  0  0  6:0  6 
  2.  Bystřice  2  1  1  0  5:2  4 
  3.  V. Meziříčí  2  1  1  0  4:1  4
  4.  Rosice  2  1  1  0  6:4  4 
  5.  Otrokovice  2  1  1  0  5:4  4
  6.  Blansko  2  1  1  0  4:3  4 
   7.  Žďár  2  1  0  1  4:3  3
  8.  Mutěnice  2  1  0  1  3:2  3
  9.  Vrchovina  2  1  0  1  2:3  3
  10.  Uh. Brod  2  1  0  1  2:3  3
  11.  Stará Říše  2  1  0  1  1:4  3
  12.  Polná  2  0  2  0  3:3  2
  13.  Havl. Brod  2  0  1  1  3:5  1
  14.  Napajedla  2  0  0  2  3:6  0
  15.  Pelhřimov  2  0  0  2  2:5  0
  16.  Tasovice  2  0  0  2  1:6  0

Sobota 30. srpna v 16.30 hod.

FK Blansko – RSM Hodonín

Pozvánka na fotbal
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Začátek krajského přeboru se Ráječku vydařil na jedničku

Olympia dvakrát zvítězila
K   

Úřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

středa 20. srpna
KP: Ráječko – Ivančice (17.30).

sobota 23. srpna
I.B třída: Medlánky – Rájec-Jestřebí
III. třída: Kotvrdovice – Ostrov (16.00). Ráječko B – Drnovice. 
IV. třída: Vilémovice B – Lažánky. Doubravice B – Cetkovice. Benešov 
– Lipůvka B.
Divize dorost: Boskovice – Kyjov (13.00, 15.15). Blansko – Bystrc 
(10.15, 12.30).
I. třída žáci: Boskovice – Žijeme hrou (9.00, 10.45). 

neděle 24. srpna
Divize: Tasovice – Blansko.
KP: Ráječko – Bosonohy.
I.A třída: Boskovice – Tasovice B (14.00). Lipovec – Hrušovany. Líšeň 
B – Kunštát. Šlapanice – Bořitov.
I.B třída: Černá Hora – Bohdalice. 
OP: Rudice – Sloup. Olešnice – Kunštát B. Kořenec – Olomučany. 
Vysočany – Šošůvka. Doubravice – Vilémovice. Vavřinec – Jedovnice. 
Letovice – Lipůvka. 
III. třída: Skalice – Vranová. Boskovice B – Svitávka. Knínice – Boři-
tov B. Velké Opatovice – Vísky. Lažany – Adamov.   
IV. třída: Skalice B – Voděrady. Svitávka B – Jedovnice B.
I. třída dorost: Lipovec – Rousínov (14.15). Ráječko – Bučovice 
(13.30). Šlapanice – Cetkovice (14.15). 
KP žáci: Starý Lískovec – Blansko (9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Žijeme hrou (9.00, 10.45).
Divize ženy: Kotvrdovice – Podivín (10.30).  

pátek 29. srpna
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Knínice (17.00). 

sobota 30. srpna
Divize: Blansko – Hodonín. 
I.B třída: Medlánky – Černá Hora.
OP: Kunštát B – Kořenec.
III. třída: Kotvrdovice – Skalice (16.00).
IV. třída: Vilémovice B – Doubravice B. Voděrady – Lomnice.
Divize dorost: Pelhřimov – Boskovice (10.15, 12.30).
OP dorost: Olomučany – ČH/Bořitov/Boskovice B. Knínice – Letovice (16.30).
KP žáci: Blansko – Kahan (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Soběšice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45). FKD – Boskovice 
(9.00, 10.45). 
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Adamov (13.00).
Divize ženy: Uh. Brod – Kotvrdovice (10.00). 
OP ženy: Kostelec – Ráječko (13.30).

neděle 31. srpna
KP: Dubňany – Ráječko. 
I.A třída: Kunštát – Boskovice. Bořitov – RAFK. Lipovec – Líšeň B.
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Vyškov B.
OP: Sloup – Lipůvka. Jedovnice – Letovice. Vilémovice – Vavřinec. Šo-
šůvka – Doubravice. Olomučany – Vysočany. Rudice – Olešnice. 
III. třída: Ostrov – Adamov. Drnovice – Lažany. Vísky – Ráječko. Boři-
tov B - Velké Opatovice. Svitávka – Knínice. Vranová – Boskovice B.
IV. třída: Jedovnice B – Benešov (13.45). Cetkovice – Svitávka B. 
Lažánky – Skalice B.
Divize dorost: Bohunice – Blansko (10.00, 12.15). 
I. třída dorost: Cetkovice – Ráječko (14.15). Lipovec – MS Brno (14.15). 
OP dorost: Lipůvka – Doubravice (13.00). Kotvrdovice – Drnovice/Voděrady. Rá-
jec – Sloup/Vavřinec. Vísky – Velké Opatovice. Lysice/Kunštát – Olešnice (10.15).
I. třída žáci: Žijeme hrou – Rousínov (9.30, 11.15). 
OP starší žáci 7+1: Kuřim – Ráječko (14.15). Lipovec – Rudice/Jedo-
vnice. Knínice – Velké Opatovice. Dolní Loučky – Svitávka. Drnovice/
Žijeme hrou – ČH/Bořitov. 
OP mladší žáci 7+1: Žijeme hrou B – Boskovice B (14.00). Sloup/Vyso-
čany – Letovice.

Bohumil Hlaváček 

Ráječko - Smělé plány trenéra 
Petra Vašíčka na úspěch Ráječka 
v letošním krajském přeboru se 
zdají být po dvou kolech možná 
opodstatněné. Po premiéře doma, 
v níž přehrálo bez větších problé-
mů snaživý Bzenec, bralo tři body 
i ze hřiště Novosedel a v tabulce 
mu patří jen díky horšímu skóre 
třetí místo. 

Sokol Novosedly - SK Olym-
pia Ráječko 1:3 (1:2), Mičko, 
Neděla, Tenora. Ráječko: Bednář 
- Neděla, Maška, Bartoš, Koutný 
– Mičko (60. Shkurupii), Líznar, 
Kuldan, Sehnal J. (51. Štrajt) – 
Tenora (85. Azbayar), Sehnal M. 
(88. Daněk).

Zápas nezačal pro hosty dobře. 
Neuběhla ani celá minuta, když 
Bartoš fauloval ve vápně a kopa-
la se penalta, z níž Štyks otevřel 
brankový účet utkání. Olympia 
se však rychle otřepala. Už v 5. 
minutě pronikl Mičko po úniku 
zleva do vápna a obstřelením gól-
mana vyrovnal. O osm minut poz-
ději znovu po své straně Mičko 
prchnul všem protivníkům. Ten-
tokrát ale nezakončoval sám, jeho 
zpětnou ideální přihrávku napříč 
vápnem uklidil do sítě Neděla a 
poslal svůj tým do vedení. Domá-
cí ve zbytku poločasu několikrát 
zahrozili ze standardek, vyrovnat 
se jim ale nepodařilo. Naopak ve 
49. minutě poté, co Martin Sehnal 
vybojoval míč, se se štěstím trefi l 
Tenora a rozhodl. Novosedly se 
ještě ve zbytku zápasu dostávaly 
do šancí, ten však již byl rozhod-
nut. 

Další výsledky: Bzenec – 

Ivančice 4:2 (0:1), Dubňany – Bys-
trc 4:1 (1:1), Bohunice – Vojkovice 
4:0 (2:0), Rousínov – MS Brno 
3:4 (3:1), Kuřim – M. Krumlov 
1:2 (0:0), Znojmo – Jevišovice 2:1 
(1:0). Bosonohy – Sparta 0:6 (0:1).

Hrálo se minulý 
víkend

SK Olympia Ráječko – Slo-
van Bzenec 3:1 (1:0), Tenora, 
Kuldan, Sehnal M. 

