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Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 18. září!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Blanensko a Boskovicko - Tu-
risté podpořili o víkendu výstavbu 
rychlostní komunikace R43. I přes 
nepřízeň počasí 
se třetího roční-
ku Pochodu po 
dálničním tělese 
R43 se zúčastnilo 
více než sto pade-
sát lidí. Akce má 
za cíl upozornit 
na neutěšenou si-
tuaci na spojnici 
Brna a Svitav, sil-
nici I/43 a stále se oddalující stav-
bu nové rychlostní komunikace. 

„Na trase mezi Moravskou Tře-
bovou a Brnem si zájemci mohli 
vybrat z celkem třinácti startov-

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Turisté podpořili 
výstavbu R43

Půlmaraton Moravským krasem přilákal rekordní počet běžců

Ve Spešově otevřeli rozhlednu
Nachází se 
v odpočinkové zóně 
nedaleko místního 
koupaliště.

  Více na straně 3

Hrnčíři se sjedou do Kunštátu na jarmark
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ních míst. Byly připraveny trasy 
pro cyklisty i milovníky pěší turis-
tiky. Novinkou pak byla společná 

vycházka s histo-
rikem a popula-
rizátorem stavby 
Tomášem Jandou 
spojená s odbor-
ným výkladem,“ 
uvedl pořadatel 
pochodu Jaroslav 
Oldřich. 

Organ i zá to ř i 
plánují akci kaž-

doročně opakovat a chtějí vy-
tvořit tradici. „V regionu působí 
řada podniků, organizací, svazků 
obcí a spolků, které si uvědomují 
nezbytnost vybudování moderní 
silnice v tomto prostoru. My na 
tuto skutečnost chceme upozornit 
i jinou formou,“ doplnil Jaroslav 
Oldřich. (hrr)  Více na str. 6

Kunštát - Víkend 15. a 16. září 
bude v Kunštátě patřit tradičnímu 
Hrnčířskému jarmarku. Na ju-
bilejní dvacátý ročník se sjedou 
keramici ze všech koutů České 
republiky. 

Přihlášeno je na dvě stě výrobců 
nejen z tuzemska, ale i ze Sloven-
ska a Polska. Hrnčířský jarmark 
se tak stane skutečnou přehlídkou 
řemeslného umění. Návštěvníci 

budou moci obdivovat keramiky 
i při práci, zájemci si budou moci 
vyzkoušet také točení na hrnčíř-
ském kruhu. Nebude chybět ani 
atraktivní ukázka přímé výroby 
RAKU keramiky.

Pro zúčastněné keramiky je vy-
hlášená Soutěž o nejlepší keramic-
ký džbán, a který bude ten nejlepší, 
o tom rozhodnou sami návštěvníci 
Hrnčířského jarmarku.

Pro všechny je připraven také 
bohatý kulturní program. V něm 
vystoupí mimo jiné Katarína 
Knechtová, legendární Hradišťan, 
Dasha a trio Martina Kumžáka, 
Janek Ledecký s kapelou, chybět 
nemůže Rockenroll band Marcela 
Woodmana a další.

Součástí letošního programu 
bude také po oba dva dny pouliční 
loutkové divadlo  Kvelb z Čes-

kých Budějovic. Divadlo s osobi-
tým výtvarným projevem, pohy-
bem a s živou hudbou předvede 
akrobatické a kejklířské kousky. 

Slavnostní zahájení se odehraje 
v sobotu 15. září ve 13 hod. a při 
této příležitosti bude oceněným 
řemeslům předán titul Mistr tra-
diční rukodělné výroby Jihomo-
ravského kraje za rok 2012.

 Pokračování na str. 3

Dřevěný kostelík připravuje
Dny evropského dědictví

Blansko - Dny evropského dědictví budou letos probíhat ve dnech 8. až 
16. září s tématem - Mladí památkám. Do akce se zapojí i Husův sbor 
v Blansku. Umožní veřejnosti návštěvu dřevěného kostelíku. V sobotu 
15. září si mohou zájemci přijít kostelík prohlédnout a poslechnout si za-
jímavý výklad od 10 do 17 hod. a v neděli 16. září od 10 do 14 a od 15 do 
17 hod. každou půlhodinu. V neděli 16. září v 17 hod. zvou pořadatelé do 
kostelíku na komponovaný pořad Jakuba Syneckého a Michala Hvězdy 
s názvem Architektura a poezie. Jakub Synecký, historik umění, přiblíží 
i některé méně známé památky v Blansku.  (ama)

Toufar: Oprava
zámku je u konce
Radim Hruška

Blansko - Vedení města Blan-
ska si pro letošní rok připravilo 
řadu investičních akcí. Některé 
z nich připomněl starosta města 
Lubomír Toufar.

Blanenský zámek postupně do-
stává nový kabát. V jakém stavu 
je v současné době jeho rekon-
strukce? 

Minulý týden skončila první 
část druhé etapy - část stavební. 
Celá druhá etapa byla rozpočtova-
ná na asi dvanáct a půl milionu ko-
run. Na základě výběrového řízení 
se nám ale podařilo stlačit cenu 
pod devět milionů. Při fi nancová-
ní pomohla dotace z evropských 
fondů. Stavební část navázala 
na první etapu, která se zabývala 
vnějším pláštěm a střechou. Obná-
šela práce za zhruba sedm milionů 
korun, které se týkaly opravy ná-
dvoří, kašny, vnitřních stěn nebo 
schodiště. Podařilo se nám také 
vytvořit bezbariérový přístup do 
prvního patra. Do konce roku se 
budeme zabývat obnovou expo-

zic Muzea města Blanska, které 
v zámku sídlí. V současné době je 
tedy zámek v dobrém stavu a měl 
by i nadále sloužit návštěvníkům 
muzea i města Blanska.

Polepší si také senioři...
Ano. Podařilo se nám zainvesto-

vat do městského klubu důchodců, 
který rozšiřujeme o novou přístav-
bu. Akci významně pomohla dota-
ce Jihomoravského kraje. Klub má 
téměř patnáct set členů, a i když 
ho nevyužívají všichni najednou, 
byly stávající prostory malé. Se-
nioři využívají klub jednak jako 
jídelnu, ale také jako zázemí pro 
různé kroužky a další aktivity. 

Hodně diskutované je zrušení 
autobusového nádraží u Metry. 
Podařilo se městu najít nové mís-
to pro umístění zastávek?

Město bylo postaveno před ho-
tovou věc. Protože nedošlo k do-
hodě mezi provozovatelem auto-
busové dopravy a vlastníky Metry, 
na jejichž pozemcích nádraží stá-
lo, došlo k jeho zrušení. 

 Pokračování na str. 2

Půlmaraton. Největší letošní sportovní událost na Blanensku, tak by se dal charakterizovat Půlmaraton Moravským krasem. Více informací 
na str. 9.  Foto Bohumil Hlaváček

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

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

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

 - 10.00 hod - Velké Opatovice (nám. Míru u obchodu RENTA)
 - 12.00 hod - Lysice (u nákupního střediska)
 - 14.30 hod - Letovice (Masarykovo nám. před radnicí) 
 - 16.00 hod - Boskovice (Masarykovo nám.)
 - 18.00 hod - Okrouhlá (restaurace BOBY)

 Srdečně zvou pořadatelé.

Vyhodnocení 
soutěžte 

o sud piva!
Více na straně 3



Střecha kostelíka je jako nová

Pokračování ze str. 1

Nyní usilovně pracujeme na 
tom, aby se nám podařilo situaci 
napravit. Chceme vytvořit dvě 
nové zastávky. Jednu u svazarmu 
a druhou na protější straně silnice 
u učiliště. Je to ale komplikované, 
protože okolní pozemky nevlastní 
město. Na místě se musí také pře-
kládat sítě plynu a telefonu. Vě-
řím, že to do zimy bude všechno 
hotové. V současné době musí lidé 
na autobus chodit podél potoka 
a Kaufl andu až na spodní stranu 
Metry, což je značná vzdálenost. 
Zrušení nádraží je také problémem 
pro návštěvníky zdravotního stře-
diska u Metry. 

Jaké další větší inves  ce město 
letos uskutečnilo nebo má v plá-
nu?

Zabývali jsme se opravou měst-
ských lázní. Od jara tam totiž ne-
fungovalo posuvné dno. Oprava 
se podařila a nyní už je všechno 
v pořádku. Lázně se ale opravo-
valy už v loňském roce. Pronajali 

jsme kotelnu a provozující fi rma 
tam umístila kogenerační jednotky 
a udělala kompletní rekonstrukci 
topného systému. Opravovala se 
také klimatizace. Letos se ještě 
provedl také zásah do zimního sta-
dionu, jehož cílem bylo vymístit 
plíseň a zlepšit odvětrávání. 

Prováděli jsme také opravy na 

školních budovách za asi tři a půl 
milionu korun. Odstraňovaly se 
problémy se zavlhlým zdivem. 
Probíha oprava komunikací Palac-
kého ulice za více než dva miliony 
korun a začalo se pracovat v Žiž-
kově ulici. 

Nastartovaná je druhá etapa re-
generace sídliště Sever, která bude 

navazovat na předchozí první eta-
pu, která proběhla loni za pomoci 
dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj. V plném proudu je výstav-
ba dětského hřiště ve Zborovcích 
a v plánu je také celková revita-
lizace základní školy v Salmově 
ulici.

Stavět se bude i v průmyslové 
zóně...

Velkou část volného prostoru 
by měla obsadit fi rma Hydrau-
lické stroje a zařízení, se kterou 
už proběhlo jednání. Společnost, 
která sídlí v blanenském areálu 
bývalého Adastu, hodlá realizovat 
projekt za zhruba čtyři sta milionů 
korun. V plánu je výstavba tech-
nologického parku. Pro město je 
tento projekt velice zajímavý, jed-
nak řeší zaplněnost průmyslové 
zóny, ale především přinese novou 
nabídku pracovních míst. O menší 
část volných pozemků požádala 
také blanenská fi rma Blata.

V poslední době zaznívají hla-
sy, že by se měl rušit provizorní 

kruhový objezd v Lipůvce. Pro lidi 
z Blanska, dojíždějící do Brna, to 
asi není dobrá zpráva...

Je pravda, že tyto snahy jsou. 
Odůvodnění je takové, že toto 
řešení bylo plánováno jen jako 
dočasné a na trvalé řešení nejsou 
prostředky. Pokud by se kruhový 
objezd odstranil, tak by nastaly 
problémy. Nejen že snižuje rych-
lost aut projíždějících Lipůvkou, 
ale také umožňuje motoristům 
přijíždějícím od Blanska a Šeb-
rova, aby se dostali na hlavní ko-
munikaci. Předpokládám, že než 
by k tomu kroku došlo, tak by 
to měla posoudit nějaká studie. 
Díky kruhovému objezdu také na 
místě vymizely tragické dopravní 
nehody.

Můj osobní názor je takový, 
že provizorní kruhový objezd je 
dostačující. Řešit situaci trvalým 
způsobem a vynaložit osmdesát 
až sto milionů korun je zbytečné. 
Naprostou prioritu podle mého 
názoru má komunikace R43, která 
by problém s dopravou nejen v Li-
půvce vyřešila nadobro. 
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Postrach motoristů je ve vazbě

Lubomír Toufar: Oprava zámku je u konce

K K
Mladík narazil 

do zdi 
u přejezdu

Dolní Lhota - Těžkým zraně-
ním skončila v sobotu 1. září nad 
ránem jízda devatenáctiletého 
mladíka s osobním autem Toyo-
ta Yaris. Muž usedl za volant, 
přestože nemá řidičské oprávnění 
a mezi Blanskem a Dolní Lhotou 
nezvládl řízení. V blízkosti želez-
ničního přejezdu vyjel ze zatáčky 
a narazil do zdi u domku. Po ha-
várii byl s těžkými zraněními pře-
vezen do nemocnice. Zda byl pod 
vlivem alkoholu zatím policisté 
neví, protože vzhledem k rozsa-
hu jeho zranění nebylo možné 
provést dechovou zkoušku. Na 
vozidle vznikla škoda ve výši 
asi osmdesát tisíc korun. Nehoda 
zčásti zkomplikovala i železniční 
dopravu. Po dobu vyšetřování ne-
hody a vyproštění vozidla musely 
vlaky na trati mezi Brnem a Čes-
kou Třebovou projíždět sníženou 
rychlostí.  (hrr)

Cigarety pobral 
přes noc

Blansko - Asi tisíc pět set kra-
biček s cigaretami si odnesl v noci 
na čtvrtek 30. srpna zloděj z novi-
nového stánku v Blansku. Nejpr-
ve vypáčil uzamčené vchodové 
dveře, a pak si kromě cigaret vzal 
i téměř šedesát balíků řezaného 
tabáku různých značek. Celkem 
tak způsobil škodu za 113 tisíc 
korun.  (hrr)

Řidička byla
nepozorná, 

vyjela do pole
Perná - Na nepozornost při 

řízení doplatila v úterý 28. srpna 
dvaatřicetiletá řidička Škody Oc-
tavia. Po projetí horizontu na sil-
nici I/43 mezi Brnem a Svitavami 
v blízkosti osady Perná vyjela 
vlevo mimo komunikaci do pole, 
kde se auto otočilo na střechu. Při 
nehodě byla lehce zraněna řidič-
ka, v autě byly dvě děti ve věku 
jednoho a tří let. Ty byly ale řád-
ně připoutané v autosedačkách, 
takže nedošlo k jejich vážnějším 
zraněním a byly převezeny do ne-
mocnice na pozorování. Na autě 
vznikla škoda za asi 120 tisíc ko-
run.  (hrr)

Člun neochránil
ani řetěz

Lazinov - Vyrazit si na vodu 
chtěl zřejmě zatím neznámý zlo-
děj. Z kotviště poblíž Lazinova 
totiž ukradl člun značky Z-RAY 
v hodnotě asi 17 tisíc korun. 
V krádeži mu nezabránil ani ře-
těz, kterým byl člun připoután ke 
kotvící tyči.  (hrr)

Z elektrárny 
postupně mizí 

hliník
Ráječko - Hliníkové konstruk-

ce, které měly sloužit k uchycení 
solárních panelů ve fotovoltaické 
elektrárně v Ráječku, postupně 
mizí. Od letošního června jich 
tam totiž zloděj ukradl za asi pat-
náct tisíc korun. Policisté nyní 
zjišťují, jak přesnou výši škody, 
tak dobu, kdy byly věci odcizeny. 
Případ v současné době šetří pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádež.  (hrr)

Cyklistka se 
těžce zranila

Bukovinka - Prudké brzdění 
při jízdě z kopce bylo chybou, na 
kterou pravděpodobně ještě dlou-
ho nezapomene devětatřicetiletá 
cyklistka, která jela v sobotu 25. 
srpna kolem půl šesté odpoledne 
od Bukovinky k Bukovině. Se 
svým kolem po brzdění najela 
na nezpevněnou krajnici a hava-
rovala do příkopu. Přestože měla 
bezpečnostní přilbu, utrpěla těžké 
zranění. Na kole vznikla škoda 
asi pět set korun.  (hrr)

Lidé našli 
starou munici
Chlum, Sebranice - Čtvrteč-

ní odpoledne dne 23. srpna bylo 
náročné pro policejního pyro-
technika, který musel v blanen-
ském okrese zasahovat hned ve 
dvou případech. Poprvé to bylo 
kolem půl třetí, kdy muž přímo 
na obvodním oddělení policie 
oznámil, že objevil munici v blíz-
kosti Chlumu. Když přivolaný 
pyrotechnik vyjel na místo, na-
lezl tam šestnáct ručních granátů 
a jedenáct kilogramů malorážko-
vé munice. Následně pak ještě asi 
o hodinu později přijali policisté 
telefonát na lince 158. Od volají-
cího se dozvěděli, že další munici 
objevili lidé v lese mezi Sebrani-
cemi a Újezdem u Kunštátu. Tam 
pyrotechnik určil, že se jednalo 
o dva kusy stabilizátorů k mino-
metnému granátu.  (hrr)

Auto skončilo 
v billboardu

Blansko - O tom, že v opilosti 
si není dobré půjčovat auto jinému 
podnapilému, se přesvědčil dvace-
tiletý mladík. O půl jedné v noci 
ve čtvrtek 23. srpna dovezl deva-
tenáctiletou slečnu na benzínovou 
čerpací stanici v Blansku, kde jí 
půjčil osobní auto Fiat Brava. On 
sám si sedl na místo spolujezdce. 
Za volant dívku pustil i když věděl, 
že dívka je pod vlivem alkoholu 
a zatím nevlastní řidičské opráv-
nění. Nezkušená řidička si po-
pletla brzdový pedál s plynovým, 
vyjela mimo silnici přes chodník 
na travnatý pás, kde narazila do 
odpadkového koše. Pak najela na 
parkoviště, kde srazila reklamní 
billboard, a poté ještě narazila do 
nedaleké prodejny. Policisté zjistili 
dechovou zkouškou, že žena měla 
v dechu 1,29 promile alkoholu. Při-
znala, že měla před jízdou bílé víno 
a rum. Spolujezdec, který s autem 
na čerpací stanici před nehodou 
přijel, měl v dechu 0,8 promile. 
Celkově při havárii vznikla škoda 
za šestatřicet tisíc korun. Oba vý-
tečníci jsou podezřelí ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Muž narazil
do stromu

Obůrka - K vážné havárii vy-
jížděli ve středu 22. srpna kolem 
půl čtvrté odpoledne dopravní 
policisté na silnici mezi Obůrkou 
a Češkovicemi. Šedesátiletý muž 
tam narazil se svým vozidlem 
mazda do stromu. V autě zůstal 
společně se spolujezdcem zaklí-
něn, museli je vyprostit hasiči. 
Řidič utrpěl těžké zranění, s nímž 
byl vrtulníkem transportován do 
nemocnice. Spolujezdec zraněn 
nebyl.  (hrr)

Jiří Šrámek

Blanensko a Boskovicko - Za-
nechat v zaparkovaném autě cenné 
věci, zejména v turisticky atraktiv-
ních lokalitách Moravského krasu 
i na dalších místech v okresech 
Blansko, Vyškov, na Vsetínsku, či 
v Brně, nebylo od jara do součas-
nosti příliš moudré ani bezpečné. 
Po několik měsíců vyjížděli po-
licisté až nečekaně často k pří-
padům, kdy turisté i další občané 
našli svoje auta vykradená. Mno-
zí přišli i o své doklady, peníze, 

bankovní karty, ale i drahé note-
booky a další předměty neopatrně 
ponechané v autech. Pachatel si 
nevybíral, zajímala jej stejně auta 
turistů českých jako zahraničních 
a místních občanů. 

Aktivit pachatele z Vyškovska, 
který se podle dosavadních zjištění 
od března vloupal do více než 40 
osobních aut na parkovišti na Hor-
ním můstku, v okolí Nerovnic, Li-
povce, Rudice, Olomučan, Křtin, 
dokonce i v Boskovicích u wes-
ternového městečka, bylo více než 
dost. Do aut se většinou dostával 

po rozbití některého z bočních 
oken, během chvilky vybral věci 
uložené v autě, v jednom případě 
i zbraň - kulobrokovou kozlici. 
Rád dokonce navštěvoval chatky 
v autokempu a hotelové pokoje 
v Jedovnicích, v jedné restauraci 
navštívil sklad, ze kterého odnesl 
12 kg sýru Eidam, 12 kg kuře-
cích řízků a přes 40 kg vepřového 
masa. Při dosud zjištěných vloupá-
ních způsobil občanům od března 
do července škodu za téměř 370 
tisíc korun. Tento výčet ještě ne-
musí být konečný. Podle zjištění 

policistů má tento 52letý muž na 
svědomí ještě asi dvacet dalších 
případů majetkové trestné činnosti 
na Vsetínsku, v Brně a okolí, které 
jsou v šetření. 

Muž obviněný ze spáchání 
trestných činů krádeže, poškození 
cizí věci, neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku a nedovoleného ozbro-
jování je nyní ve vazbě. V minu-
losti již byl za majetkovou trestnou 
činnost odsouzen k trestu obecně 
prospěšných prací v trvání 500 ho-
din, které však neodpracoval.
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(PR)

Oprava. Předminulý pátek patřil v Blansku zajímavé akci. Střecha 
dřevěného kostelíka, jedné z nezajímavějších místních historických 
památek, se dočkala opravy. Dřevěné obložení věže bylo skupinou 
jeskyňářů z Moravského krasu naimpregnováno pro   deš   a jinému 
nepříznivému počasí. Celá akce byla fi nancována z programu Mi-
nisterstva kultury ČR na podporu obnovy kulturních památek. (bh) 
 Foto Jiří Šrámek

Lubomír Toufar.  Foto Radim HruškaLubomír Toufar.  Foto Radim Hruška

V blanenské galerii
se představí spolužačky

Blansko - Black Hill – tak se jmenuje výstava Daniely Baráčkové 
a Petry Herotové, která bude zahájena v sobotu 8. září v 17 hodin v Ga-
lerii města Blanska. Vernisáž uvede Petra Herotová a výstavu, která se 
koná za fi nanční podpory ministerstva kultury, si můžete prohlédnout až 
do 3. října. Expozice s názvem Black Hill představuje soubor prací s te-
matickým průsečíkem v obci Černá Hora, kde obě umělkyně v rozdílné 
době žily. Danielu Baráčkovou a Petru Herotovou s Černou Horou pojí 
životní příběhy se společnými jmenovateli. Daniela zde vyrostla, zatím-
co Petra se sem na krátkou dobu přistěhovala. Obě nyní žijí každá jinde, 
ale blízký vztah k této obci je jim společný. 

Výstava představuje kresby, malby a videa vytvořená v uplynulých 
několika letech. „Výjimkou je video Legenda Black Hill, které vzniklo 
přímo pro tuto výstavu jako citace a seberefl exe části jejich dosavadní 
tvorby, ale také jako specifi cká „videoprocházka“ po důležitých černo-
horských místech,“ upřesnila vedoucí galerie Olga Hořavová. Kresby 
Petry Herotové byly vytvořeny v době, kdy v Černé hoře žila a působila 
v Galerii města Blanska. Kresby vznikaly průběžně z její vnitřní potřeby 
refl ektovat svoji vlastní situaci. Daniela Baráčková své malby a videa 
vytvořila naopak v Praze, kde studovala a žije, se zdravým odstupem 
a jistou dávkou ironie či sebeironie.  (ama)

Začíná výstavní sezóna
 Adamov - Vernisáží výstavy s názvem Alena Jedličková – užitá gra-

fi ka začne další výstavní sezóna ve Společenském centru adamovského 
Městského kulturního střediska. Výstava bude zahájena v neděli 9. září 
v 15 hodin a veřejnosti bude přístupna denně v době od 13 do 17 hodin 
až do 18. září. (ama)
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D    Nachází se v odpočinkové zóně nedaleko místního koupaliště

Ve Spešově otevřeli rozhlednu
Bohumil Hlaváček

Spešov - Sobota, první zářijový 
den, byla ve Spešově ve zname-
ní malé slavnosti. Pro veřejnost  
tam totiž otevřeli malou rozhled-
nu, která se tak stala další podob-
nou stavbou našeho regionu. Při 
této příležitosti se tam uskuteč-
nil také závěrečný závod Poháru 
Drahanské vrchoviny horských 
kol.

„Nápad jsme dostali při schva-
lování nového územního plánu. 
Začali jsme podnikat potřebné 
kroky, dosáhli jsme na potřebnou 
dotaci, která nám umožnila neza-
tížit příliš obecní rozpočet a dnes 
tuto, myslím, pěknou rozhlednu 
můžeme předat do volného uží-
vání všem, nejen spešovským 
občanům,“ je spokojená starostka 
Iva Holomková. 

Objekt se nachází v odpočinko-
vé rekreační zóně nedaleko míst-
ního koupaliště. Povede kolem 
něho plánovaná cyklostezka. 

„Cena je po zaokrouhlení zhru-
ba půl milonu korun, naši poklad-
nu to stálo sedmdesát tisíc korun. 
Hlavní část fi nancí šla z progra-
mu pro rozvoj venkova Evropské 
unie přes MAS Moravský kras. 
Hledali jsme nějaký originální 
název, ale nakonec jsme se roz-
hodli pro tradiční. Bude to Spe-
šovská rozhledna,“ uvedla. To 
naznačuje i obecní znak umístěný 
na konstrukci.

Celková koncepce stavby od-
povídá místní tradici tesařství 
a kovovýroby. Vše je udělané 
v tomto stylu. 

„Před rozhlednou stojí tři dře-
věné skulptury. Ty byly zhoto-
veny ze stromů, jejichž zbytky 
v podobě vyšších pařezů zde byly 
ponechány. Jsou věnovány třem 

Soutěž o sud piva Černá 
Hora zná výherce

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo připravily velkou 
letní fotosoutěž. Soutěžící měli posílat snímky, na kterých si 

užívají léto s pivem z produkce Pivovaru Černá Hora.

Autorem nejlepší fotografi e a majitelem 50 l sudu s pivem 
z Černé Hory se stal Jiří Trnečka. 

Multipack piva Černá Hora pak získávají Roman Blažek, Markéta 
Pernicová, Šárka Liduchová a Zdeněk Říha.

Soutěžní fotografi e naleznete na internetových stránkách 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka www.zrcadlo.net.

Jiří TrnečkaJiří Trnečka

Šárka LiduchováŠárka Liduchová Markéta PernicováMarkéta Pernicová

slavným rodákům. Rektoru Ma-
sarykovy univerzity jazykovědci 
Františku Trávníčkovi, diploma-
tovi Bohdanu Pavlů a spisovatel-
ce Madle Vaculíkově, manželce 
Ludvíka Vaculíka. To je další 
spešovský prvek,“ vysvětluje sta-
rostka. Tato trojice jakoby vidí od 
rozhledny na další dvě – veselic-
kou a na Malém Chlumu. 

Projekt vytvořil na obecní 
zadání architekt Miloš Bacík. 
O montáž osm metrů vysoké 
stavby se postarala tesařská fi rma 
Opatřil a Vladík. „Odvedli vyni-
kající práci, jsem nadšená. Krás-
ná stavba, dílu čest,“ pochvaluje 
si Iva Holomková. Ta věří, že se 
rozhledna stane vyhledávaným 
cílem vycházek spešovských ob-
čanů i turistů a vyjížděk kolařů. 
Z vyhlídkového patra je vidět pat-
náct obcí regionu. „Těšíme se na 
vaši návštěvu,“ zve. 

…z textu v pomy-
slné Knize Spešova 
umístěné na úpatí 
rozhledny

„Dopřejte si krátké zasta-
vení na Spešovské rozhledně. 
Pohlédněte do kraje, který 
inspiruje svou rozmanitostí 
a členitostí. Ohlédněte se do 
historie obce, jež dala světu 
významné rodáky, které při-
pomínáme i dřevěnými skulp-
turami. A hleďte směle, další 
kapitoly Spešova píšete vy…“

Otevřeno. Starostka Iva Holomko-
vá věří, že se spešovská rozhledna 
stane vyhledávaným turis  ckým 
cílem.  Foto Bohumil Hlaváček

V Chrudichromech chystají 
Sousedský jarmark

Chrudichromy - Nové občanské sdružení Chrudichromský šípek 
připravuje na sobotu 15. září Sousedský jarmark. V areálu místního 
kulturního domu budou připraveni prodejci různého zajímavého zboží 
a také program a občerstvení. Dětem k dispozici bude například ská-
kací hrad.

Chrudichromský šípek už letos připravil úspěšnou fotografi ckou 
výstavu s názvem Chrudichromy v proměnách času, kterou shlédlo 
více jak 300 návštěvníků. Ve fotogalerii krejčovské fi rmy Yvonne na 
www.yvonne.cz se můžete podívat na fotky a také se dočíst více o připra-
vovaném jarmarku.  (ama)

Hrnčíři se sjedou do Kunštátu 
na tradiční jarmark

Pokračování ze str. 1

Hrnčířství patří k městu Kunštát od jeho založení, které se datuje do 
13. století. Jistě i proto bude pro návštěvníky zajímavá i prohlídka Pa-
mátníku hrnčířských domů a dílen, kde je instalována expozice hrnčíř-
ství v Kunštátě. V rámci jarmarku bude také ukázka Huculské keramiky 
a Dymkovské igrušky.  (hrr)

 Foto archiv Foto archiv
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D    Nová rampa zkrá   Adamovským 

cestu k obchodnímu centru
Marta Antonínová

Adamov - Závěr letošního 
roku v Adamově bude ve znamení 
realizace několika akcí, na které 
obyvatelé města už čekají. 

„Aktuální začíná být stavba láv-
ky od obchodního centra v Ada-
mově I směrem ke Smetanovu 
náměstí. Na základě zadávací do-
kumentace jsme už rozeslali po-
ptávky, máme vyřízena všechna 
povolení a vyjádření pro územní 
plán včetně dalších rozhodnutí. 
Nová rampa nahradí starou lávku, 
která byla již před lety zrušena 
a zkrátí mnoha adamovským ob-
čanům cestu k obchodnímu cent-
ru,“ řekl adamovský starosta Ro-

man Pilát s tím, že stavět se začne 
zřejmě v říjnu tak, aby byla nová 
komunikace dokončena ještě v le-
tošním roce. 

Do fi nále se dostává i rekon-
strukce dětského hřiště na Sadové 
ulici. Rozšíří se jeho plocha a děti 
se dočkají obnovení některých 
herních prvků. Oprava si vyžádá 
náklady v odhadované výši čtvrt 
milionu korun.