Skóre otevřel Tenora ve 20. 
minutě. Zápas měl ale velmi 
vyrovnaný průběh, zejména 

výborně zahrávané trestné kopy 
dávaly výbornému Bednářovi 
šanci vyniknout. V 52. minutě dal 
druhý gól Olympie Tenora a dá se 
říci, že tento moment utkání roz-
hodl. Přestože se Ráječko zatáhlo 
a hosté několikrát zahrozili, defi -
nitivně je zlomila trefa střídající-
ho Sehnala. Bzenec se ještě přece 
jenom zapsal do střelecké listiny, 
když z pokutového kopu nezavá-
hal Kasala.

Další výsledky: Ivančice – 
Jevišovice 5:0 (1:0), Sparta – 
Novosedly 6:0 (1:0), Vojkovice 
– Dubňany 1:1 (1:1), MS Brno 
– Bohunice 1:2 (0:0), Moravský 

Krumlov – Rousínov 1:2 (0:1), 
Bystrc – Bosonohy 1:0 (0:0), 
Kuřim – Znojmo odloženo. 
  1.  Sparta  2 2  0  0  12:0  6
  2.  Bohunice  2  2  0  0  6:1  6
  3.  Ráječko  2  2  0  0  6:2  6
  4.  Dubňany  2  1  1  0  5:2  4
  5.  Ivančice  2  1  0  1  7:4  3
  6.  Znojmo  1  1  0  0  2:1  3
  7.  MS Brno  2  1  0  1  5:5  3
    Rousínov  2  1  0  1  5:5  3
    Bzenec  2  1  0  1  5:5  3
  10.  M. Krumlov  2  1  0  1  3:3  3
  11.  Bystrc  2  1  0  1  2:4  3
  12.  Vojkovice  2  0  1  1  1:5  1
  13.  Kuřim  1  0  0  1  1:2  0
  14.  Jevišovice  2  0  0  2  1:7  0
  15.  Bosonohy  2  0  0  2  0:7  0
  16.  Novosedly  2  0  0  2  1:9  0

Ráječko – Bzenec 3:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Bzenec 3:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Začátek letošní I.B třídy týmům 
z okresu vychází. Nováček z Čer-
né Hory je dokonce na samém čele 
tabulky.

Rájec – Řečkovice 1:1 (0:1), 
Macháček. Rájec-Jestřebí: Polák 
– Štrof (46. Hepp), Klimeš, Fia-
la, Navrátil – Formánek, Sedlák, 
Farník, Kunc (70. Skácel) – Čepa, 
Macháček.

Zasloužená remíza. Hosté vedli 
0:1 od poloviny prvního poločasu. 
Tlačili nadále, minimálně dvakrát 
však Rájecké podržel výborný 
Polák. Ve druhé půli Řečkovicím 

došly síly. V 68. minutě po zásluze 
přišlo vyrovnání, o které se posta-
ral Macháček. Přes další šance se 
již na skóre nic nezměnilo. 

Bohunice B – Černá Hora 2:4 
(1:3), Honsnejman 2, Širůček, 
Koupý. Černá Hora: Stejskal Pavel 
– Peša (80. Kapoun), Měcháček, 
Mazal, Tatíček – Koupý (46. Sed-
láček), Jonáš, Širůček, Šebek (80. 
Čech) – Honsnejman, Stejskal Petr 
(70. Trávníček). 

Brňané zaskočili soupeře rych-
lou brankou po rohu hned v 1. 
minutě. Srovnal Širůček, Honsnej-
man pak dloubákem poslal Černou 

Horu do vedení, které ještě navýšil 
Koupý. Nebylo ale ještě vyhráno. 
Bohunice dokázaly snížit, po další 
brance Honsnejmana ale bylo roz-
hodnuto. Hosté si cenné vítězství 
pohlídali. 

Další výsledky: Podolí – Čebín 
1:2 (0:2), Soběšice – Letonice 3:2 
(1:1), Bohdalice – Medlánky 4:4 
(2:3), Vyškov B – Rousínov B 4:3 
(1:1), Tišnov – Svratka 2:0 (1:0). 

Hrálo se minulý víkend: Boh-
dalice – Rájec-Jestřebí 0:1 (0:0), 
Macháček, Černá Hora – Tišnov 
3:1 (1:0), Šebek, Honsnejman, 
Koupý, Medlánky – Bohunice B 

1:1 (0:0), Svratka – Soběšice 4:2 
(3:1), Letonice – Podolí 1:0 (1:0), 
Čebín – Vyškov B 2:1 (1:1), Rousí-
nov B – Řečkovice 2:0 (2:0).  (bh)
  1.  Černá Hora  2  2  0  0  7:3  6
  2.  Čebín  2  2  0  0  4:2  6 
  3.  Rájec-Jestřebí  2  1  1  0  2:1  4
  4.  Rousínov B  2  1  0  1  5:4  3 
  5.  Vyškov B  2  1  0  1  5:5  3
  6.  Svratka  2  1  0  1  4:4  3
  7.  Letonice  2  1  0  1  3:3  3
    Tišnov  2  1  0  1  3:3  3 
  9.  Soběšice  2  1  0  1  5:6  3 
  10.  Medlánky  2  0  2  0  5:5  2 
  11.  Bohdalice  2  0  1  1  4:5  1 
  12.  Bohunice B  2  0  1  1  3:5  1
  13.  Řečkovice  2  0  1  1  1:3  1 
  14.  Podolí  2  0  0  2  1:3  0

Černá Hora vévodí po dvou kolech I.B třídě

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Máme za sebou první dvě kola 
I.A třídy. Hrají v ní letos čtyři 
týmy. Prognózy na post favorita 
zatím potvrzují Boskovičtí dvě-
my výhrami, v prvním kole se 
tak stalo v derby s Bořitovem. 
Ten naopak zaváhal i v tom dru-
hém na domácí půdě a překvapivě 
uzavírá tabulku. I v tomto kole se 
hrálo okresní derby. Favorizovaný 
Kunštát v něm přetlačil po zásluze 
snaživý Lipovec, když v prvním 
zápase překvapil všechny domácí 
prohrou s týmem Hrušovan.

Kunštát – Lipovec 2:0 (1:0), 
Adamec, Haničinec. Kunštát: 
Loukota I. – Šafařík, Hruška, 
Skoček, Adamec (87. Loukota 
O.) - Blaha (74. Kuruc), Haniči-
nec, Preč, Adámek (70. Chlou-
pek) – Šmerda (61. Stehlík), 
Boček (84. Prudil). Lipovec: 
Sedlák O. – Hebert, Sedlák J., 
Horáček R., Vágner (69. Musil) 
– Horáček L. (56. Matuška), 
Doležel, Pernica (46. Školař), 
Keprt (78. Koutný) – Sedlák M., 
Zouhar (72. Musil F.).

Domácí byli celý zápas lepší, 
Lipovečtí však prohráli se vzty-
čenou hlavou. Poté, co se ujal 
Kunštát vedení díky trefě Adam-
ce, mohli minimálně vyrovnat, 
dvě šance ale zazdili. Po dru-
hé trefě po brejku Haničince 
si již zkušení domácí vítězství 
nenechali ujít. 

Kunštát v derby zdolal celek Lipovce 2:0

Dobšice – Boskovice 1:2 
(0:2), Stara, Müller. Boskovi-
ce: Čech – Vykoukal, Václavek, 
Kolář, Müller - Přikryl, Janíček 
K., Miksan, Horák M. (76. Fojt) 
- Stara (90. Preč), Fadrný.

Zápas začal tlakem hostí, když 
ale polevil, hrálo se naopak před 
boskovickou brankou. Gól na 
0:1 však dal po dorážce Fadr-

ného střely Stara v 38. minutě. 
A do půle se ještě jednou hosté 
radovali, když po sérii rohů ten 
třetí zužitkoval Müller. Dobšice 
se s pro ně nepříznivým stavem 
nechtěly smířit a po návratu 
z kabin přitlačily na pilu. Zejmé-
na jejich standardní situace byly 
nebezpečné. Nakonec se jim 
v 83. minutě snížit podařilo, ale 

i přes následný tlak se Boskovi-
cím nakonec podařila loupež tří 
bodů. 