„V současné době opravujeme 
povrchy v Bezručovu ulici. Akce 
se blíží ke svému závěru stejně 
jako výměna okenních výplní 
v Domě služeb v Adamově III,“ 
uvedl starosta. Řekl také, že se 
městu podařilo dát dohromady 
fi nance na zateplení domu s pe-

čovatelskou službou. Polovina je 
tak fi nancována ze státního fondu 
obnovy a modernizace bydlení, 
ze kterého má město možnost čer-
pat, a druhou polovinou se bude 
podílet město, ta představuje asi 
tři čtvrtě milionu korun. Do kon-
ce října by měla být hotova i tato 
akce.

Na druhou stranu hotovo hlásí 
stoprocentní dceřinná společnost 
města - společnost Adavak. Ta 
ukončila z vlastních zdrojů zatep-
lení jednoho křídla své budovy 
s výměnou oken a dveří v celé 
budově a opravu střechy a novou 
fasádou především s důrazem na 
úspory energie na vytápění. Akce 
si vyžádala náklady asi osm set 

tisíc korun. Budou-li v následují-
cích letech k dispozici prostředky, 
bude zatepleno i druhé křídlo. 

„V Adamově v současné době 
probíhá také rekonstrukce plyno-
vého vedení včetně budování nové 
regulační stanice za železniční 
zastávkou. Zatímco v Adamově II 
a III už práce skončily, pokračují 
v centru Adamova I a bude tomu 
tak i v příštím roce,“ upozornil 
Roman Pilát. Vedení města s rea-
lizátory akce dohodlo, že všechny 
prostory dotčené stavbou budou 
uvedeny do původního stavu. 
Tam, kde jsou nové povrchy na 
silnicích, domluvilo město pouze 
protlak potrubí, což je bezvýkopo-
vá technologie. 

Přesné tvárnice 
a příčkovky
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem 
včetně přívěsného vozíku nebo malou dodávkou 
do zastřešené haly.

Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním 
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi 
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo 
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit 3. Odjet

Fasádní polystyren 
EXTRAPOR 70 F Fasádní
50 x 1000 x 500 mm, 5 m2 nebo
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m2

1. Vjet dovnitř

Značkové suché maltové 
směsi
balení 25 kg, v sortimentu: betonový 
potěr, zdící malta, univerzální omítka 
a zdící malta, jednovrstvá omítka, 
jádrová omítka, vápenný štuk, 
samonivelačný potěr, zdící malta 
na pórobeton

PŘI ODBĚRU CELÉ 
PALETY 1 BALENÍ 

ZDÍCÍ MALTY 
ZDARMA !

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Zateplení šikmé 
střechy Domo
balení v rozměrech 80 x 1200 x 9000 mm 
až 200 x 1200 x 3500 mm, vhodné pro 
jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené 
izolace, 

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1

BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • tel.: 538 725 011-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.  • www.bauhaus.cz

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI 0,032 Wm-1K-1

od
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Speciálně jen pro vás

CEMENT
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 30. 9. 2012 včetně; 
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 400,- Kč 

V DRIVE-IN ARENA
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DNY 

Dny Marianne i v BoskovicíchVydavatelství Burda Media ve spolupráci s mnoha obchody, re-stauracemi a kavárnami pořádá každým rokem akce v rámci Dnů Marianne. Letos již po dvanácté. „I náš obchod se připojil k 4200 obchodům v celé republice a naši zákazníci mají možnost využít při svých nákupech skvělé slevy. Stačí si jen koupit jedno ze zářijových čísel časopisu Marianne nebo Ma-rianne bydlení, kde najdete slevové kupony. Pokud tedy právě uva-žujete o výměně vaší staré matrace, využijte této vyjímečné nabídky a  zajistěte si tak zdravý a příjemný odpočinek,“ uvedla Jana Ševčíko-vá, majitelka prodejny Dobrý spánek v Boskovicích.  (PR)
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(PR)

Dračí lodě. Přehrada Kře  nka u Letovic hos  la závod dračích lodí. Posádky se utkaly na tra  ch 200 m a jeden kilometr. Na kratší tra   kralovala 
v kategorii FUN Rychlá sinice, druhé místo obsadil tým L.A. dragons a bronz brala posádka Vykreich. Kilometrovou distanci v téže kategorii ovládla 
Rychlá sinice.  Foto Jaroslav Oldřich a Vladimír Friš

Poutní korouhev připomíná 
Tomáše kardinála Špidlíka

Boskovice - Orel jednota Boskovice uspěla v grantovém systému 
tamní radnice a v rámci projektu Tomáš Špidlík a Boskovice pořídila 
speciální poutní korouhev. 

Grafi cký návrh připravila Martina Oujezská. Na jedné straně ko-
rouhve je vyobrazen kardinálský znak Otce Špidlíka v červené barvě 
na žlutém podkladu, motto Z celého srdce – Ex toto corde a podpis 
Tomáše kardinála Špidlíka. Na druhé straně je nápis Město Boskovice, 
znak města a stylizující podoba kostela svatého Jakuba staršího a vele-
hradské baziliky. Na obou stranách je pak modlitba Ignáce z Loyoly.

„Poutní korouhev nesli poutníci z Boskovic při pouti na Velehrad, 
která byla v pořadí již dvanáctou. Hlavním organizátorem je jáhen La-
dislav Kinc z Prosetína. V Boskovicích jsme poutníky přivítali u kos-
tela sv. Jakuba st. a následující den jsme připravili zastávku u rodného 
domu Tomáše kardinála Špidlíka s krátkým výkladem,“ uvedla mís-
tostarostka Orla Jaromíra Vítková.

Orel jednota Boskovice v rámci své společenské a kulturní činnos-
ti pořádá poutní zájezdy a připomíná si významné osobnosti. Kromě 
poutní korouhve obsahuje projekt „Tomáš Špidlík a Boskovice“ také 
výstavu, která je plánována na říjen a zahrnuje spolupráci s Maticí ve-
lehradskou a P. Peňázem z poutního místa Křtiny.  (hrr)

Bratři Nedvědové zahráli 
v boskovickém letním kině

Koncert. Téměř patnáct set milovníků folkové hudby sledovalo v boskovic-
kém letním kině koncert Fran  ška a Jana Nedvědů.  Foto Vladimír Friš

 Foto Luboš Sušil Foto Luboš Sušil
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Zveme vás na novinku Zahradnictví 
u Kopřivů, kterou je pořádání Zelenino-
vého víkendu 8. a 9. září 2012 v Šebrově. 
Co návštěvníky čeká, prozradil majitel 
zahradnictví František Kopřiva.„Reagujeme na to, že sazenice zeleniny se po hlubokém propadu v devadesátých letech zača-ly znovu prodávat a spousta lidí si žádá plodo-vou zeleninu na své zahrádce, kde není pochyb o vyšší kvalitě než nám nabízí supermarkety. Prodáváme jako první roubovanou zeleninu, a proto jsme se rozhodli lidem ukázat, jak má vypadat správný výsledek. To se neobejde bez vyzkoušení na vlastní kůži, proto jsme se roz-hodli připravit ochutnávku. Na ní bude přítom-na Olga Marková z Vyškova, která nabídne ze-leninový vegetariánský catering, neboli vše co je možné připravit ze zeleniny. Zajímavostí je, že připravovala zeleninový catering i první ženě Spojených států amerických Michelle Obamové,“ uvedl František Kopřiva. Jedna z expozic Zeleninového víkendu bude věnována přímo sazenicím, přítomen bude mimo jiné zástupce německé firmy Volmary do-dávající asi 25 druhů rajčat, deset druhů paprik a  melounů. Účast na akci přislíbily také firmy Moravoseet a Semo Smržice, které ovládají asi osmdesát procent trhu zeleninových semen. Na připravovanou akci budou dovezeny asi tři metráky zeleniny jak k ochutnání, tak ke koupi. Co se týká občerstvení, bude připraven čerstvý mošt lisovaný přímo na místě. Na sklonku léta nesmí samozřejmě chybět ani burčák, tentokrát z moravského muškátu. Všichni návštěvníci si určitě přijdou na své a navíc budou moci načerpat inspiraci k blíží-cí se akci na téma „Kouzlo podzimu“, která se týká jak zahájení dýňové sezony, tak i vysazová-

ní truhlíků s podzimní tématikou. Je připraven i program pro děti a prohlídky výrobních hal zahradnictví.Zahradnictví u Kopřivů začínalo s produk-cí sazenic zeleniny ještě v době „komunismu“. Produkovalo statisíce sazenic, počátkem deva-desátých let však produkce prudce klesla na zhruba padesát tisíc kusů. Před pěti lety se po-ptávka začala opět zvedat, k čemuž přispěl zá-jem o zdravou výživu.Nová vlna, která přišla ze západu s roubo-vanou plodovou zeleninou na velice kvalitních podnožích, je distribuována formou mikrosadby spřáteleným irmám, které rostlinky dopěstu-jí a předají do prodeje. Roubovaná zelenina má velkou perspektivu zejména pro samozásobitele. Umožňuje úspěšně pěstovat i choulostivé druhy a je zpestřením sklizně i zdravé stravy. Kopřivovi měli také jako jedni z prvních možnost s němec-kou irmou Volmary spolupracovat.

Zeleninový víkend v Šebrově: 
Přehlídka vůní, chu  , barev a tvarů
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Soutěž o vstupenky 
na Pivní pouť

V sobotu 29. září se v Pivovaru Černá Hora uskuteční další ročník 
tradiční Pivní pouti. Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka ve spo-
lupráci s Pivovarem Černá Hora připravila pro čtenáře soutěž o tři páry 
vstupenek.

Soutěžní otázka: Kolik druhů piv Pivovar Černá Hora 
standardně vyrábí?

a)      15 druhů piv a 2 míchané nápoje
b)      10 druhů piv a 2 míchané nápoje
c)       8 druhů piv a 5 míchaných nápojů

Odpovědi zasílejte na e-mail redakce@zrcadlo.net do středy 26. září. 
Šťastné výherce budeme kontaktovat.  (red)

Dožínková slavnost ve Vískách

Kopie Boskovické bible dorazila do 
města, lidé ji uvidí v muzeu

Radim Hruška

Boskovice - Unikátní kopie tak-
zvané Boskovické bible dorazila 
do města. V pondělí 27. srpna ji zá-
stupci občanského sdružení Pecten 
slavnostně předali do rukou starosty 
Jaroslava Dohnálka. Bible se stane 
součástí nově budované expozice 
Muzea Boskovicka, kde si jí budou 
lidé moci volně listovat.

Kopie Boskovické bible vznikala 
složitě. Záměr vzešel od neziskové 
organizace Pecten z okruhu přátel 
a příznivců Muzea Boskovicka 
a naplňovat se začal v roce 2008 na 
základě příslibů sponzorů z oblasti 

papírenské výroby a dalších. Hos-
podářská krize však původní plány 
zhatila, přesto neziskovka pokračo-
vala v záměru. Následkem bylo od-
dálení realizace téměř o tři roky.

Přímo ve Vědecké knihovně 
v Olomouci digitalizovali Antonín 
Krejčíř a Peter Zubaľ 1074 listů, 
grafi cké práce provedla Michae-
la Hollý, předtiskovou přípravu 
a tisk fi rma Legia. Dále byl zajištěn 
speciální odolný papír napodobu-
jící původní materiál - pergamen. 
Historickou knižní vazbu připravil 
umělecký knihař Jiří Fogl ze Žam-
berka, který zajistil i dodávku ko-
pie původního uměleckého kování. 

Asociace Pecten se pokoušela 
zajistit fi nancování kopie určené 
pro Boskovice. Vědecká knihovna 
Olomouc za to, že Pectenu poskyt-
la možnost pořídit data pro výrobu 
makety Boskovické bible, získá 
totiž jednu maketu bezúplatně. Na-
konec se na výrobě fi nančně podí-
leli město Boskovice, Jihomorav-
ský kraj, Hugo  Mensdorff-Pouilly 
a dva členové asociace - Zdeněk 
Hasoň a Antonín Krejčíř. Maketa 
bible má jediný nedostatek. Z pů-
vodních 1074 naskenovaných 
a připravených stránek jich obsa-
huje vytištěnou pouze třetinu.

Originál Boskovické bible z roku 

kolem 1415 je v majetku Vědecké 
knihovny Olomouc. 

„Boskovická bible je rukopis-
ná kniha o rozměrech 45,5 x 33 
centimetrů, o 537 pergamenových 
foliích. Vazba je pozdější – rene-
sanční, dřevěné desky jsou pota-
ženy bílou kůží se slepotiskem. Je 
psána kaligrafi ckou bastardou, což 
je typ gotického písma, ve dvou 
sloupcích. Text je psán česky, dvě-
ma písaři. Bible je vyzdobena více 
než osmdesáti iluminacemi, z nichž 
jednadvacet je nedokončených, za-
chovaných jen v podkresbě,“ přidal 
podrobnosti Petr Vitamvás z bos-
kovického muzea.

Sbírejte víčka pro Michalku
Už třetím rokem se v Holešově koná charitativní akce - sběr vršků! 

Každý rok je akce věnovaná nějakému nemocnému dítěti a jeho rodině. 
Letos pomůže Michalce Láníkové z Holešova. 

Sbírají se vršky od PET lahví, které odkoupí specializovaná fi rma 
a dále je zpracuje. Za vykoupené vršky budou moci rodiče nakoupit spe-
ciální zdravotní pomůcky a potřeby, které Michalka potřebuje.

Zájemci mohou víčka nosit do boskovické kanceláře Zrcadla Blanen-
ska a Boskovicka. Více informací o sbírce naleznete na internetových 
stránkách www.michalka-lanikova.cz.  (red)

Dožínková slavnost. Agrocentrum OHRADA hos  lo uplynulou neděli již 
osmou Dožínkovou slavnost. Pro návštěvníky byl připraven bohatý pro-
gram, který zahájilo předání dožínkových věnců, následovalo vystoupení 
souboru Kořeňák (viz foto) a další.  Foto Magda Hrušková
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Na více než 20 místech v ČR, 
nyní i v Blansku 

Ukázkové hodiny Ukázkové hodiny 
7. září 20127. září 2012  

Mortimer - English Club
Mortimer English Club je originální koncept navazující výuky 
anglického jazyka od nejmenších dětí až po dospělé i seniory. 
Mnohaletá tradice, ověřená metoda, vlastní neustále zdokonalované 
výukové materiály, kvalitní a pravidelně školení lektoři a desítky 
tisíc spokojených studentů po celém světě jsou zárukou kvalitního 
vzdělání. Nikdy není příliš brzy a nikdy není příliš pozdě!!!

Více než 20 let zkušenos   s výukou• 
Franchising od roku 1999• 
Kvalitní výukové materiály - vyvinuty pro více úrovní • 
znalos   jazyku

Bližší info na 
www.mortimer-anglictina.cz 

nebo 737 446 863

Bořitov - Deset zastavení má 
nová naučná archeologická stez-
ka Bořitovem, která byla ofi ciálně 
zpřístupněna veřejnosti v sobotu 
1. září. Stezka má deset zastavení 
a nabízí několik cílů pro putová-
ní zejména pro milovníky histo-
rie, protože zdejší lokalita nabízí 
nepřeberné množství dokladů 
o osídleních starých tisíce let.

„Už dříve jsme v okolí Bořito-
va uskutečnili několik exkurzí pro 
lidi, které minulost zdejší lokality 
zajímá, a proto jsme si řekli, že 
vytvoříme tuto naučnou stezku,“ 
řekl jeden z hlavních iniciátorů 
projektu, bořitovský rodák, ar-
cheolog tělem i duší, Antonín 
Štrof. Projektu se zhostila míst-
ní organizace Orla, Místní akční 
skupina Moravský kras vyřídila 
dotaci a vypomohla s realizací 
informačních panelů. Pozadu ne-
zůstal ani obecní úřad. 

K nejstarším patří nálezy z doby 
asi před 40 tisíci lety. Sídliště pa-

Nová stezka zve na putování za našimi předky

třila neandrtálcům ze starší doby 
kamenné, kteří tam měli zřejmě 
nejen lovecké revíry, ale i nale-
ziště rohovce, suroviny pro své 
nástroje. Osídlení ze závěru doby 
kamenné je doloženo například 
kulturou se zvoncovitými poháry. 
Na dalších místech to jsou pozů-

statky osídlení z doby kamenné, 
bronzové či železné. Nechybějí 
doklady o řemeslné osadě Keltů 
nebo prvních germánských a slo-
vanských osadách. V putování po 
našich předcích zájemcům pomů-
že leták s mapou, vyznačenými 
zastaveními a stručným popisem.

„U většiny z desíti zastavení 
jsme vybudovali i odpočinková 
místa pro cyklisty a pěší turisty,“ 
řekl další z iniciátorů stezky Jiří 
Sedláček a prozradil, že na jednom 
ze zastavení je umístěna i schrán-
ka pro příznivce geocachingu. 
„Během prvních tři hodin od zve-
řejnění už schránku navštívili čtyři 
vyznavači této záliby,“ dodal. 

Stezka je navržena tak, že by 
se časem mohly přidat i další sou-
sedící lokality a stezka by se tak 
mohla stále rozšiřovat, protože bo-
řitovská lokalita je archeologicky 
nesmírně bohatá.  (ama)

Zahájeno. Za poznáním dávného 
osídlení Bořitova zve archeolo-
gická stezka s dese   zastaveními. 
Symbolickou pásku přestřihl ar-
cheolog Antonín Štrof (uprostřed) 
za asistence bořitovského starosty 
Bře  slava Tesaře (vpravo) a Jiřího 
Sedláčka za místní Orly. 
 Foto Marta Antonínová

Kartografické centrum patřilo 
tradiční výstavě jiřinek

Krása. Sobota 25. a neděle 26. srpna byly v Moravském kartografi ckém 
centru ve Velkých Opatovicích ve znamení květů. Uskutečnila se tam to-
 ž již tradiční Mezinárodní výstava jiřinek a jarmark tradičních řemesel. 

 Foto Jaroslav Oldřich

Broňa Zhořová

Lysice - Předposlední prázdninovou 
neděli se hasičky a hasiči sbírající body 
do celkové tabulky seriálu soutěží Kryš-
tof Cup Velké ceny Blanenska v požár-
ním útoku sjeli na tradiční kopečkovou 
trať k hasičské zbrojnici do Lysic.

Letošní lysické body jsou o to cenněj-
ší, že tato soutěž je předposlední v letoš-
ním ročníku.

Asfaltové tratě obvykle otevírají ženy, 
ne jinak tomu bylo i v Lysicích, star-
tovní listina čítala hned šestnáct týmů, 
z nichž několik má šance na umístění 
v první trojce celkové tabulky. Nejlépe 
si se zrádným kopečkem poradily ženy 
z Lipové, Černovic a Šošůvky, k vidění 

byly dokonce dva velmi vyrovnané časy 
pod 19 vteřin. Ženy z Lipové za svůj 
útok v čase 19,82 s vybojovaly bronzo-
vou příčku, stříbrné skončily Černovi-
ce s časem 18,63 s a jen o pár setinek 
rychlejší, a proto zlatá byla děvčata ze 
Šošůvky, čas 18,40 s.

O putovní pohár Rady Městyse Lysice 
přijela soutěžit rovná třicítka mužských 
družstev, nejlepšími ale mohly být jen tři 
z nich. Třetí skončil Žernovník s časem 
18,13 s, druhé Hluboké a první Sycho-
tín, obě tato družstva se blýskla časem 
pod 18 s, Hluboké zaběhlo svůj pokus 
za 17,82 s a Sychotín za 17,66 s.

Poslední kolo letošního ročníku Vel-
ké ceny Blanenska uspořádají v sobotu 
15. září jako obvykle hasiči v Sudicích.

Předposlední kolo Velké ceny 
Blanenska ovládli hasiči ze Sycho  na

 Foto archiv Foto archiv

Autobus se 
střetl s osobním 

autem
Blansko - Střet osobního auta 

značky Seat a linkového autobu-
su na asi dvě hodiny zcela uzavřel 
jednu z blanenských křižovatek. 
V neděli 2. září po půl šesté od-
poledne tam nedal sedmapadesá-
tiletý řidič osobního auta před-
nost autobusu, který jel po hlavní 
silnici. Po nárazu v autobuse, kde 
cestovalo asi devět lidí, zůstaly 
zraněné dvě děti a dvě ženy, na-
štěstí jen lehce. Lehké zranění 
záchranáři ošetřili i u řidiče seatu. 
Dechová zkouška u obou mužů za 
volantem byla negativní, škoda 
na vozidlech je předmětem další-
ho šetření.

Po dobu šetření nehody zůsta-
la křižovatka dopravě uzavřená, 
protože ji blokovalo nepojízdné 
osobní auto.  (hrr)

Do cíle v Mladkově dorazilo více než sto padesát tu-
ristů.  Foto Luboš Sušil

Spoluorganizátorka pochodu Zdena Boháčková při 
losování tomboly.  Foto Luboš Sušil

Komentované vycházky k dálničnímu tělesu se zú-
častnilo asi padesát zájemců. 
 Foto Radim Hruška
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V politice by melo 
platit, že slušnost není slabost
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RIHO CZ, a.s. – přední výrobce akrylátových 

van, parních kabin, masážních systémů 
a sprchových koutů

KVALITA DO VAŠÍ KOUPELNY
RIHO CZ, a.s.

Suchý 37
680 01 Boskovice

www.riho.cz
tel.: 516 468 222

mail: info@riho.cz
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Horská kola v Ráječku
MAGORMAN 2012, 10. ROČNÍK 

Sobota 22. září 2012
Na krev i na pohodu, na jonťák i na pivo, na těstoviny i na 
uzené…, jednotlivci nebo tříčlenná družstva.
10 hod. - rodinný závod (1 okruh) – pro dě   a rodiče 
(2 osoby a více), 12 hod. - 5 hodin NONSTOP.
 Info na www.scrajecko.cz

Půlmaraton Moravským krasem přilákal na svůj start rekordní počet běžců z celé republiky

Cílovou pásku protnul jako první Olejníček

a

AREÁL LETNÍHO KINA
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU 

ZÁMECKÝ SKLENÍK
MUZEUM BOSKOVICKA 

AREÁL ZA MUZEEM 
BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné: 
 K     K

    
 p edp ode  dvoudenn  vstupné:

 M        

22.

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

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

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

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

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

Bohumil Hlaváček

Blansko - Až nekonečná řada 
běžců. Tento dojem získali ti, kte-
ří se přišli podívat na podobnou 
akci poprvé. Největší sportovní 
událost roku na Blanensku v roce 
2012, tento dojem získali všichni, 
kteří se zúčastnili letošního Půl-
maratonu Moravským krasem. 
Ať již jako aktivní účastníci nebo 
diváci a příznivci. Za dokonalou 
organizaci patří dík pořádající-
mu občanskému sdružení Sportuj 
s námi i všem sponzorům. I po-
časí ukázalo svoji přívětivou tvář 
a po počáteční nejistotě se usmí-

valo na všechny celé odpoledne 
přívětivé sluníčko.

V hlavním závodě, kterému 
předcházel lidový běh na 2,4 km, 
jehož se aktivně zúčastnil i dvoj-
násobný zlatý olympijský medai-
lista Martin Doktor s rodinou, 
se vítězem nakonec stal Lukáš 
Olejníček před Danem Orálkem 
a domácím Janem Kohutem. Ví-
těz dosáhl času 1:11:03, druhý 
1:11:13 a třetí 1:11:22. Cílová 
kamera rozhodovat nemusela, ro-
zestupy mezi běžci byly v řádech 
sekund, ale jinak se tato trojice od 
dalšího startovního pole oddělila 
velmi výrazně. Čtvrtý Jiří Čivr-

ný ztrácel na Kohuta téměř dvě 
a půl minuty. Pomyslnou palmu 
vítězství mezi ženami si z Blan-
ska odvezla Petra Kamínková, 
v absolutním pořadí na skvělém 
jedenadvacátém místě. 

„Běžel jsem druhý půlmaraton 
v životě. Nevěděl jsem tedy, co 
mne přesně čeká a byl to pro mne 
velký boj,“ oddychoval v cíli tak 
trochu překvapivý vítěz Lukáš 
Olejníček. Jak řekl pětadvaceti-
letý vytrvalec, tak dlouhé tratě 
neběhá. „Šlo to ale dobře, stačilo 
to i na Dana. Překvapilo mne, že 
hned po dvou zavádějících okru-
zích městem jsme získali my tři 

takový náskok. Pak jsme trochu 
utekli Honzovi. Hlavně to tahal 
Dan, byl jsem rád, že za ním vi-
sím,“ popisoval první půlku trati. 
Byl spokojen i s časem. „Atmo-
sféra v Blansku byla úžasná. Moc 
nás těšilo, že když jsme se vraceli 
od Punkevek, ostatní běžci v pro-
tisměru nás zdravili a povzbuzo-
vali, stejně tak cílová rovinka se 
spoustou diváků, to byla paráda,“ 
pochvaloval si.

Dan Orálek chtěl vyhrát. „To 
chci vždycky,“ usmíval se sym-
paticky Brňan, kterého ale díky 
častým účastem na závodech na 
Blanensku berou všichni tak trochu 

za místního. „Klobouk dolů před 
Honzou Kohutem, snažil se nás 
držet, dotahovat,“ smekl pomyslný 
klobouk před třetím v cíli. I jemu se 
líbila letošní blanenská atmosféra 

Jan Kohut věří, že do třetice už 
mu to příští rok vyjde. „Přiznám 
se, že jsem tajně věřil v nejvyš-
ší stupínek. Doma v Blansku, to 
by bylo krásné, ne? Soupeři byli 
ale proti. Trošku mi poutekli. Vě-
řil jsem, že trošku vytuhnou, ale 
když jsem se je v závěru snažil 
dohnat, oni zrychlili také,“ mrze-
lo ho v cíli. Jak uvedl, ještě pět 
kilometrů před cílem věřil, že je 
doběhne. „Tak za rok to zkusím 

zase znovu,“ slíbil sedmadvaceti-
letý atlet.

Vítězka v kategorii žen Petra 
Kamínková z Olomouce obháji-
la loňské prvenství. „Atmosférou 
i prostředím, kudy se běží, je to tu 
nádherné. První půlka je náročná, 
je to skoro pořád do mírného ko-
pečku,“ popsala svoje dojmy. Po-
děkovala všem, jak řekla, skvělým 
divákům. Půlmaraton Moravským 
krasem v nové podobě je mimořád-
nou akcí, která přesahuje hranice 
regionu. Slova v tomto duchu byla 
slyšet odevšad. Všem, kteří se na 
jeho organizaci podíleli menším či 
větším dílem patří velký dík.

Otázka pro Jiřího Crhu
Proč jste převzal záš  tu nad touto akcí?

Ke sportu jsem měl vždy a mám hodně blízko, vždy jsem ho podporo-
val. Je tomu i teď, když jsem na blanenské radnici. Vnímám, že v našem 
městě lidé hodně sportují. Nejen závodně, ale i pro své zdraví. Je důležité 
tuto činnost podporovat i ve vztahu k výchově dětí a mládeže. To je moje 
fi losofi e. Již několikrát jsem řekl, že město potřebuje minimálně jednu 
velkou sportovní akci. Takovou, která překročí jeho hranice i hranice celé-
ho kraje. O které se bude vědět po celé republice. Myslím, že se jí půlma-
raton již stal a doufám, že tomu bude i nadále. Letošní ročník dokázal, že 
tomu tak již je. Věřím, že bude zařazen i do seriálu MČR a lidé ho začnou 
brát i jako významnou sportovně společenskou akci, se kterou budou vždy 
první zářijovou neděli počítat. Je to obrovská propagace Blanska.  (bh) 

Vítěz.Vítěz. Na tra  .  4x foto Bohumil HlaváčekNa tra  .  4x foto Bohumil Hlaváček

Mar  n Doktor.Mar  n Doktor. Diváci.Diváci.
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Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
V tu dobu poslední Ráječko na-
stupovalo do derby s Boskovice-
mi s pocitem povinnosti bodovat. 
Po vynikajícím prvním poločasu 
z jejich strany se sice hosté sna-
žili o zvrat, nepovedl se jim však. 
Přestřelka nakonec vyšla přízni-
věji pro Olympii. O den dříve na-
vázalo doma Blansko na výborný 
výkon ze zápasu s Kyjovem a 
stejně jako v posledním měření 
sil nasázelo Rousínovu pětku.

SK Olympia Ráječko – FC 
Boskovice 5:3 (4:0). Branky: 17. 
Tenora 20. Sehnal M., 30. Sehnal 
J., 35. vlastní, 85. Badura - 53. 
a 73. Müller, 55. Horák M. Divá-
ků: 280. Ráječko: Rettegy - Ko-
pecký (68. Bartoš), Zich, Lajc-
man, Koutný, Sehnal J., Sehnal 
V. (90. Horák), Štrajt (80. Žilka), 
Badura, Sehnal M., Tenora. Bo-
skovice: Kronek - Müller, Blaha 
(77. Stara), Přikryl, Adamec, Ho-
rák M., Horák Jan, Janíček, Vy-
koukal, Václavek, Šafařík.

Olympia vletěla do zápasu 
jako vítr a po dvaceti minutách 
již vedla 2:0. O první zápis do 
střelecké listiny se postaral Teno-
ra, aby pak po chvíli jeho centr 
poslal nechytatelnou bombou do 
sítě Jan Sehnal. Jeho jmenovec 
Martin o deset minut později 
skóre navýšil, po pro něho typic-
kém uvolnění ve velkém čtver-
ci. Do konce první půle se ještě 
stal jejím smutným hrdinou bo-
skovický gólman Kronek, který 
promáchl malou domů a míč se 
došoural za jeho záda. Ukázkový 
„televizní“ vlastenec, který by 
na internetu jistě našel spoustu 
příznivců.