Bořitov – Slatina 1:2 (0:1), 
Bezděk. Bořitov: Němec – Vág-
ner, Jakubec, Jelínek (81. Beneš 
M.), Málek (55. Buchta) – 
Kopecký (60. Beneš M.), Zouhar 
T., Mokrý, Zouhar M. – Jarůšek, 
Bezděk. 

Hosté šli do vedení v 17. 
minutě, když po akci z levé 
strany dopravili míč do sítě. Na 
0:2 zvýšili v 57. minutě po pře-
taženém rohu. Soupeř Bořitov-
ské, v jejichž kádru převažovaly 
posily z Blanska, zaskočil svým 
nečekaně kvalitním výkonem. 
Zmohli se již jen na snížení Bez-
děkem v 87. minutě.

Další výsledky: Miroslav – 
RAFK 1:1 (1:0), Slovan – Šla-
panice 3:1 (1:0), Hrušovany 
– Žebětín 3:0 (1:0), Tasovice B 
– Líšeň B 1:0.

Hrálo se minulý 
víkend

Boskovice – Bořitov 1:0 (1:0), 
Stara, Kunštát – Hrušovany 0:1 
(0:1), Lipovec – Tasovice B 
1:1 (1:1), Sedlák Jan, Líšeň B 
– Dobšice 0:0, Slatina – Slovan 
1:3 (0:2), Šlapanice – Miroslav 
1:1 (0:0), RAFK – Žebětín 3:3 
(2:0).
  1.  Slovan  2  2  0  0  6:2  6 
  2.  Hrušovany  2  2  0  0  4:0  6
  3.  Boskovice  2  2  0  0  3:1  6
  4.  Tasovice B  2  1  1  0  2:1  4 
  5.  Kunštát  2  1  0  1  2:1  3
  6.  Slatina  2  1  0  1  3:4  3
  7.  RAFK  2  0  2  0  4:4  2 
  8.  Miroslav  2  0  2  0  2:2  2
  9.  Dobšice  2  0  1  1  1:2  1
  10.  Líšeň B  2  0  1  1  0:1  1
  11.  Šlapanice  2  0  1  1  2:4  1
  12.  Lipovec  2  0  1  1  1:3  1
  13.  Žebětín  2  0  1  1  3:6  1
  14.  Bořitov  2  0  0  2  1:3  0

Dobšice – Boskovice 1:2.  Foto adam.sDobšice – Boskovice 1:2.  Foto adam.s

Ostrov – Lažany 1:0 (0:0), 
Gryc. Adamov – Ráječko B 6:1 
(5:1), Malásek 3, Brychta, Hraz-
díra, Krátký – Štafa. Drnovice – 
Velké Opatovice odloženo. Vís-
ky – Knínice 1:1 (1:1), Přikryl 
– Palán. Bořitov B – Boskovice 
B 1:3 (0:2), Havlík - Žouželka 2, 
Raus. Svitávka – Skalice B 2:1 
(1:1), Dvořák, Krejčí - Pokorný, 
ČK: Marek Jan (Sk). Vranová – 
Kotvrdovice 4:2 (3:2), Štarha 2, 
Bednář, Krčil - Sehnal 2. 

Hrálo se minulý víkend: Vra-
nová – Ostrov 2:2 (2:0), Bednář, 
Krčil - Gross, Kostka. Kotvrdo-
vice – Svitávka 0:6 (0:2), Zou-
bek 3, Kamenický 2, Dvořák. 
Skalice B – Bořitov B 3:0 (1:0), 
Bílek 2, Stejskal. Boskovice B – 
Vísky 1:6 (0:2), vlastní 2, Pavel 
- Lokaj, Přikryl, Schőn, Šmeral. 
Knínice – Drnovice 2:3 (0:1), 
Korčák, Kšica - Máslo 2, Crhák. 
Velké Opatovice-Adamov 3:1 
(2:1), Kouřil, Niessner, Sedláček 
– Malásek. Ráječko B – Lažany 
2:1 (1:0), Kopecký, Štafa - Pilch. 
 (bh)
  1.  Svitávka  2  2  0  0  8:1  6 
  2.  Vísky  2  1  1  0  7:2  4
  3.  Vranová  2  1  1  0  6:4  4 
  4.  Ostrov  2  1  1  0  3:2  4
  5.  Adamov  2  1  0  1  7:4  3 
  6.  Skalice B  2  1  0  1  4:2  3 
  7.  Velké Opatovice  1  1  0  0  3:1  3
  8.  Drnovice  1  1  0  0  3:2  3
  9.  Boskovice B  2  1  0  1  4:7  3 
  10.  Ráječko  2  1  0  1  3:7  3
  11.  Knínice  2  0  1  1  3:4  1 
  12.  Lažany  2  0  0  2  1:3  0 
  13.  Bořitov B  2  0  0  2  1:6  0 
  14.  Kotvrdovice  2  0  0  2  2:10  0

III. 
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SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO 
ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin 

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

 Info na 724 783 881

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

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Inzerce: 777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

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

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

Najdeme Vám náhradní bydlení
100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005
Hledáme pronájem 

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

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

ŘÁDKOVÁ inzerce

Pro našeho klienta, společnost 
dodávající komponenty pro 
spotřební elektroniku a počí-
tače, která sídlí v Sebranicích 
u Boskovic, hledáme nové za-
městnance k montážní lince 
a do skladu. Jedná se o práci 
vyžadující manuální zručnost 
a dobrý zrak, schopnost práce 
ve stoje a v třísměnném pro-
vozu. Pokud Vás nabídka zau-
jala, kontaktujte nás na tele-
fonním čísle 733 617 337 nebo 
na e-mailu petra.cermakova@
manpower.cz. Budeme se těšit 
na Vaše reakce!

www.dealer-renault.cz

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

Cena a nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2014 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované 

společností RCI Financial Services s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní 

záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 

kupní smlouvy. Mégane: spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), emise CO
2
 90–159 (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

CHCETE VÍC, DOSTANETE VÍC. 
RENAULT MÉGANE GRANDTOUR LIMITED ZA XXX XXX Kč
POUZE DO KONCE SRPNA

  DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE

  HLINÍKOVÁ KOLA

  ZADNÍ PARKOVACÍ SENZOR

  ZÁRUKA 5 LET

XXXXXX XXXX314 900 Kč

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

Zveme Vás na

Velké Opatovice
30.-31.8.2014

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.................................................vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee......................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO::::::::::::::::::::::::::::::::::::: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc...............................vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.............................cccccccccccccccccccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka

Pozvánka – 50. výročí 
založení základní školy

Vedení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 srdečně zve bývalé 
učitele, vychovatele, zaměstnance školy a absolventy ke 
společnému setkání na oslavách k 50. výročí založení školy.
Velmi rádi Vás uvítáme dne 1. 9. 2014 od 10.00  hodin. 
Současní žáci se svými učiteli připravili program, při kterém 
můžete zavzpomínat na svá školní léta, podívat se, jak se 
škola změnila a prostředí, ve kterém se dě   učí. 

Program:
10.00 – 10.15 – přivítání hostů
10.15 – 11.00 – vystoupení hudební skupiny Kaštánek
11.00 – 12.00 – prezentace školy
11.00 – 11.15 – sborovna prezentace projekty
11.15 – 11.30 – učebna anglického jazyka – anglický jazyk
11.30 – 11.45 – učebna fyziky 
11.45 – 12.00 – učebna informa  ky
12.00 – 13.30 – setkání pedagogů s pamětníky školy, hosty a 
vedením města
13.30 – 14.00 – velká tělocvična – vystoupení žáků školy
14.00 – 15.00 – malá tělocvična – divadelní představení 
v nastudování žáků školy

Těšíme se na setkání s Vámi!
Vedení, zaměstnanci a žáci školy

PRODEJ
Prodám dětské chlapecké 

kolo na 8-11 let, v dobrém sta-
vu málo používané jedním dítě-
tem v zlatozelené barvě, značka 
Joko. Cena dohodou, tel.: 775 
190 242.

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

Prodám dětský kočárek 
značka ESPIRO trojkombinace. 

Barva zelená, nafukovací odpru-
žená kola, regulace výšky ruko-
jeti. Použitý po jednom dítěti. 
Cena: 4 000 Kč, Kontakt mob.: 
774 087614.

KOUPĚ
Koupím starší rodinný dům 

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

Koupím pšenici, ječmen, triti-
kále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zaří-

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

Hledám levný, pěkný, čistý 
podnájem 1+1 v Blansku. Mobil: 
776 073 629 po 16 h.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u ryb-
níka s krásným výhledem. Mož-
no i dlouhodobě, výhodná cena. 
Volejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
36 letý muž hledá 30 – 36le-

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

Žena 41 let z 
Blanska 163/77 
najde ráda dob-
rého rozumného 
muže pro život, 
který by ji uměl 
ochránit a pomá-
hal jí. Sympa-
tie důležité pro 
oba. Zamilovat 
se jeden do dru-
hého. Jen vážně. 
Kontakt: 737 
749 239.
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P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – H , 1 0 2

2 D  – R , KP 1 0 2

3 B  – RAFK, I.A 1 0 2

4 L  – L  B, I.A 1 0 2

5 M  – Č  H , I.B 1 0 2

6 R -J  – V  B, I.B 1 0 2

7 S  – L , OP 1 0 2

8 J  – L , OP 1 0 2

9 Š  – D , OP 1 0 2

10 O  – V , OP 1 0 2

11 K  B – K , OP 1 0 2

12 R  – O , OP 1 0 2

13 O  – A , III. . 1 0 2

14 K  – B , I.A 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 T  – B , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 B  – T  B, I.A 1 0 2

4 L  – H , I.A 1 0 2

5 L  B – K , I.A 1 0 2

6 Š  – B , I.A 1 0 2

7 M  – R -J , I.B 1 0 2

8 Č  H  – B , I.B 1 0 2

9 R  – S , OP 1 0 2

10 O  – K  B, OP 1 0 2

11 D  – V , OP 1 0 2

12 V  – J , OP 1 0 2

13 L  – L , OP 1 0 2

14 V  – Š , OP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

Tipovací soutěž odstartovala. Vítězem 1. kola se stal s 15 body Jan 
Vondra z Blanska a vede tak i celkové pořadí před Jiřím Stehlíkem 
starším a Davidem Stehlíkem (oba Kotvrdovice). Kompletní výsledky 
najdete na www.zrcadlo.net.

T

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Čtyři mužstva s šesti body naho-
ře, stejný počet s nulou dole. Tak 
vypadá po prvních dvou kolech 
tabulka okresního přeboru. 
Zatímco v tom prvním vyhrá-
li hosté v šesti ze sedmi utkání, 
v následujícím již body zvenku 
přivezli jen jednu výhru, o kterou 
se postaral nováček z Letovic ve 
Sloupu. V čele je Lipůvka. 

Sloup – Letovice 1:3 (1:2), 
Sekanina - Řezník 2, Bednář.

Domácí podali nevýrazný 
výkon a po zásluze prohráli. 
Řezník poslal Letovice do vede-
ní, vyrovnání přišlo po rohu 
Sekaniny, který si hráč hostí 
srazil do sítě. Na 1:2 zvýšil opět 
střelecky disponovaný Řezník. 
Výhru pojistil v 72. minutě po 
nedorozumění ve sloupské obra-
ně Bednář. 

Lipůvka – Vavřinec 6:3 (4:2), 
Mánek 3, Sedláček 2, Pospíšil - 
Hudec, Kovařík, Nečas.

V prvních dvaceti minutách 
Vavřinečtí dvakrát vedli, pak se 
lepší Lipůvce povedlo otočit, 
aby zbytek utkání měla pod svojí 
kontrolou. Hosté po změně stran 

Ještě čtyři mužstva mají ve fotbalovém okresním přeboru po dvou kolech plný bodový zisk

V čele je na skóre Lipůvka před Vilémovicemi

fyzicky odešli, třetí branka hostí 
padla až za stavu 6:2. 

Jedovnice – Doubravice 1:1 
(1:1), Tajnai Martin - Zvejška, 
ČK: Tajnai Martin.

Hosté se ujali vedení po čtvrt-
hodině hry. Jedovničtí vyrovnali 
zhruba ve 30. minutě po chybě 

doubravické obrany. Ambiciozní 
domácí ve druhé půli svoji optic-
kou převahu nedokázali přetavit 
ve vítězný gól, v 80. minutě opo-
vrhli i penaltou. Zápas měl velmi 
dobrou úroveň. 

Vilémovice – Vysočany 6:2 
(4:2), Mikšovský P., Pernica 2, 

Mikšovský M., Vorlický st. - 
Beneš, Torda. 

Přes zdánlivě vysoké skóre je 
třeba hosty pochválit za solidní 
výkon. Doplatili na chyby, které 
Vilémovičtí nemilosrdně trestali. 
Až do stavu 4:2 byl zápas vyrov-
naný, pak si již domácí zisk bodů 

pohlídali a ještě výši výhry zvý-
raznili.

Šošůvka – Kořenec 3:2 (1:2), 
Kuchař, Dvořáček, Krátký - 
Krejčíř, Meluzín. 

V 17. minutě dálkový pří-
mý kop poslal Krejčíř parádně 
do rožku a hosté vedli. Po šes-
ti minutách bylo pro Šošůvku 
ještě hůř, když zvýšil kanonýr 
Meluzín. Drtivá porážka z jara 
se ale neopakovala. Ještě do půl-
ky po Zavoralově nahráce snížil 
Kuchař. V 56. minutě bylo již 
díky Dvořáčkovi vyrovnáno a po 
dalších deseti minutách dokonal 
obrat v utkání Krátký.

Olomučany – Olešnice 1:0 
(1:0), Šafařík.

Již v 5. minutě mladý Šafařík 
zkušeně proměnil šanci, do níž 
se dostal. Jak se později ukázalo, 
byla to rozhodující trefa. Zatím-
co v první půli ovládali pole 
domácí, ve druhé ožili Olešničtí. 
Nastřelili dvakrát břevno, měli i 
další šance, ale na výsledku již 
nic nezměnili. 

Kunštát B – Rudice 3:1 (1:1), 
Prudil, Kuruc, Janča - Sehnal. 

Rudice předvedla tristní výkon 
a po zásluze tak zůstaly body 
doma. Ve 22. minutě zamířil přes-

ně ze standardky Prudil. Sehnal, 
který ještě stihl neproměnit tři 
sólové tahy na branku, vyrovnal 
v 39. minutě. Ve druhé půli se již 
dvakrát radovali jen Kunštátští. 