Zdálo se být rozhodnuto. Jenže 
se stalo něco, s čím hráči Olym-
pie ani nadšení domácí příznivci 
nepočítali. Boskovice nesloži-
ly zbraně a během pár minut po 
změně stran snížily z trestného 
kopu Müllerem a následně Horá-
kem na rozdíl dvou gólů. Navíc 
přišel faul Rettegyho a z nařízené 
penalty dal v 73. minutě Müller 
kontaktní branku. Rázem se z jas-

ného zápasu stalo drama. Sympa-
ticky bojujícím hostům ale nebylo 
souzeno ani vyrovnání. Pět minut 
před koncem neudržel Kronek na-
kopnutý balón ze standardky. Ten 
se dostal k Badurovi, pro něhož 
nebyl problém do prázdné branky 
pečetit skóre. 

FK Blansko – Framoz Rousí-
nov 5:1 (3:1). Branky: 7. Zouhar, 

17. Doležel, 45. Šíp, 76., 87. Tr-
tílek – 11. Krejčír. Blansko: Juran 
– Bubeníček, Marák, Maška, Šíp 
– Zouhar (53.Vašák, 73. Mokrý), 
Šplíchal (83. Zavoral) - Šenk, Ja-
růšek – Doležel – Trtílek.

V úvodu zaznělo břevno po 
Marákově střele. V 7. minutě se 
už za přispění obrany hostí tre-
fi l Tomáš Zouhar. Radost však 

domácím dlouho nevydržela. Po 
čtyřech minutách po centru zleva 
na zadní tyči hlavičkoval Krejčír, 
Juran neměl šanci. Vyrovnáno. 
Od 17. minuty ale Blansko znovu 
vedlo, když Jan Doležel obhodil 
hostujícího brankáře. Oboustran-
ně pohledná hra pokračovala. 
V 24. minutě Trtílkovu střelu kryl 
gólman, na druhé straně při trest-
ném kopu po chvíli pomohl Jura-
novi hlavičkou Šenk. Přímý kop 
na rousínovskou branku z nadějné 
vzdálenosti poslal po minutě Do-
ležel brankáři do náruče. Závěr 
poločasu patřil Blansku. Ve 43. 
minutě Zouharovu střelu vytáhl 
gólman nad, v poslední minutě 
pak zamířil již přesně Petr Šíp. 

V úvodu druhé půle se zranil 
Zouhar a musel naskočit Vašák. 
Ten v 55. minutě fauloval, trestný 
kop Bendy ale mířil jen do boč-
ní sítě. Po dvou minutách pálil 
Šenk vedle rousínovské branky. 
Na druhé straně se musel po chví-
li blýsknout efektním zákrokem 
Juran. Dlouho si nezahrál An-
drej Vašák. Po srážce s hostují-

cím hráčem zůstal ležet na zemi 
a musel být odvezen na ošetření 
do nemocnice, kde byla zjiště-
na zlomená klíční kost. Blansko 
v poslední čtvrthodině přidalo 
ještě plyn a výsledkem byly ještě 
dvě branky. Na 4:1 zvýšil v 76. 
minutě Trtílek, aby stejný hráč 
uzavřel brankový účet zápasu 
v 87. minutě. 

Vložené kolo, minulá středa
FK Blansko – FC Kyjov 1919 

2:0 (1:0). Branky: 41. Šenk, 73. 
Doležel. Blansko: Juran – Bu-
beníček, Marák, Maška, Šíp – 
Zouhar, Šplíchal - Šenk, Jarůšek 
– Doležel – Trtílek (84. Pernica). 
Sokol Novosedly – FC Boskovi-
ce 1:1 (0:1), Branka: 15.Janíček. 
Boskovice: Kronek – Adamec, 
Šafařík, Václavek, Müller – Živ-
ný (70.Grénar), Horák Jan, Blaha, 
Přikryl, Pijáček (65.Chalupka) – 
Janíček. RAFK Rajhrad – SK 
Olympia Ráječko 2:0 (1:0). Rá-
ječko: Trubák - Kopecký, Bartoš, 
Lajcman, Koutný - Neděla, Štrajt,-
Tenora, Badura - Žilka, Sehnal M.

 Aktuální tabulka viz níže

Minulý víkend: Blansko doma nasázelo Rousínovu pět branek. Hrálo se i napínavé okresní derby

V Ráječku viděli diváci osm krásných branek

Bohumil Hlaváček

Blansko - Poté, co nečekaně 
odstoupil trenér prvního mužstva 
mužů FK Blanska Michal Kugler, 
hledal okamžitě výkonný výbor 
řešení situace. Přišlo záhy, pro 
mnohé nečekané, ale o to podle 
všech nejlepší. Legenda blanen-
ské kopané i brněnské Zbrojovky 
Karel Jarůšek si nakonec podal 
ruku s místopředsedou oddílu 
Břetislavem Strážnickým na spo-
lupráci při vedení týmu minimál-
ně na podzimní část sezóny. 

„Jsme přesvědčeni, že osobnost 
typu Karla Jarůška je momentálně 
vynikajícím řešením. Jeho kredit 
skvělého člověka i trenéra určitě 
uklidní jisté emoce, které vznik-
ly, jsme přesvědčeni, že přitáhne 
i další diváky do ochozů našeho 
stadionu,“ uvedl Strážnický. Ka-
rel Jarůšek se přiznal, že angažmá 

v Blansku je pro něho srdeční zá-
ležitostí. „Momentálně mám jisté 
záležitosti ve své fi rmě, proto jsem 
trochu váhal. Nechtěl jsem svo-
ji případnou práci pro klub šidit. 
Vedení klubu mne ale přesvědčilo 
o tom, že by to mohlo fungovat 
k oboustranné spokojenosti. Mohu 
zodpovědně říci, že jinam bych teď 
trénovat nešel,“ řekl. 

Karel Jarůšek
* 2. 12. 1952 v Blansku
Hráčská kariéra: mládežnické 

týmy - TJ ČKD Blansko (1959-
1967), Zbrojovka Brno (1967-
1971), mužské týmy - VTJ Dukla 
Tábor (1971-1973), Zbrojovka 
Brno (1973-1985), PAE Pan-
serraikos Serres (Řecko, 1985-
1987), SV Stockerau (Rakousko, 
1987-1990), SC Wiener Neustadt 
(Rakousko, 1990-1993), SV Ei-
benstein (Rakousko, 1993-1995)

Blansko povede nově Karel Jarůšek

Bilance v 1. lize (ČSSR): 264 
startů / 53 branek

Reprezentace ČSSR: 15 star-
tů/1 branka

Úspěchy: Mistr 1977/78, Čtvrt-
fi nalista UEFA 1979/80, účastník 
PMEZ

Trenérská kariéra: FC Boby/
Stavo Artikel Brno (1998-2000), 
FK Drnovice (2001-2002), SFC 
Opava (2002-2003), 1. FC Brno 
(2004), FC Slovan Rosice (jaro 
2012), FK Blansko (28. 8. 2012 
- doposud).

Úřední začátek muži v 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak).
pátek 7. září

OP ženy: Boskovice – Ráječko (19.00).
sobota 8. září

KP: Blansko – Kuřim. Boskovice – Sparta Brno.
I.B třída: Švábenice – Blansko B.
IV. třída: Jedovnice B – Vilémovice B. Doubravice B – Kořenec B. Svitávka B – Rozstání. 
Ráječko B – Cetkovice. 
Divize dorost: Žďár – Blansko (10.15, 12.30). 
KP žáci: Blansko – Bystrc (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Boskovice – ČAFC 2011 (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Doubravice – Sloup/Vysočany (13.30). Kotvrdovice – Ráječko (14.00). Lipovec – 
Svitávka (14.00).
OP ml. žáci: Boskovice – V. Opatovice (12.30). Drnovice – Olešnice (14.00). Knínice – Kunštát.

neděle 9. září
KP: Ráječko – Rousínov.
I.A třída: Bořitov – Kunštát. Zbýšov – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Lipovec – Kohoutovice. Čebín – Černá Hora.
OP: Vysočany – Jedovnice. Vilémovice – Olešnice. Letovice – Kořenec. Olomučany – Drnovice. 
Doubravice – Šošůvka. Lipůvka – Sloup. Kotvrdovice – Rudice. 
III. třída: Vavřinec – V. Opatovice. Skalice – Kunštát B. Voděrady – Vísky. Svitávka – Vranová. 
Adamov – Lysice. Lažany – Benešov. Ostrov – Knínice. 
IV. třída: Bořitov B – Bukovina (13.45). Boskovice B – Lažánky. 
Divize dorost: Boskovice – Líšeň (10.00, 12.00).
I. třída dorost: Lipovec – MCV Brno (14.15).
OP dorost: Ráječko – Jedovnice (13.30). Adamov – Rájec. Kotvrdovice – Olomučany. ČH/Bo-
řitov – Sloup/Ostrov (v Černé Hoře). Voděrady – Drnovice. Skalice – Kunštát. Svitávka – Vísky. 
Letovice – V. Opatovice.
I. třída žáci: Rousínov – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.30).
OP st. žáci: Lipůvka – ČH/Bořitov (13.45). Olešnice – Boskovice B. V. Opatovice – Lysice. 
Letovice – Kunštát. Vísky – Knínice.
OP ml. žáci: Jedovnice – Blansko B. Rudice – Cetkovice. Olomučany – Benešov. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Ocmanice (10.30).
OP ženy: Kohoutovice – Drnovice (10.30). Lažany – Kostelec B (13.45).

středa 12. září
KP: Ráječko – Blansko (17.00). Boskovice – Rajhrad (17.00). 

Úřední začátek muži v 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak).
pátek 14. září

OP st. žáci: Boskovice B – Knínice (18.30).
sobota 15. září

KP: Bosonohy – Blansko.
I.B třída: Blansko B – Bohdalice. Medlánky – Lipovec. 
III. třída: Benešov – Ostrov (15.00). Kunštát B – Voděrady.
IV. třída: Jedovnice B – Lažánky. Vilémovice B – Bořitov B.
Divize dorost: Blansko – Třebíč (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Medlánky – Lipovec (13.30). 
OP dorost: Kunštát – Svitávka (13.45).
KP žáci: Tišnov – Blansko (14.30, 16.15).
OP st. žáci: Ráječko – Lipovec (14.00). Kunštát – Vísky (11.30).
OP ml. žáci: Kunštát – Boskovice B (12.15). Benešov – Knínice (13.15). Cetkovice – Olomuča-
ny (13.45). V. Opatovice – Jedovnice (13.45).
OP ženy: Drnovice – Ráječko (16.00). Kostelec B – Boskovice (17.00).

neděle 16. září
KP: Rousínov – Boskovice. Mutěnice – Ráječko. 
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Slovan Brno. Kunštát – Zbýšov. Líšeň B – Bořitov. Černá Hora – 
Soběšice.
OP: Jedovnice – Rudice. Sloup – Kotvrdovice. Šošůvka – Lipůvka. Drnovice – Doubravice. 
Kořenec – Olomučany. Olešnice – Letovice. Vysočany – Vilémovice.
III. třída: V. Opatovice – Knínice. Lysice – Lažany. Vranová – Adamov. Vísky – Svitávka. 
Vavřinec – Skalice. 
IV. třída: Cetkovice – Boskovice B. Rozstání – Ráječko B. Kořenec B – Svitávka B (13.15). 
Bukovina – Doubravice B.
Divize dorost: Bohunice – Boskovice (10.15, 12.30). 
OP dorost: Sloup/Ostrov – Lipůvka (13.00, ve Sloupu). Olomučany – ČH/Bořitov (12.30). Rá-
jec – Kotvrdovice (13.45). Jedovnice – Adamov. 
I. třída žáci: Tuřany – Boskovice (9.00, 10.45). Rájec-Jestřebí – Slatina (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Sloup/Vysočany – ČH/Bořitov (ve Sloupu). Svitávka – Lipůvka. Doubravice – Kot-
vrdovice. Lysice – Letovice. Olešnice – V. Opatovice.
OP ml. žáci: Olešnice – Rudice (14.00). Blansko B – Drnovice (10.30).
Divize ženy: Zbraslav – Kotvrdovice (13.00).
OP ženy: Kunštát – Lažany (10.00). 

Karel Jarůšek (vlevo) a Bře  slav Strážnický.  Foto Bohumil HlaváčekKarel Jarůšek (vlevo) a Bře  slav Strážnický.  Foto Bohumil Hlaváček

Ráječko – Boskovice 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Boskovice 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Rousínov 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Rousínov 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček Blansko – Kyjov 2:0.  Foto Josef MikulášekBlansko – Kyjov 2:0.  Foto Josef Mikulášek

Blanensko a Boskovicko -
 Aktuální víkendové kolo přineslo 
pro týmy z regionu parádní vý-
sledky a stoprocentní zisky z hřišť 
těžkých soupeřů. Začalo Ráječko 
sobotní třígólovým přídělem Spar-
tě Brno, v neděli pak Blansko, po-
prvé pod trenérem Karlem Jarůš-
kem, pokazilo mutěnické hodové 
veselí a radovali se i Boskovičtí 
z výhry ve Znojmě!

Sparta Brno – SK Olympia 
Ráječko 0:3 (0:1), Sehnal M. 2, 
Sehnal V. Ráječko: Trubák - Ko-
pecký, Zich, Lajcman, Koutný 
– Štrajt (88. Neděla), Sehnal V. 
(72. Bartoš), Tenora, Badura - Se-
hnal J., Sehnal M. (90. Žůrek).

Hosté se dostali do první šance 
ve 20. minutě, Tenora ale netrefi l 
odkrytou branku. Do sítě již neo-
mylně zamířil ve 34. minutě Vít 
Sehnal po Tenorově přiklepnutí. 
Ráječkovští pak po změně stran 
nepřistoupili ke hře laxně jako 
před týdnem proti Boskovicím. 
Naopak. V 52. minutě vysunul 
Badura Martina Sehnala a ten zku-
šeně přehodil gólmana. Sparta pak 

šla do oslabení po červené kartě 
za oplácení. Tlak Olympie naros-
tl, Martin Sehnal však dvě šance 
zahodil. Trefi l se až ze třetí v 82. 
minutě, když dorazil do sítě Barto-
šovu střelu a stanovil tak konečný 
výsledek zápasu. 

FK Mutěnice – FK Blansko 
0:2 (0:1), Šenk, Bubeníček. Blan-
sko: Němec – Bubeníček, Maška, 
Marák, Šíp (89. Freiwald) – Jarů-
šek, Šplíchal, Pokorný (72. Ko-
lář), Šenk – Doležel, Trtílek (87. 
Mokrý).