Hrálo se minulý víkend: 
Kunštát B – Sloup 1:2 (1:1), 
Záboj - Novák, Svoboda. Rudice 
– Olomučany 3:4 (3:0), Matuška, 
Sehnal, Šenk - Navrkal 2, Klíma, 
Opletal. Olešnice – Šošůvka 3:1 
(0:0), Bílek, Kintr, Kubíček – 
Kuchař. Kořenec – Vilémovice 
2:4 (0:2), Bašný, Krejčíř - Perni-
ca 2, Maroši, Vorlický. Vysočany 
– Jedovnice 2:4 (2:2), Hejč T., 
Torda - Borek 2, Tajnai Martin 2. 
Doubravice – Lipůvka 1:4 (1:4), 
Pijáček - Jabůrek 2, Mánek, Sed-
láček. Vavřinec – Letovice 0:3 
(0:1), Řezník 2, Maška. 
  1.  Lipůvka  2  2  0  0  10:4  6
  2.  Vilémovice  2  2  0  0  10:4  6 
  3.  Letovice  2  2  0  0  6:1  6
  4.  Olomučany  2  2  0  0  5:3  6
  5.  Jedovnice  2  1  1  0  5:3  4 
  6.  Kunštát B  2  1  0  1  4:3  3 
  7.  Olešnice  2  1  0  1  3:2  3 
  8.  Šošůvka  2  1  0  1  4:5  3 
  9.  Sloup  2  1  0  1  3:4  3
  10.  Doubravice  2  0  1  1  2:5  1 
  11.  Rudice  2  0  0  2  4:7  0
  12.  Kořenec  2  0  0  2  4:7  0 
  13.  Vysočany  2  0  0  2  4:10  0 
  14.  Vavřinec  2  0  0  2  3:9  0

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

Bohumil Hlaváček 

Bueu, Odena - První závod 
mistrovství světa v biketrialu 
proběhl o minulém víkendu ve 
španělském Bueu na pobřeží 
Atlantiku, druhý následující  
v Katalánsku. Na startu nechy-
běla v českých reprezentačních 
trikotech i blanenská ekipa. 
A nevedla si vůbec špatně.

„Co asi všechny nejvíce 
zaskočilo, bylo deštivé počasí, 
které nás provázelo po celou 
dobu našeho pobytu v rámci prv-
ního dílu seriálu. Drobný deštík 
a mraky tak nízko připomínaly 
spíš závod v Anglii než proslu-
něná španělská pobřeží. Aby 
nám pořadatel ukázal i okolní 
krásy Buea, umístil závodiště na 
krásné skalnaté pobřeží vzdále-
né asi 6 km od kempu pro závod-
níky. V době závodů bylo možné 
využít autobus, který zajišťoval 
dopravu mezi kempem a závo-
dištěm,“ popsal vedoucí repre-

zentační výpravy Radim Kakáč.
Jak řekl, nedělní závod pak 

stejně jako sobotní, kdy starto-
vala omladina, provázelo deš-
tivé počasí, které znepříjemňo-
valo jezdcům nejen průjezd v 
sekcích, ale i možnost si oprav-
du tento závod užít a vychutnat, 
protože prostředí skalnatého 
pobřeží a vlny Atlantiku byly 
opravdu fascinující. „Jako první 
do závodu vystartovali junioři, 
kde naše barvy hájil i Ondřej 
Šenk. Ten jako služebně nejstar-
ší vzal správně zodpovědnost na 
sebe a soustředěným výkonem 
si zajistil stříbro,“ byl spokojen 
Kakáč. V seniorech si nejlépe 
vedl jeho syn Martin Kakáč, 
který zaváhal na jedné ze sek-
cí a dostal pět trestných bodů. 
„Tato chybička ho stála medaili 
a odsunula ho o stupínek níže,“ 
litoval. 

Velký souboj se očekával 
v kategorii Elite mezi Vaškem 
Kolářem a domácím jezdcem 

Raulem Gutierezem. „Nutno 
podotknout, že Raul není pří-
mo z Buea ale místní lokalitu 
a terény jistě dokonale zná. To 
že Raul je Španěl, bylo cítit na 
každém kroku. To vše se ukáza-
lo v průběhu prvního kola, kdy 
Vašek zajel 12 trestných bodů 
a Raul pět. Co možná ale málo-
kdo čekal, že se karta obrátí v 
druhém kole a možná z jasného 
závodu bylo drama hodno této 
kategorii. Vašek si vše v prvním 
kole jen osahal a druhé kolo dal 
za dva, od Raula se štěstí tro-
chu odvrátilo a pět trestných 
na poslední sekci a nějaký ten 
bodík mu dohromady za druhé 
kolo daly deset trestných bodů,“ 
popsal drama. Václav Kolář tak 
nakonec zvítězil o jediný bod 
a do dalších závodů tak nastupo-
val z prvního místa.

Pořadatel druhého závodu MS 
v Odeně, který skončil těsně 
před uzávěrkou, připravil téměř 
tříkilometrový okruh s desíti 

sekcemi, které se jezdcům jevi-
ly jako velmi těžké a mnohdy 
velmi obtížně zdolatelné. V cíli 
se mohli Blanenští v českých 
barvách radovat hned ze třech 
medailových umístění. V Junio-
rech Ondra Šenk opět dosáhl na 
druhé místo a potvrdil tak svůj 
úspěch z Bueu. V Seniorech 
Martin Kakáč skončil také dru-
hý. V Elitě se jel velmi vyrov-
naný závod, kdy ještě poslední 
tři sekce v druhém kole mohly 
zamíchat pořadím prvních tří 
jezdců. Vašek Kolář však svou 
klidnou a naprosto vyrovnanou 
jízdou nedal soupeřům šanci a 
vybojoval tak druhé vítězství v 
letošním seriálu mistrovství svě-
ta. 

Poslední díl seriálu se jede 
o následujícím víkendu v čes-
kém Tanvaldu, kde se definitiv-
ně rozhodne o držitelích medai-
lí. O jeho průběhu i zhodnocení 
celého letošního mistrovství 
světa nepřijdete.

Václav Kolář vyhrál oba španělské 
závody MS v biketrialu

Lipůvka B – Svitávka B 3:2 
(3:1), Filla, Freiberg - Zapletal, 
vlastní, Škrabal, ČK: Dvořáček 
Stanislav (S). Jedovnice B – 
Doubravice B 2:5 (2:2), Borek, 
Miklůš - Sáňka 2, Schuch, Sáňka, 
Vomela. Vilémovice B – Lomni-
ce 0:2 (0:1), Rochla, Řeřucha. 
Voděrady – Lažánky 3:7 (2:3), 
Alexa, Bednář, Boček - Cupák 3, 
Musil 3, Kvasnovský.

Hrálo se minulý 
víkend

Voděrady – Lažánky 3:7 (2:3), 
Alexa, Bednář, Boček – Cupák 
Ivo, Musil Vojtěch 3, Kvasnov-
ský. Skalice B – Vilémovice B 
3:3 (2:0), Havelka, Marek, Rych-
novský - Kubík, Kučera, Zmeko. 
Lomnice – Cetkovice 7:0 (5:0), 
Němec 7. Doubravice B – Lipův-
ka B 4:4 (2:1), Schuch 3, Musil - 
Kovář 2, Macko, Pospíšil. Svitáv-
ka B – Benešov 1:5 (1:1), Škrabal 
- Osuch 4, Abraham.  (bh)
  1.  Lomnice  2  2  0  0  9:0  6 
  2.  Doubravice B  2  1  1  0  9:6  4 
  3.  Lipůvka B  2  1  1  0  7:6  4
  4.  Lažánky  1  1  0  0  7:3  3
  5.  Benešov  1  1  0  0  5:1  3 
  6.  Skalice B  1  0  1  0  3:3  1 
  7.  Vilémovice B  2  0  1  1  3:5  1
  8.  Jedovnice B  1  0  0  1  2:5  0
  9.  Voděrady  1  0  0  1  3:7  0
  10.  Svitávka B  2  0  0  2  3:8  0 
  11.  Cetkovice  1  0  0  1  0:7  0

Blansko - Občanské sdružení Sportuj s námi při-
pravilo na sobotu 30. srpna na náměstí Republiky v 
Blansku již 19. ročník Půlmaratonu Moravským kra-
sem, který pořádá od roku 2011, a nad kterým převzal 
záštitu místostarosta města Blanska Jiří Crha. 

Časový program 
12.20 Ukázka programu TacFit 
12.40 Vystoupení MC Paleček 
12.50 Slavnostní zahájení sportovně kulturní
  akce
13.00 Start Lidového běhu na 800 m
13.10 Loutkové divadélko LAPION
13.20 Start Městského běhu na 2,4 km
13.40 Vystoupení aikida
13.50 Běh maminek s kočárky
14.00 Start dětí s rodiči
14.10 Start dětí bez rodičů do 5 let
14.20 Start dětí bez rodičů - 6-7 let
14.30 Koncert skupiny Žlutý pes s Ondřejem
  Hejmou
16.00 Start půlmaratonu – 21,1 km
16.20 Vyhlášení vítězů Městského běhu na 
 2,4 km

16.30 Loutkové divadélko LAPION
16.40 Hudební vystoupení skupiny Třetí zuby
18.00 Vyhlášení absolutních vítězů 1/2maratonu
18.30 Vyhlášení výsledků kategorií v rámci
  1/2maratonu
19.00 Vyhlášení týmového běhu v rámci
 1/2maratonu
19.10 Hudební vystoupení skupiny Třetí zuby

Půlmaraton Moravským krasem IV. 

Slovo patrona akce - Jiřího Crhy
Jako patron akce bych rád připomenul, že se jedná již o 19. ročník akce, když ty poslední jsou organi-

zovány se vzestupnou kvalitou. Předpokládá se nárůst účastníků o třicet procent. Věřím, že se zúčastní 
znovu vyšší počet občanů Blanska, ať již ak  vně jako běžců nebo aby se přišli pobavit, každý aby si našel 
tu svoji parketu. V letošním ročníku budou nově dětské běhy. V mateřských školách jsme zavedli atle  ckou 
průpravu, měly by být jejím vyvrcholením. Doufám, že přijde co nejvíc dě   i rodičů. Nebude to akce jenom 
o sportu, všechny srdečně zvu. Bude to nádherné odpoledne, pokud vyjde počasí, nebude co řešit.
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 19. srpnaúterý 19. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Kouzlo měsíčního svitu.
Boskovice v 19.30 hod. Očista: Anarchie.
Boskovice – letní ve 21 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21 hod. Fantomas.
Lysice – letní ve 20.30 hod. LEGOpříběh.

středa 20. srpnastředa 20. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zelený čaj ano či ne, beseda.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Pavel Tabá-
sek (folk-rock).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kouzlo měsíčního svitu.
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice – letní ve 21 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21 hod. Jáchyme, hoď ho do stroje.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Need for Speed .

čtvrtek 21. srpnačtvrtek 21. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dopravní hřiště ve 12 hod.: Dny otevřených dveří na Dětském 
dopravním hřiš   v Blansku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables 3.
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21 hod. Poklad na Stříbrném jezeře.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Krásno.

pátek 22. srpnapátek 22. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Nadpřirozená znalost cizích 
jazyků, dokumentární DVD.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Zámecká konírna ve 22 hod.: Temperovaný klavír I. - 1. část, 
koncert.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Vernisáž výstavy kreseb a plas  k Fran-
 ška Navrá  la.

Vísky – Agrocentrum Ohrada v 18 hod.: Večerní grilování s hudbou, hra-
je Trní.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables 3.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Želvy ninja.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Blízko od sebe.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Detek  v Down.

sobota 23. srpnasobota 23. srpna
AKCEAKCE

Bedřichov – Krojované hody – 13 hod. zvací průvod stárků a stárkových 
obcí.
Blansko – Klub Ratolest v 9 až 16 hod.: Prodej dětského oblečení v rámci 
sbírky Do školy v novém.
Blansko – Cvičiště agility v 16 hod.: Coursing – terénní dos  hy psů.
Boskovice – Hrad v 10.30 hod.: Dobývání boskovického hradu.
Kunštát – Zámecká konírna ve 22 hod.: Temperovaný klavír I. - 1. část, 
koncert.
Letovice – Přehrada Kře  nka: Závody dračích lodí, více na str. 6.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava.
Vanovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Šmoulí párty.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém parku ve 14 hod.: Dětský den - 
zakončení prázdnin.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Želvy ninja.
Blansko ve 20 hod. Expendables 3.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Želvy ninja. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Vlk z Wall Street.

neděle 24. srpnaneděle 24. srpna
AKCEAKCE

Bedřichov – Krojované hody – 13 hod. průvod stárků obcí, 15 hod. ortel 
nad beranem, 15.30 hod. moravská beseda, 16 hod. taneční vystoupení 
dě  , 16.30 hod. hodová zábava.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Malá 
dechová hudba Benešovská 12.
Blansko – Pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Boskovická kape-
la, koncert.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 14 hod.: Hasičská soutěž mužů nad 35 
let a soutěž žen.
Lhota Rapo  na – U obecního úřadu v 10 hod.: Prázdninový dětský den 
– sportovní odpoledne a karnevalová zábava.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém parku ve 12 hod.: Pohár SDH v 
požárním útoku.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Želvy ninja.
Blansko ve 20 hod. Expendables 3.
Boskovice v 17 hod. Želvy ninja. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Kouzlo měsíčního svitu.

pondělí 25. srpnapondělí 25. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic.

úterý 26. srpnaúterý 26. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Když mají dě   staros  , beseda.
kina
Blansko ve 20 hod. Úsvit planety opic. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Hvězdy nám nepřály.
Boskovice – letní ve 21 hod. Bláznova kronika.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Husi  .

středa 27. srpnastředa 27. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku: Pružiny 
(folk-country), Trní (folk-world music).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Strážci galaxie. (  tulky)
Boskovice v 19.30 hod. V oku tornáda.

čtvrtek 28. srpnačtvrtek 28. srpna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Strážci galaxie. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Chlapectví.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Noe.

pátek 29. srpnapátek 29. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Existují skutečně ufoni?, 
dokumentární DVD.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Komedian   na káře: Cirkus, Boskovický 
pohádkový hřebínek.
Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Dalibor Janda s kapelou Prototyp.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Trní, koncert.
Lysice – Zámek v 18 hod.: Castle Tour 2014 - Druhá Tráva - Robert 
Křesťan; Pozdní Sběr – Jiří Pařez.
Obůrka – Restaurace Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20.15, 21,15 a 22.15 hod.: Mimořádná pro-
hlídka - Noc s upíry.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sex Tape.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Sex Tape.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Babovřesky 2.

sobota 30. srpnasobota 30. srpna
AKCEAKCE

Benešov – Radar Skalky od 9 do 14 hod.: Den otevřených dveří meteo-
rologického radaru.
Blansko – Náměs   Republiky ve 12.30 hod.: Stánek charity s vyráběním 
a aroma poradnou.
Blansko – Náměs   Republiky ve 12.30 hod.: Půlmaraton Moravským 
krasem, více na str. 10.
Boskovice – Letní kino v 15 hod.: Boskovický Happening vol. 10.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Zámek ve 14 hod.: Hradozámecká noc pro pány z Kunštátu.
Letovice – Koupaliště v 19 hod.: Blues & rock n´ roll & jazz, fes  val.
Lysice – Zámek ve 20 hod.: Hradozámecká noc aneb Hradem, zámkem 
s kastelánem.
Olešnice – Kulturní dům – Dožínky se Spolkem přátel piva.
Rájec-Jestřebí – Zámek ve 20, 20.30, 21 a 21.30 hod.: Hradozámecká 
noc - netradiční prohlídky 1. patra zámku s baterkami.
Uhřice – Hřiště v 10 hod.: Cyklovýlet Okolo Malé Hané.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum: Jiřinkové slavnos   & Meziná-
rodní výstava jiřinek, více na str. 9.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Sex Tape.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Expendables 3.

neděle 31. srpnaneděle 31. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9.30 hod.: 23. setkání vozítek Velorex.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert: Dechová 
hudba Blansko.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 13 hod.: Den otevřených dveří.
Spešov – Hřiště v 10 hod.: Sportovně zábavný den.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum: Jiřinkové slavnos   & Meziná-
rodní výstava jiřinek, více na str. 9.
Vísky – Agrocentrum Ohrada ve 14 hod.: 10. Dožínková slavnost.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Sex Tape.
Boskovice v 17 hod. Letadla 2: Hasiči a záchranáři.
Boskovice v 19.30 hod. Expendables 3.

pondělí 1. zářípondělí 1. září
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ Dvorská v 10 hod.: 50. výročí založení Základní školy Dvor-
ská.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.