Poprvé pod Karlem Jarůškem. 
Jeho svěřenci vlétli do utkání 
jako blesk. Hned ve 4. minutě po 
rychlém protiútoku našel Doležel 
Šenka a ten jednoznačně zakončil. 
Blansko začalo tvrdit hru a bylo 
tomu tak již po celý zápas. Druhý 
gól dalo ale až po změně stran. Po 
ruce domácího hráče ve vápně se 
kopal pokutový kop a kapitán Ra-
dim Bubeníček potvrdil, proč má 
pásku na ruce. Stejný hráč si svoji 
pověst ale následně trochu po-
šramotil, když se po jeho celkem 
zbytečném faulu kopala penalta 

Lídr tabulky z Mutěnic odevzdal body Blansku
i na blanenskou branku. Při své 
premiéře za muže se však doros-
tenec Filip Němec v brance vytasil 
se skvělým zákrokem a míč kryl. 
Ve zbytku utkání si hosté již výsle-
dek pohlídali.

FC IE Znojmo – FC Boskovice 
0:1 (0:0), Stara. Boskovice: Kli-
meš – Adamec, Šafařík, Vykoukal, 
Müller – Blaha (80. Horák Jak.), 
Černý, Horák Jan, Přikryl – Horák 
M. (70. Stara), Václavek.

První půle přinesla vyrovnaný 
fotbal, brankami ale ani jeden 
tým diváky nepotěšil. Po změně 
stran přišel velký tlak favorizo-
vaného domácího týmu, byl však 
planý. Fotbaloví bozi jej potres-
tali. V 73. minutě se vydal stří-
dající Stara do protiútoku a jeho 

přesná trefa rozhodla, jak se 
později ukázalo, celý zápas. Vy-
nikající výkon podal boskovický 
brankář Klimeš, který vychytal 
nejméně čtyři vyložené šance 
domácího celku.  (bh)
  1.  Mutěnice  5  4  0  1  14:8  12 
  2.  Bzenec  5  3  1  1  12:2  10  
  3.  Blansko  5  3  1  1  10:4  10
  4.  M. Krumlov  5  3  1  1  8:2  10 
  5.  Znojmo  5  3  1  1  8:6  10 
  6.  Boskovice  5  2  2  1  9:9  8
  7.  Novosedly  5  2  2  1  8:10  8
  8.  Sparta  5  2  1  2  8:9  7
  9.  Ráječko  5  2  0  3  11:10  6
  10.  Rousínov  5  2  0  3  7:9  6  
  11.  Kyjov  5  2  0  3  7:9  6
  12.  Rajhrad  5  2  0  3  7:10  6
  13.  Bosonohy  5  0  4  1  7:8  4
  14.  Podivín  5  0  3  2  6:10  3
  15.  Ivančice  5  0  3  2  5:9  3 
  16.  Kuřim  5  0  1  4  3:15  1 

Pozvánka na fotbal
Sobota 8. září, 16.30 Středa 12. září, 17.00
FK Blansko – FC Kuřim  Ráječko – FK Blansko
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T
Vítězem třetího kola se stal s úctyhodným ziskem 21 bodů Zdeněk Myna-

řík ze Sloupu. I díky tomu se dostal do čela celkové klasifi kace s 34 body. Na 
záda mu pomyslně dýchá nejlepší z předchozího kola Emil Zuzák z Blanska 
s tříbodovou ztrátou. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net. 

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – K , KP 1 0 2

2 B  – S  B , KP 1 0 2

3 R  – R , KP 1 0 2

4 Š  – B  B, I.B 1 0 2

5 L  – K , I.B 1 0 2

6 Č  – Č  H , I.B 1 0 2

7 V  – J , OP 1 0 2

8 V  – O , OP 1 0 2

9 L  – K , OP 1 0 2

10 D  – Š , OP 1 0 2

11 L  – S , OP 1 0 2

12 K  – R , OP 1 0 2

13 L  – B , III. . 1 0 2

14 B  – K , I.A 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , KP 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 M  – R , KP 1 0 2

4 R -J  – S , I.A 1 0 2

5 K  – Z , I.A 1 0 2

6 L  B – B , I.A 1 0 2

7 Č  H  – S , I.B 1 0 2

8 M  – L , I.B 1 0 2

9 V  – V , OP 1 0 2

10 Š  – L , OP 1 0 2

11 D  – D , OP 1 0 2

12 V  – S , III. . 1 0 2

13 L  – L , III. . 1 0 2

14 J  – R , OP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

I.A třída: Líšeň B – Rájec-Jestřebí 2:1 (1:1), vlastní. Kunštát – Šlapanice 5:1 (2:0), Preč, 
Španěl 2, Horák. Bořitov – Dobšice 3:2 (2:2), Fojt J., Fojt L., Šmerda. 

I.B třída: Medlánky – Blansko B 0:5 (0:3), Pokorný, Paděra, Freiwald, Nečas, Kunc. Podo-
lí – Černá Hora 2:1 (0:1), Němec. Lipovec – Svratka Brno 1:2 (1:1), Zouhar. 

OP: Olešnice – Jedovnice 2:1 (0:1), Peterka, vlastní - Pešička, ČK Šot (J). Vysočany – 
Kořenec 5:1 (3:1), Beneš 2, Hejč, Kala, Torda – Meluzín. Vilémovice – Drnovice 4:0 (1:0), 
Eliáš, Gross, Kučera M, Vorlický. Letovice – Šošůvka 1:3 (1:1), Řezník - Doležel 2, Sehnal. 
Olomučany – Sloup 0:4 (0:0), Kleveta, Petržel, Trefi l, Šváb. Doubravice – Rudice 2:4 (1:2), 
Hájek, Vach – Sehnal P., Urbánek 2. Lipůvka – Kotvrdovice 4:2 (1:2), Jabůrek 2, Kubica, 
Raichl - Hansl, Krempaský. Dohrávka 1. kolo: Olomučany – Kotvrdovice 2:0 (0:0), Vrbecký, 
Štěpánek.

III. třída: Kunštát B – V. Opatovice 4:3 (3:1), Boček, Nedoma 2 - Šmeral 2, Hladil. Vavři-
nec – Vísky 4:1 (1:1), Přikryl 2, Michlíček, Nečas - Šmeral, ČK Přikryl R (V). Skalice – Vra-
nová 0:2 (0:0) - Bednář 2. Voděrady – Lysice 0:3 (0:1) - Skoček 2, Janeček. Svitávka – Bene-
šov 1:2 (0:0), Dvořák - Abrahám, Mucha. Adamov – Knínice odl. Lažany – Ostrov 1:1 (0:0), 
Podrazil - Zouhar. 

IV. třída: Bukovina – Jedovnice B odl. Vilémovice B – Kořenec B 0:2 (0:1), Schulze, Von-
dál. Bořitov B - Rozstání 1:1 (0:0), Kolář – Ježek. Doubravice B – Cetkovice 6:2 (1:1), Vladík 
4, Sáňka 2 – nehlášeno. Svitávka B – Lažánky 1:0 (0:0), Chloupek. Ráječko B – Boskovice B 
6:1 (2:0), Hebký 4, Horák, Slavíček - Grenar. 

OP ženy: Kunštát – Drnovice 3:1 (3:0), Sokolová 2, Kovářová – Nováková. Kohoutovice 
–Kostelec 1:5 (0:2), Pokorná, vlastní - Horáková 2, Křupková, Vykopalová. Lažany – Bosko-
vice 3:2 (3:1), Sladká, Strouhalová, Šimková - Hlaváčková, Staňková.

H    

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
sérii zkontumovaných zápasů 
v prvních dvou kolech pokra-
čoval okresní přebor dalšími 
zápasy. Největší senzací je bez-
pochyby domácí výbuch vedou-
cího Sloupu s Doubravicí, a ani 
v některých dalších utkáních se 
hosté neztratili. Na čelo se posu-
nula Rudice následovaná nováč-
kem z Lipůvky. Tyto celky se ve 
vzájemném duelu rozešly po pře-
střelce s plichtou. 

Rudice – Lipůvka 4:4 (2:0), 
Nejezchleb, Sehnal P., Sehnal L., 
Urbánek - Jabůrek 2, Kristýn, Rai-
chl ČK: Sehnal P. (Rudice).

Rudice se dostala do poločaso-
vého dvougólového vedení díky 
oběma Sehnalům. Krátce po změ-
ně stran sice snížil Kristýn, domá-
cí ale opět utekli po Urbánkově 
sóle z půlky. Na řadě byla opět Li-
půvka – Raichl 3:2. Po opětovném 
kontru rudického Nejezchleba se 
zdálo být již rozhodnuto. Nebylo. 
Jabůrek nejprve trefi l z přímého 
kopu šibenici a v 87. minutě vy-
rovnal.

Sloup – Doubravice 0:4 (0:1), 
Sáňka 2, Hájek, Kuběna. 

To čekal málokdo. Nažhavený 
Sloup doma zcela vyhořel. Když 
se dostala Doubravice ve 40. mi-
nutě do vedení, zdálo se, že se ještě 
nic neděje. V trpké první půlhodi-

Sloup šokoval své příznivce drtivou prohrou s Doubravicí

Rudice je novým lídrem OP

ně druhého poločasu však domácí 
inkasovali ještě třikrát a jejich pří-
znivci nestačili kroutit hlavami po 
zcela nečekaném debaklu.

Jedovnice – Kotvrdovice 5:2 
(0:1), Pernica 3, Janda, Vintr - 
Hloušek, Nečas. 

Jedovnice měly převahu, pře-
sto šly do kabin s poločasovou 
jednogólovou ztrátou, když se do 
střelecké listiny zapsal exsloupský 
Nečas. Domácí pak překopali se-
stavu a dokonale skóre otočili ve 
svůj prospěch. Hattrickem se blýs-
kl jedovnický Viktor Pernica.

Šošůvka – Olomučany 2:3 
(2:2), Sehnal 2 - Štrajt, Rychnov-
ský, Śtěpánek. 

Olomučany, jak se říká, utrpěly 
v šošůvské Krmelec Areně výhru. 
Domácí neproměnili obrovské 
šance, naopak hosté byli v jejich 
proměňování produktivní. Hosté 
vedli, pak se skóre přetočilo na 
2:1. Do poločasu bylo srovnáno 
po parádním sóle Rychnovského 
přes celé hřiště. Ve druhé půli padl 
již jen jeden gól, radovali se z něj 
Olomučanští.

Drnovice – Letovice 0:2 (0:1), 
Chmelíček, Řezník. 

Šance na obou stranách na ně-
kolik zápasů. Střelecké kopačky 
si ale nazuli jen hosté. Jejich prv-
ní branku zaznamenal Chmelíček 
hlavou po rohovém kopu ve 32. 

minutě. Cennou letovickou výhru 
pečetil v 73. minutě Řezník.

Kořenec – Vilémovice 2:3 
(1:2), Meluzín, Kejík - Gross 2, 
Kučera.

Domácí byli fotbalovější, o vý-
sledku ale rozhodly individuální 
dovednosti některých vilémo-
vických hráčů. Ti se dostali do 
vedení, po krásné akci Meluzína, 
ale přišlo vyrovnání. Po rohu ale 
Gross poslal znovu hosty do vede-
ní. Na zvýšení na 1:3 již Kořenečtí 
dokázali odpovědět jen gólem ze 
standardky. 

Olešnice – Vysočany 2:0 (0:0), 
Peterka 2, ČK – Ševčík J. (Vyso-
čany).

Hosté odjížděli z Olešnice roz-
trpčeni. Branky podle nich padly ze 
sporných situací. Poprvé inkasova-
li v 80. minutě, kdy rozhodčí uznal 
gól až po konzultaci s pomezním. 
Situace klidu nikomu nepřidala, 
v nervózním závěru Olešnice za-
znamela ještě druhou branku.
 1. Rudice 4 3 1 0 16:10 10
 2. Lipůvka 4 3 1 0 13:7 10 
 3. Olešnice 4 3 0 1 15:4 9 
 4. Sloup 4 3 0 1 13:4 9
 5. Vilémovice 4 3 0 1 10:8 9 
 6. Šošůvka 4 2 0 2 8:7 6
 7. Kořenec 4 2 0 2 9:9 6 
 8. Olomučany 4 2 0 2 9:11 6 
 9. Doubravice 4 1 1 2 9:8 4 
 10. Jedovnice 4 1 0 3 6:10 3 
 11. Vysočany 4 1 0 3 5:9 3 
 12. Letovice 4 1 0 3 3:9 3
 13. Drnovice 4 1 0 3 3:16 3 
 14. Kotvrdovice 4 0 1 3 6:13 1

Sloup – Doubravice 0:4.  Foto Pavel NovákSloup – Doubravice 0:4.  Foto Pavel Novák

Blanensko a Boskovicko - 
Spanilá jízda nováčka z Kunštátu 
I.A třídou pokračuje. Po čtvrté vý-
hře v řadě je jasně v čele tabulky. 
Bořitov si dovezl z derby v Rájci 
tři body. Ten je naopak bez bodu 
poslední.

Kunštát – Líšeň B 2:1 (2:1), 
Preč, Horák. Kunštát: Loukota I. – 
Mihola, Prudil, Ducháček, Kuda – 
Adámek, Horák, Preč, Španěl (65. 
Bašný), Kurucz (80. Loukota O.) 
– Crhák (9. Šmerda).

Skóre zápasu otevřel po akci 
Kudy Preč, hosté kontrovali vzápě-

tí. Do vedení poslal Kunštát ve 24. 
minutě nechytatelnou bombou Ho-
rák. Jak se později ukázalo, byla to 
poslední branka utkání. Líšeň před-
váděla rychlý běhavý fotbal, domá-
cí se na výhru tentokrát nadřeli více 
než v předchozích utkáních.

Rájec-Jestřebí – Bořitov 1:3 
(0:0), Tajnai - Bezděk, Feifer, 
Knies. Rájec: Kyzlink - Svoboda, 
Hejč, Štrof, Vágner - Sedlák, Ha-
ničinec, Hepp, Tajnai - Odehnal, 
Macháček. Bořitov: Švancara - 
Herman, Koláček (32. Jelínek), 
Mareček, Jakubec - Fojt J. (43. 

Feifer), Knies, Janíček, Fojt L. - 
Bezděk, Richtr. 

V první půli se hrál oboustranně 
aktivní fotbal nahoru dolů, chybělo 
mu ale gólové koření. Střeleckou 
smůlu protrhl až Haničinec, který 
hned v úvodu druhé pětačtyřice-
timinutovky po přihrávce Tajnaie 
skóroval. Další branky ale už stříle-
li hosté. Utěšenou střelou vyrovnal 
v 52. minutě Bezděk. Domácí šli 
pak v 61. minutě do deseti, když 
šel předčasně do sprch po druhé 
žluté Sedlák. V 73. minutě poslal 
po přihrávce Janíčka hosty do ve-

dení Feifer, aby po hrubce Štrofa 
rozhodl defi nitivně třetí brankou 
hostí mazák Knies.  (bh)
  1.  Kunštát  4  4  0  0  15:3  12 
  2.  Slovan  4  3  1  0  9:5  10 
  3.  Hrušovany  4  2  2  0  9:2  8 
  4.  Bořitov  4  2  1  1  9:8  7 
  5.  Šlapanice  4  2  1  1  5:5  7 
  6.  Dobšice  4  2  0  2  9:6  6
  7.  Líšeň B  4  2  0  2  7:7  6 
  8.  Šaratice  4  1  2  1  4:5  5
  9.  Zbýšov  4  1  2  1  3:6  5 
  10.  Miroslav  4  0  3  1  5:6  3 
  11.  Vojkovice  4  1  0  3  6:8  3 
  12.  Tasovice B  4  0  2  2  3:6  2 
  13.  Jevišovice  4  0  2  2  2:9  2
  14.  Rájec  4  0  0  4  3:13  0

Kunštát počtvrté vyhrál a stále vede tabulku

Blanensko a Boskovicko - Stej-
ně jako v krajském přeboru i v I.B 
třídě naplno bodovaly všechny 
celky z našeho okresu. Nečekala 
se zejména drtivá výhra Lipovce 
v Tišnově. Blanenské béčko je stá-
le bez ztráty kytičky v čele.

Blansko B – Soběšice 3:2 (0:1), 
Matuška, Majer, Nečas. Blansko 
B: Suchý - Paděra, Rek, Klimeš, 
Kopecký - Sedláček, Matuška, 
Nečas, Klügl (28. Majer) - Beneš, 
Freiwald.

Domácí dvakrát prohrávali, pře-
sto ukázali bojovné srdce a doká-
zali utkání otočit. Po poločase pro-
hrávali díky vlastní brance Paděry 
ze 30. minuty. Vyrovnání přišlo po 

akci Matušky v 50. minutě, když 
nadvakrát překonal soupeřova 
gólmana. Soběšičtí však šli opět 
do vedení. Na 2:2 srovnal v 79. 
minutě Majer. Když už se zdálo, 
že se soupeři rozejdou smírně, 
pozvedl blanenskou vlajku jako 
správný kapitán Nečas a rozhodl 
v posledních okamžicích utkání.
Černá Hora – Ivanovice 3:2 

(1:1), Mazal 2, Širůček. Černá 
Hora: Zouhar – Tatíček, Širůček, 
Menoušek, Šebek (89. Stejskal 
Petr) – Koupý (46. Jonášek), Flí-
gl, Němec, Čech – Honsnejman, 
Mazal. 

Z několika šancí domácích 
v první půlhodině se ujala jen Ma-

zalova. Soupeř do půle vyrovnal 
a po změně stran šel v 48. minutě 
do vedení po chybě Tatíčka. Černá 
Hora však nesložila zbraně a v 68. 
minutě zkušený Mazal vyrovnal po 
individuální akci. Dělba bodů se 
nekonala. V 89. minutě zajistil do-
mácím tři body kapitán Širůček.

Tišnov – Lipovec 0:4 (0:0), 
Zouhar M. 3, Školař. Lipovec: 
Sedlák O. – Marušák (70. Vág-
ner), Školař, Zouhar V., Horáček 
R. – Pernica, Hebert, Sedlák M. 
(84. Lahodný), Horáček L. – Ma-
tuška (83. Koutný), Zouhar M.

Po vyrovnané bezbrankové 
první půli začaly padat góly až 
po návratu ze šaten. Všechny čty-

ři k šoku domácích do jejich sítě. 
O první se postaral po Pernicově 
centru Michal Zouhar, který pak 
do 65. minuty zkompletoval kla-
sický čistý hattrick. V 82. minutě 
Tišnovské dorazil Školař.  (bh) 
  1.  Blansko B  4  4  0  0  15:6  12
  2.  Švábenice  4  3  0  1  7:3  9 
  3.  Podolí  4  2  2  0  6:3  8 
  4.  Ivanovice  4  2  1  1  7:4  7 
  5.  Rousínov B  4  2  0  2  8:4  6 
  6.  Lipovec  4  2  0  2  7:5  6
  7.  Kohoutovice  4  2  0  2  7:6  6
  8.  Černá Hora  4  2  0  2  6:9  6
  9.  Tišnov  4  2  0  2  6:11  6 
  10.  Bohdalice  4  1  1  2  7:7  4 
  11.  Soběšice  4  1  1  2  5:6  4 
  12.  Svratka  4  1  1  2  4:5  4 
  13.  Medlánky  4  1  0  3  7:14  3 
  14.  Čebín  4  0  0  4  3:12  0

I.B třída: Výhry všech tří týmů z našeho okresu

III. třída: V. Opatovice – Ostrov 3:2 
(0:2), Niessner, Ostřížek, Reich - Dáňa, 
Skoták. Knínice – Lažany 1:0 (0:0), Tesař, 
ČK: Ondráček (Lažany). Benešov – Adamov 
0:2 (0:1), vlastní, Krátký. Lysice – Svitávka 
2:0 (2:0), Jonáš, Skoček. Vranová – Voděra-
dy 10:3 (4:1), Krčil 3, Tenora 2, Jež, Kará-
sek, Krištof, Tenora, Štarha - Opletal, Uher, 
Špaček. Vísky – Skalice 0:2 (0:1) - Pokorný 
2, ČK Přikryl (Vísky), Marek (Skalice). Kun-
štát B – Vavřinec 5:3 (2:1), Vodák 2, Bašný, 
Nedoma, Šváb - Přikryl 2, Moravec. 
 1. Vavřinec 4 3 0 1 11:7 9 
 2. Kunštát B 4 3 0 1 15:12 9 
 3. Vranová 4 2 0 2 15:8 6
 4. Svitávka 4 2 0 2 12:6 6 
 5. Benešov 4 2 0 2 9:8 6 
 6. Skalice 4 2 0 2 8:7 6 
 7. Vísky 4 2 0 2 8:8 6 
 8. Lysice 4 2 0 2 6:7 6 
 9. Knínice 3 2 0 1 4:5 6
 10. V.Opatovice 4 2 0 2 8:10 6 
 11. Lažany 4 1 1 2 4:4 4
 12. Ostrov 4 1 1 2 7:11 4 
 13. Adamov 3 1 0 2 2:6 3 
 14. Voděrady 4 1 0 3 7:17 3 

IV. třída: Jedovnice B – Boskovice B 
0:1 (0:1) – Grenar. Lažánky – Ráječko B 1:4 
(1:2), Málek - nehl. Cetkovice – Svitávka B 
3:1 (1:0), Letfus 2, Najer – Chloupek. Rozstá-
ní – Doubravice B 1:1 (0:0), Mezeš – Alexa. 
Kořenec B – Bořitov B 3:1 (3:0), Hlubinka, 
Novotný, Vašek – Kolář. Bukovina – Vilémo-

vice B 1:3 (1:1), Mudrla, vlastní - Kratochvíl, 
Urbánek, ČK: Slouka J (Bukovina). 
 1. Kořenec B 4 4 0 0 11:1 12 
 2. Doubravice B 4 3 1 0 19:5 10 
 3. Ráječko B 4 3 0 1 16:6 9
 4. Vilémovice B 4 2 1 1 8:5 7
 5.  Rozstání 4 1 3 0 6:3 6
 6. Svitávka B 4 2 0 2 6:8 6 
 7. Boskovice B 4 2 0 2 6:15 6 
 8. Bořitov B 4 1 2 1 10:7 5 
 9. Cetkovice 4 1 1 2 9:14 4 
 10. Jedovnice B 3 0 0 3 0:7 0 
 11. Bukovina 3 0 0 3 1:9 0 
 12. Lažánky 4 0 0 4 1:13 0 

OP ženy: Drnovice – Boskovice 0:7 
(0:2) - Ferugová 3, Braušlégrová 2, Hlaváč-
ková, Paděrová. Ráječko – Lažany 1:0 (1:0), 
Vomočilová, ČK: Sladký – trenér Lažany. 
Kunštát – Kohoutovice 9:0 (3:0), Sokolová 
4, Horáková 3, Bláhová, Popelková. 
 1. Kunštát 4 4 0 0 17:1 12 
 2. Boskovice 3 2 0 1 20:3 6 
 3. Kostelec 3 2 0 1 10:3 6
 4. Lažany 3 2 0 1 5:4 6
 5. Ráječko 3 2 0 1 4:3 6 
 6. Drnovice 4 0 0 4 2:17 0 
 7. Kohoutovice 4 0 0 4 1:28 0

Divize st. dorost: Blansko – Otrokovice 
2:1 (2:1), Horáček, Šafařík.

Divize ml. dorost: Blansko – Otrokovice 
0:1 (0:1). 

I. třída dorost: Tišnov – Lipovec 2:0 
(1:0). 

OP dorost, sk. A: Č.Hora/Bořitov – Li-
půvka 2:4 (1:2), Bawisilen, Bílek - Nešetřil 2, 
Bohatec, Strážnický, ČK: Bawi Van (ČH/B). 
Sloup/Ostrov – Kotvrdovice 7:4 (2:2), Furch, 
Novák 2, Andrlík, Burgr, Razák - Keprt 2, 
Keprt, Zouhar, ČK: Šenk (Kotvrdovice). Olo-
mučany – Adamov 2:10 (1:6) Buš, Azbayar – 
Češka 5, Šmahel 3, Svoboda, Fejfárek. Rájec-
Jestřebí – Ráječko 2:4 (1:2), Janík, Nevřiva 
- Horák 3, Divácký. 

OP dorost, sk. B: Cetkovice – Letovice 
1:5 (1:4), Šmíd - Dvořák 2, Golaň, Gracias, 
Novotný. V. Opatovice – Svitávka 4:0 (2:0), 
Kohoutek 2, Stárek, Sychra. Vísky – Skalice 
3:0 (3:0), Pačovský 2, Stark. Kunštát – Drno-
vice 3:2 (1:2), Krása 3 - Kotlán, Urbánek. 

KP st. žáci: Zbrojovka C – Blansko 3:2 (2:2).

KP ml. žáci: Zbrojovka C – Blansko 5:1 
(2:0).

I. třída st. žáci: Rájec-Jestřebí – Slavkov 
1:9 (1:4). Šlapanice – Boskovice 2:4 (1:2).

I. třída ml. žáci: Rájec-Jestřebí – Slavkov 
5:2 (1:1). Šlapanice – Boskovice 0:11 (0:7).

OP ml. žáci: Knínice – Boskovice B 
7:3 (2:3), Letfus 4, Mucha, Mucha, Oliva 
- Havelka, Odehnal, Svoboda. Kunštát – 
Olomučany 1:2 (-1:-1), Motyčka - Beran, 
Fedra. Benešov - Rudice odl. Cetkovice – 
Drnovice 0:7 (0:3) - Beneš 3, Fiala 2, To-
man, Žáček. Olešnice – Jedovnice 2:6 (2:4), 
Petrželka 2, vlastní - Mlčoušek 4, Pernica. 
Blansko B - V. Opatovice 9:1 (6:0), Doležel 
3, Souček 2, Husnaj, Klosowicz, Moravec, 
Müler - Pospíšil. 

Z   

Blanenš   starší dorostenci se radovali z první letošní výhry, doma Blanenš   starší dorostenci se radovali z první letošní výhry, doma 
porazili Otrokovice 2:1. Foto Bohumil Hlaváčekporazili Otrokovice 2:1. Foto Bohumil Hlaváček

Čtrnáct zápasů kontumováno
Blansko - Ze zasedání STK OFS Blansko ze dne 23. srpna vyply-

nula hotová smršť zkontumovaných utkání první dvou kol. Na základě 
protestů některých klubů a následných kontrol zápisů o utkání z důvodu 
neuskutečněné registrace pod FAČR rozhodla komise o kontumaci těch-
to zápasů: 

Okresní přebor: Jedovnice – Lipůvka ve prospěch Lipůvky, Sloup 
– Letovice ve prospěch Sloupu, Šošůvka – Vilémovice ve prospěch Vilé-
movic, Drnovice – Vysočany ve prospěch Drnovic, Kořenec – Jedovnice 
ve prospěch Kořence, Vysočany – Šošůvka ve prospěch Šošůvky, Leto-
vice – Rudice ve prospěch Rudice.

III. třída: Ostrov – Adamov ve prospěch Ostrova, Adamov – Lažany 
ve prospěch Lažan. 

IV. třída: Jedovnice B – Ráječko B ve prospěch Ráječka B, Lažánky 
– Doubravice B ve prospěch Doubravice B, Kořenec B – Bukovina ve 
prospěch Kořence B, Kořenec B – Jedovnice B ve prospěch Kořence B, 
Bukovina – Rozstání ve prospěch Rozstání. (bh)



Vážení zákazníci, vzhledem k neustále 
se zvyšujícím celkovým nákladům nejen 
na provoz automobilu, se naše fi rma 
Auteco BS Boskovice s.r.o. (autorizovaný 
prodejce a servis vozů Renault) rozhod-
la nabídnout alterna  vní řešení pohonu 
na propan butan tzv. LPG od celosvěto-
vě uznávaného výrobce těchto zařízení 
značky LOVATO. 

Nádrž LPG je umístěna místo rezerv-
ního kola a  m zůstává zachován v plné 
výši zavazadlový prostor. Rezervní kolo je 
nahrazeno sadou na opravu pneu. Dojezd 
této standardní nádrže je cca 400 až 550 
km. Pokud by zákazník požadoval nádrž 
větší, je to možné, nicméně na úkor zava-
zadlového prostoru. Přestavba na LPG je 
nabízena včetně tzv. přimazávání ven  lů, 
které má zásadní vliv na životnost moto-
ru. Montáž LPG bez tohoto systému naše 
fi rma nedoporučuje.

Jaké jsou výhody LPG:
• LPG je přírodní produkt • LPG je čistá 

energie • LPG je nejrozšířenějším alter-
na  vním palivem • LPG je nejdostupněj-
ším alterna  vním palivem •LPG šetří Vaši 
kapsu 

LPG je přírodní produkt, tudíž se ne-
musí vyrábět – je přírodního původu 
a získává se jako doprovodný produkt při 
těžbě zemního plynu (60%) a rafi naci ropy 
(40%) - buď jej tedy využijeme, nebo jej 
ztra  me. 

LPG je netoxické a v případě úniku pali-
va se LPG rychle vypaří. Na rozdíl od ben-
zínu a na  y u LPG tedy nehrozí kontami-
nace půdních a vodních zdrojů. Fyzikální 
vlastnos   LPG a jeho chování při hoření 
řadí LPG mezi tzv. „čistá“ paliva, která se 
zcela spálí a vyprodukují významně méně 
škodlivin než většina jiných současných 
paliv. 