Tužka v rukou Michaely 
Bočkové

Takový byl název prázdninové výstavy, kterou zahájilo Městské kul-
turní středisko v Adamově v pátek 8. srpna slavnostní vernisáží. Jedná 
se o výstavu trošku netradiční... Nejen z důvodu termínu, kdy se koná, 
(v průběhu prázdninových měsíců jsou výstavní síně povětšinou uzavře-
ny), ale především z důvodu, že tato výstava představuje opravdu veli-
ce mladou výtvarnici, sedmnáctiletou Michaelu Bočkovou z Adamova, 
studentku druhého ročníku Střední školy umění a designu, stylu a módy 
v Brně na Husově ulici, oboru ilustrátor, třídy akademického malíře Pav-
la Dvorského. Výstavu jsme společně připravili u příležitosti 50. výročí 
povýšení Adamova na město, kdy chceme veřejnosti představit jednu 
z jeho mladých a nadaných obyvatelek.

Michaelu na výstavu doprovázela kromě maminky, která je jejím vel-
kým vzorem, řada rodinných příslušníků, přátel a kamarádů. I je zajímalo 
vše kolem Míšina koníčka, který by se za pár let měl stát jejím vysněným 
povoláním. Po zahájení výstavy ředitelkou kulturního střediska Jitkou 
Králíčkovou se slova ujala Anna Bočková, maminka mladé výtvarnice. 
Ta zavzpomínala na úplně první Míšiny začátky, připomenula léta, kdy 

Z  

Míša navštěvovala základní uměleckou školu a nezapomněla zmínit ani 
dobu současnou, kdy Míša může za podpory její, ale především skvělých 
učitelů na střední škole jít cestou, kterou si vysnila. Vernisáž doplnila 
hrou několika skladbami na harmoniku a kytaru Helena Fojtová z Blan-
ska, která je Míšinou sestřenicí.

Práce, které mohli návštěvníci vernisáže vidět ve výstavní síni, jim 
Michaela přiblížila, vysvětlila jednotlivé používané techniky a zmínila 
se o tom, čemu se věnuje ve výtvarné práci nejraději. Na závěr si nechala 
poděkování za podporu na cestě za splněním jejího snu, které patřilo 
hlavně mamince Anně Bočkové, ale i babičce Marcele Bočkové. Závěr 
vernisáže patřil příjemnému posezení u kávy se všemi návštěvníky ver-
nisáže i s rodinnými přáteli.

Věříme, že tato výstava byla první z mnoha, které Michaelu v životě 
čekají. Přejeme jí hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 

 Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov

Poděkování starosty
Každá posádka auta projíždějící Světlou si jistě všimnula usychají-

cího kaštanu na hranicích světelského a cetkovského katastru. Usycha-
jící větve byly vážným zdrojem nebezpečí pro projíždějící vozidla na 
přilehlé frekventované komunikaci. Aby obec případné vážné dopravní 
nehodě zabránila, rozhodlo zastupitelstvo obce, že kaštan bude důkladně 
ořezán. V pondělí 4. 8.2014 v odpoledních hodinách byl tento radikální 
omlazovací řez kaštanu proveden. Jako starosta obce děkuji občanům 
obce, kteří se tohoto úkolu zdárně zhostili a moje poděkování také patří 
hlídce Policie ČR z Boskovic, která v době práce na prořezávání kaštanu, 
usměrňovala na silnici Světlá – Cetkovice provoz. 

 Děkuji, Ing. Jiří Cikánek, starosta obce

Budova Správy CHKO 
prochází rekonstrukcí

Omezený vjezd a plné parkoviště, složitější přístup do budovy, ale 
i další problémy mohou v současnosti potkat návštěvníky Správy CHKO. 
Důvodem je právě probíhající oprava sídla Správy. Ještě asi měsíc budou 
pokračovat práce zaměřené na nápravu problémů s narušenou statikou 
budovy, opravy podlah, obnova sociálního zařízené, ale i malování. „I to 
malování bylo nutností. Pracujeme v této budově už patnáct let, a zatím 
se tu nemalovalo,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Leoš Štefka a dodal, 
že práce v prvním podlaží pomalu končí a přesouvají se do přízemí. Sou-
časně požádal návštěvníky, aby omluvili tyto ztížené podmínky, protože 
veškeré práce probíhají za plného provozu.  (ama)

Taneční kurzy pro studenty 
a učně – podzim 2014

Prázdniny uběhnou jak voda a bude zde září, kdy začínají kurzy tance 
a společenské výchovy pro studenty a učně ze středních škol a učilišť.

Tyto kurzy obohatí život mladých lidí v několika směrech. Zaži-
jí v třídním kolektivu a mezi ostatními kamarády i z jiných škol, něco 
neopakovatelného,kdy se poznají jinak, než ve škole, kdy se naučí spolu 
si povídat, společně se pobaví a zasmějí. V dnešní době, kdy je trend sedět 
doma u počítače, je to obzvlášť dobré, naučit se komunikovat, seznamovat, 
základním pravidlům chování ve společnosti, v divadle, restauraci, na taneč-
ní zábavě, ale i tak opomíjené věci, jako je zdravit, usmát se na někoho , dát 
přednost ve dveřích, pustit sednou staršího v dopravních prostředcích a také 
podat pomocnou ruku, když to zrovna někomu moc nejde.

Samozřejmě se všichni naučí základním krokům a variacím v nejvíce 
používaných tancích klasických, tak i módních, jako jsou salsa, mambo, 
merengue apod.

V klasické škole jsou trochu pravidla společenského chování podceňo-
vána a taneční kurzy trochu suplují tuto výchovu jak ve škole, tak hlavně 
v rodině, kdy rodiče často zapomínají působit na své děti v tomto směru. 
Možná si neuvědomují, že není nikdo vytržen ze společnosti, že přijde doba, 
kdy se bude muset jejich dítě zúčastnit různých konkurzů, výběrových říze-
ní, jednání s úřady apod. a je potřeba znát a mít praktické návyky v tomto 
směru, aby měli šanci být úspěšní. Často nestačí mít jenom odborné znalosti, 
ale pokud je člověk neumí nabídnout a „prodat“, tak si pak v koutku může 
říkat, jak je dobrý, co všechno zná, ale ti ostatní se to také musí dozvědět. 
Obvzlášť v dnešní době, kdy se třeba na jedno pracovní místo hlásí desítky 
uchazečů, je potřeba si uvědomit, že šanci má jen ten, který splňuje všechna 
kritéria, nejenom odbornost, ale i chování ve fi rmě, komunikace se spoluza-
městnanci, vedení podřízených, chování při např. obchodních jednání apod.

Mladý člověk si v 16-ti letech často neuvědomuje, co ho čeká, že si bude 
muset vydobýt svoje místo na slunci sám, už mu v těchto situacích rodi-
če nepomohou. A pokud si to neuvědomuje, měli by rodiče s ním o tom, 
co ho čeká, promluvit a dát mu šanci, aby tyto poznatky získal a později 
zúročil.

Často slyšíme od mladých lidí “a na co nám to bude, nám stačí diskoš-
ka“. Jistě, na chvilkové pobavení asi ano, ale co dál, až přijde do zaměst-
nání, bude se muset zúčastňovat různých společenských akcí, popřípadě 
získá nějakou pracovní pozici. Bohužel člověk vidí v restauraci, v kině, 
v divadle, jak lidé neznají základní způsoby chování u jídla, neví, na co 
jsou třeba tři příbory, na co jsou různé druhy skleniček, ubrousky apod.

To platí i o chování u šatny, volby vhodného oblečení do divadla apod. 
Takže rodiče, vy hlavně by jste měli svým dětem říci, no co to všechno 
je, a ne jen, když nechceš chodit do tanečních nechoď, aspoň ušetříme za 
oblečení. A kamarádi, co se vysmívají těm, co se jeden den v týdnu oblék-
nou do společenských šatů, možná časem pochopí, že je to vše jinak. Ale 
to už může být pozdě. Nikdo nevezme do práce člověka, který neumí ani 
pozdravit, představit se, říci něco pozitivního o sobě a nabídnout to umí. 
Když neumí ani pozdravit, tak co pak může nabídnout?

Zveme Vás do tanečních kurzů v Blansku v Dělnickém domě, které 
začínají v polovině září a v Boskovicích do Sokolovny, kde též probíhají 
kurzy v tomto čase.  Učitelé tance a společenské výchovy 

Mgr. Alena Míšenská a Ing. Jiří Míšenský
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Accord

BOSKOVICE

VOLEJTE
723 101 382 
702 292 492

www.bbnreality.cz

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

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

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

A    
New York – zakousněte se do Velkého jablka

Je středa a my vyrážíme z New Jersey do New Yorku, tak jako spous-
ta dalších lidí, kteří si mohou dovolit v New Yorku pracovat, ale ne žít. 
A jak se  to lidé dostávají do práce? Možnos   je několik. Ta první, 
kterou využíváme i my, je autem až na Manha  an. Jelikož Manha  an 
je ostrov, musíte překonat vodní překážku. Ze strany New Jersey je to 
řeka Hudson, z druhé strany (například Brooklyn) je to řeka East River. 
V minulém díle jsem zmiňoval, že jsme využili tunel, dá se ale využít 
i most, například Brooklyn Bridge, Manha  an Bridge a další. Pokud 
použijete tunel, zapla  te pokaždé 6 USD poplatek za vjezd na ostrov. 
Zpět se již nepla  .

Pokud nechcete jet na Manha  an autem, můžete ho zaparkovat na 
obrovském záchytném parkoviš   u břehu řeky Hudson a k přepravě 
na ostrov využít kyvadlovou lodní dopravu. Po výstupu z lodi projdete 
terminál a na ulici stojí za sebou autobusy s označením, na kterou ulici 
(street) jedou. Takže si vyberete požadované číslo ulice, nasednete do 
autobusu a jedete do práce.

Nechci vás poučovat, co to je New York, ale abychom si dále rozumě-
li, je potřeba si ujasnit, že pojem New York je používán k označení státu 
New York (kde leží i Niagárské vodopády, ale o tom až příště) a k ozna-
čení nejlidnatějšího města Spojených států New York (něco přes 8 mil. 
obyvatel). Město New York je tvořeno pě   městskými částmi: Man-
ha  an, Brooklyn, Queens, The Bronx a Staten Island. Pokud vám budu 
popisovat New York já, půjde v podstatě pouze o Manha  an, protože 
zde najdete většinu z toho, co lidé v New Yorku hledají. Samozřejmě 
kromě Sochy Svobody, ta leží na samostatném Liberty Island.

New Yorku se díky celodennímu ruchu někdy přezdívá „Město, které 
nikdy nespí“. Spodní čás   Manha  anu – fi nanční – se také říká Vel-
ké jablko (Big Apple) – podle tvaru, který připomíná při pohledu ze 
vzduchu. New York se nedá popsat, musí se prožít. Využiji toho, že 
jsem v New Yorku byl týden v roce 2009 a nyní jeden den v roce 2014, 
a pokusím se o určitá srovnání. Samozřejmě na prvním místě je pro-
stor dřívějšího Obchodního centra, kterému v minulos   dominovala 
„Dvojčata“. V roce 2009 již samozřejmě ne, tehdy to bylo pouhé stave-
niště s vykopanými ohromnými základy a smělými plány, co zde hrdá 
Amerika na památku všech obě   vybuduje. V roce 2014 již však byla 

realita trochu jiná. Z původně plánovaných čtyř nových věží stojí pouze 
dvě – číslo 1 a 4. Další dvě se z ekonomických důvodů stavět nebu-
dou. Dominantou celého Manha  anu a  m i New Yorku a přeneseně 
i celé Ameriky se stala Tower 1 – Freedom Tower (Věž svobody). Měří 
1776 stop. Hádejte proč právě tolik? Protože je to rok založení USA. 
Po našem je to něco přes 540 metrů, což již nic nevyjadřuje. Dnes je 
zde vybudován vzpomínkový park. Lístky pro vstup si musíte zdarma 
vyzvednout v informačním centru (maximálně 5 kusů) a pak projde-
te asi třemi kontrolami, srovnatelnými s těmi na le  š  , než se stave-
ništěm dostanete do vlastního parku. Zajímavos   je, že na místech 
původních dvojčat jsou vybudované dva obrovské černé bazény, do 
kterých teče stále voda. Po okrajích obou bazénů jsou napsána jmé-
na všech obě  , a kdo by měl ten den narozeniny, má u svého jména 
bílou růži. Při slavnostních příležitostech jsou pak ze středů obou bazé-
nů vztyčovány světelné kužely, které při pohledu z dálky působí jako 
duchové dvojčat.

Velice jsem ocenil plavbu kolem Manha  anu a k Soše Svobody, kte-
rou jsem před pě   lety neabsolvoval a při jednodenní návštěvě NY je 
to asi jediný způsob, jak získat alespoň přibližnou představu o rozleh-
los   a členění jednotlivých městských čás   New Yorku.

Po plavbě lodí jsme se nechali autobusem zavézt na úplný cíp Man-
ha  anu, odkud se odjíždí lodí k Soše Svobody, startuje se na let vrtul-
níkem, začíná zde nejdelší ulice Broadway a je zde také třeba muzeum 
indiánů. A také přímo na ulici velká atrakce – bronzová socha býka 
Charging Bull, symbol fi nančního okrsku, kterému se pro štěs   leš   
rohy a zejména dámy se potom ještě věnují jedné par  i v zadní čás   
těla. Ale to už jsme na Wall Street téměř u New York Stock Exchan-
ge - známé newyorské burzy. Pokračujeme dále až k parku u budovy 
radnice a vstupu na Brooklynský most a odsud do čínské čtvr  . Vše je 
načasováno tak, abychom již za tmy vyjeli na Empire State Building a 
pro mě opět možnost srovnání – za  mco v roce 2009 pohled na NY ve 
dne, tentokrát v noci. Oba pohledy jsou fascinující a dá se říci nezapo-
menutelné.

Trochu mně mrzí, že na mé nejmilovanější Times Square se dostává-
me až kolem půl jedenácté a dostáváme pouze půlhodinový rozchod. 

To je strašně málo, na Times Square si to  ž můžete sednout na připra-
vené podium třeba na celý den a stále je se na co dívat a co pozorovat. 
Ještě, že jsem zde v roce 2009 strávil každou volnou chvilku, tak mně 
alespoň tato bleskovka tolik nemrzí. Ale lituji všechny z naší výpra-
vy, kteří zde byli dnes poprvé. Na druhou stranu ale zase ne všem se 
Times Square libí tak, jako mně.

To je ostatně problém celého města New York. Neustále lidé řeší, 
jaké to je město. Snaží se ho charakterizovat, popisovat. Pro mě asi 
nejvýs  žnější je slogan – „New York můžete milovat nebo nenávidět“. 
Ale než to zjis  te, musíte se do Velkého jablka zakousnout. I jablko 
může být pro někoho sladké, kyselé, nezralé, nahnilé, žluté, červené, 
zelené, malé, velké, … A přesně takový může být pro vás i New York.

Ať už ale máte na New York jakýkoli názor, je to úplně jedno. On si 
dál žije svým životem. A je to dobře.  Jaroslav Parma
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