Jedno dieselové vozidlo vyprodukuje 
120x více rakovinotvorných prachových 
čás  c než srovnatelné vozidlo jezdící na 
LPG. Dvacet LPG vozidel vyprodukuje 
stejné množství oxidů dusíku (NOx) jako 
jedno dieselové vozidlo. Benzínové vozi-
dlo produkuje o 20,3% více CO2 než vo-
zidlo poháněné LPG. Dieselové vozidlo 

produkuje o 1,8 % více CO2 než vozidlo 
poháněné LPG.

V rámci konceptu „zdroj-spotřeba“ 
(neboli „od vytěžení produktu po spálení 
v poháněném motoru“) nabízí LPG téměř 
v každém světovém regionu na ujetých 
100 km ze všech analyzovaných paliv nej-
nižší emise skleníkových plynů – nižší než 
benzín i diesel a v Severní Americe o 12% 
nižší emise než alterna  vní ethanol E85 
vyráběný z místní kukuřice. 

LPG je nejrozšířenějším alterna  vním 
palivem 

V Evropě LPG pohání více než 4 milió-
ny vozidel. Také v celosvětovém měřítku 
má tato alterna  va velkou váhu: jezdí 
na něj více než 13 mil. vozů. Za celý rok 
2010 bylo dle odhadů LPG klubu realizo-
váno cca 10.000 přestaveb na LPG. Podle 
sta  s  k Ministerstva dopravy jezdí v sou-
časnos   v ČR celkem 130  s. osobních 
vozidel na LPG a rovněž cca 6  s. vozidel 
nákladních. 

LPG je nejdostupnějším alterna  vním 
palivem

V Evropě je LPG distribuováno pro-
střednictvím 17.500 čerpacích stanic. Na 
území ČR se přitom nachází více než 870 
ČS LPG. LPG se dá velmi dobře transpor-
tovat. V kapalném stavu je jeho objem 
274 x menší než ve stavu plynném. Může 
být transportováno po moři, železnici i sil-
nicích. Jeho skladovací možnos   jsou širo-
ké – od plnitelných lahví po velké nádrže 
a podzemní tanky. 

LPG šetří Vaši kapsu, a proto motoris-
té jezdící na LPG ve srovnání s benzínem 
ušetří při každém tankování LPG cca 50% 
ročních prostředků.

Přestavbu na LPG doporučujeme na 
našem nejrozšířenějším motoru 1.6 16V 
(K4M). Ostatní typy motorů konzultujte 
přímo s naším prodejcem Pavlem Dvořá-
kem tel. 516 454 453, pavel@autecobs.cz. 
Jako jedna z mála fi rem v České Republice 
nabízíme zachování plné záruky výrobce 
při montáži LPG (montáž je možné usku-
tečnit již u nového vozu). Za provozu je 
nutné dodržovat tzv. revizní kontrolu ce-
lého systému LPG a to jednou ročně nebo 
po uje   max. 10 000 km. Rovněž je třeba 

dodržovat výměnu fi ltru LPG a to jednou 
za 2 roky nebo po uje   max. 20 000 km. 
Jednou za 10 let je třeba zcela vyměnit ná-
drž na LPG. Motor spalující LPG má asi o 10 
až 20% vyšší spotřebu a úbytek výkonu je u 
moderních vstřikovacích systémů do 5%.

Aby byl zaručen bezproblémový chod 
pohonu na LPG, je stanovena doba pře-
stavby u naší fi rmy na 2 – 3 pracovní dny 
(pokud potřebujete být stále mobilní, jsou 
Vám k dispozici naše auta z půjčovny). Po 
provedení montáže Vám můžeme i zařídit 
změnu v TP na dopravním inspektorátu.

Cenová kalkulace pře-
stavby a následné údrž-
by:

• Přestavba Re-
nault LPG: 29.000,- Kč s 
DPH vč. přimazávání ven-
 lů

• Náplň pro při-
mazávání ven  lů cca 
350,- Kč s DPH (dávka sta-
čí na uje   cca 3.500 km) 

• Revize jednou 
za 10.000 km nebo 1 rok 
cca 500,- Kč s DPH

• Výměna fi ltru 
LPG jednou za 20.000 km 
nebo 2 roky cca 400,- Kč 
s DPH

• Výměna nádr-
že jednou za 10 let cca 
5.000,- Kč s DPH

Návratnost: Pro Vaši 
představu uvádíme po-
rovnání u Renaultu Scénic 
1.6 16V: 

Při pořízení benzínové-
ho motoru je cena vozu 
349.900,- Kč, při ceně pa-
liva cca 37,50 a průměrné 
spotřebě 7,4l / 100km 
zapla  te (za palivo) za 
ujetých 15.000 km cca 
41.625,- Kč.

Při pořízení diselové-
ho motoru je cena vozu 
409.900,- Kč (o 60.000,-Kč 
vyšší), při ceně paliva cca 
36,50 a průměrné spo-

třebě 5,2l / 100km zapla  te (za palivo) za 
ujetých 15.000 km cca 28.470,- Kč. Návrat 
inves  ce do dieselového motoru je cca 
68.000 km.

Při přestavbě motoru na LPG je cena 
vozu 378.900,- Kč (o 29.000,-Kč vyšší), při 
ceně paliva cca 18,00 a průměrné spotře-
bě 8,9l / 100km zapla  te (za palivo) za 
ujetých 15.000 km cca 24.030,- Kč. Ná-
vrat inves  ce do přestavby na LPG je cca 
21.000 km.

Z uvedeného vyplývá, že přestavba 
na LPG u vozu Renault Scénic 1.6 16V se 

vypla   po uje   cca 21.000 km. Poté už 
odjíždíte od benzinky s vědomím, že jste 
za nádrž paliva zapla  li zhruba o polovi-
nu méně! A to je rozhodně příznivé. Pro 
přesnou kalkulaci na daný typ vozu volej-
te pana Dvořáka tel. 516 454 453, pavel@
autecobs.cz. Uvedené údaje jsou orien-
tační a platné k 29. 4. 2012.

Pro další upřesňující informace volejte 
516 454 453 nebo nám pošlete e-mail na 
adresu autecobs@autecobs.cz 

 Vaše AUTECO BS
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AUTO - MOTO
speciál

SERVIS5+
ŘEŠENÍ PRO STARŠÍ VOZIDLA RENAULT

DO PROGRAMU SERVIS 5+ JSOU ZAŘAZENA VŠECHNA VOZIDLA STARŠÍ NEŽ 5 LET.*

STANDARDNÍ VÝHODY PROGRAMU SERVIS 5+
 MINIMÁLNÍ ÚSPORA 20 % NA MECHANICKÉ OPERACE V RÁMCI ÚDRŽBY VOZIDLA** 

- při použití specifické řady originálních náhradních dílů Motrio pro starší vozidla nebo
repasovaných dílů, jejichž ceny jsou minimálně o 20 % nižší než odpovídající originální náhradní díly 

- neexistuje-li pro danou mechanickou operaci díl v řadě Motrio nebo v repasovaných
dílech, je poskytnuta sleva 20 % z doporučené ceny originálního dílu

- hodinová sazba mechanických prací je minimálně o 20 % nižší než standardní 
- 100% kvalitu Vám zaručí pouze originální díly a značkový servis

 PNEUMATIKY ZA ATRAKTIVNÍ CENY
 PROGRAM SLEV PRO KAROSÁŘSKÉ OPRAVY VOZIDEL

*Zda Vaše vozidlo spadá do tohoto programu, Zjistíte podle roku první registrace vozidla v technickém průkazu, kdy rozdíl roku  
první registrace a současného kalendářního roku musí být 5 let a více. **Slevy lze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

MINIMÁLNĚ

o 20%
LEVNĚJŠÍ SERVIS VAŠEHO VOZIDLA!

RENAULT
SERVIS

Pojišťovací kancelář Allianz, Komenského 9, Boskovice je 
v provozu již od roku 2009. Jak říká vedoucí týmu kancelá-
ře Martin Ženata v současné době je hlavní prioritou ote-
vřít pobočku v Blansku, vytvořit tak zázemí a zajistit plný 
servis pro stávající i nové klienty. 

V jaké fázi jsou přípravy na otevření nové pobočky?V současné době nás hodně tíží otázka vhodných prostor. Hledáme kancelářské prostory nejlépe v centru Blanska, kde bychom mohli dlouhodobě poskytovat služby našim klientům, eventuálně obchodním partnerům. Nyní jsme ve fázi, kdy mar-ně hledáme zajímavé prostory, které by nám vyhovovaly. Jsme samozřejmě schopni akceptovat i vyšší nájemné, ale na druhou stranu chci, aby majitel nemovitosti věděl, že u něho chceme pů-sobit dlouhodobě, což si myslím, že je cennější než krátkodobý inanční přínos na vyšším nájemném. Doufám, že se nám to po-daří brzy vyřešit. Hledáme prostory nejlépe v přízemí, s vlastní výlohou a bezbariérové. Měly by zajišťovat zázemí zhruba pro deset obchodních zástupců a jednoho manažera, který bude tým vést. 
S tím souvisí i personální obsazení...Ano. Hledáme v podstatě dva typy lidí. V prvním případě na pozici vedoucího týmu. Tuto příležitost nabízíme schopným li-dem s obchodním duchem, kteří chtějí vést tým lidí a budovat si vlastní podnikání. Nebo i lidem, kteří dříve vedli obchodní týmy, ale i zájemcům od konkurence, kteří už mají svůj tým a uvažují o změně značky, pro kterou by zajišťovali služby i nadále.V druhém případě hledáme vhodné uchazeče na pozice ob-chodní zástupce, kteří budou mít méně povinností a odpověd-nosti než manažeři, ale forma práce je velmi podobná. To zna-mená zajišťování služeb Allianz pojišťovny v daném regionu. Jejich úkolem bude také zajišťování pravidelného servisu pro naše klienty. 
Jaký je pro il ideálního uchazeče?Jako jedna z mála společností na trhu nemáme omezené po-žadavky na věk. To znamená, že je nám jedno, jestli k nám pů-jde na manažerskou pozici člověk, kterému je dvaadvacet nebo dvaapadesát let. Záleží vždy a především na schopnostech, stylu a osobnosti zájemce. Nemáme vyhraněnou věkovou skupiny, nicméně z praxe vyplývá, že zájem mají především mladí lidé nebo lidé, kteří hledají nějakou změnu. Co se týče vzdělání, mi-

nimem je středoškolské ekonomické vzdělání, ideální pak vyso-koškolské. Pozice obchodníka je vhodná i pro absolventy, pozice manažera už vyžaduje určité zkušenosti.
Jakou formou bude spolupráce probíhat?Jak manažerům, tak obchodníkům jsme schopni poskytnout zázemí v podobě kanceláře, kdy budou mít svůj vlastní pro-stor, kde mohou řešit své obchodní aktivity. Nabízíme to for-mou franšízy, kdy má pojišťovna připravený plán na tak zva-nou kancelář na míru. To znamená, že my už máme připravené jakým způsobem bude vypadat exteriér i interiér kanceláře, jakým způsobem má být řešena otevírací doba, jak je to se spá-dovou oblastí, kolik klientů bude schopná obsloužit... To jsou věci, které známe – naopak hledáme podnikatele, který má svůj podnikatelský záměr a cíle, vize, které si prostřednictvím značky Allianz splní.
Co stálo za rozhodnutím vybudovat pobočku v Blansku? Jeden důvod spatřuji v tom, že chceme být klientům na blízku. Forma služeb a servisu, které Allianz pojišťovna poskytuje se za poslední dobu hodně změnila. Proto chceme, aby to bylo vidět. Důležitá věc je také ta, že naši klienti jsou pro nás velmi důležití a chceme, aby měli tu nejlepší péči, která pro ně bude zajištěna dlouhodobě. Cílem je, aby klienti – současní i budoucí – měli pra-videlný servis, aby se obchodní zástupci starali o jejich portfolia a řešili s nimi změny, které nastávají v jejich životech – týkající se pojistných, zajišťovacích smluv, úvěrů, inancování a podobně. Aby nedocházelo k tomu, že na jednoho obchodního zástupce bude připadat i dva až tři tisíce klientů. Jistě si dokážete před-stavit, že jeden obchodní zástupce není schopný takové množství kvalitně obsloužit. Jedním důvodů je také to, že se opět můžeme s klienty někam posunout a oni se mohou cítit součástí naší spo-lečnosti. A ne pouze tak, že jim přijde jednou za rok výroční dopis a svého zástupce vidí jen při podpisu smlouvy. Toto je moje vize, která je totožná s celkovou vizí Allianz pojišťovny. 

Kontaktní osoby pro klienty a zájemce 
Allianz pro Blansko a okolí 

Michal Hudec, 728 638 433
Václav Šebela, DiS., 606 220 014

Kontaktní údaje pro zájemce na pozici manažera:
Martin Ženata, 737 001 327, martin.zenata@iallianz.cz

Martin Ženata: Prioritou je otevřít novou 
pobočku pojišťovny Allianz v Blansku

Montáž LPG vám ušetří cca 50% ročních prostředků
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Tak těmito slovy vás přivítá 
personál s novým nájemcem 
panem Tomášem Tynklem.

Něco málo z historiePrvní doložená historie budovy se datuje nejméně od r.1597, kdy zde stál Bělkův mlýn v Zářečné Lhotě, dnešní Dolní Lhotě. K válcovému mlýnu náležela malá vodní elektrár-na, kterou založil Eduard Jabůrek roku 1909, elektrárna zásobova-la mlýn a také elektrické podniky knížete Salma. Provoz mlýna zanikl v 50.letech 20.století, provoz elekt-rárny o něco později. Budova dostá-vala nynější podobu dlouhých 8 let.
Tomáš Tynkl zve 

k návštěvě V našem klimatizovaném hostinci se snažíme využít čerstvé regionál-ní suroviny, které zpracováváme ve zcela moderní kuchyni splňující cer-ti ikaci HACCP. Jídla tvoříme z recep-tur našich babiček v podání zážitko-vé gastronomie. Příběh čerstvých surovin až k inálnímu výrobku na vašem talíři připravuje tým kucha-řů se ctí ke kuchařskému řemeslu a vytváří tak pro vás gastronomický zážitek. Staročeské recepty a nové technologické postupy s kterými se můžete seznámit v nabídkách Mlynářovy bašty, specialitách na stálém jídelním lístku a ji-ných gastronomických akcích v průběhu celého roku jako jsou velikonoční speciality, zabíjačky, zvěřina, svatomar-tinská husa, kladou důraz na využití sezónních surovin ...Obsluhující personál vám k tomu vytvoří příjemnou atmosféru a doporučí kom-binaci nápojů, které doko-nale doplní a rozvinou chutě a vůně vybraných pokrmů. V na-bídce u nás najdete vína od malých 

vinařů, např. pana Mádla z Velkých Bílovic . Rozmanitá je i nabídka čajů (např. zelený jasmínový čaj, nebo čaj 

s modrými květy černý) a kávy od irmy Filiicori. V jídelním lístku nám 

nechybí nabídka jídel na malý hlad, kde uvedu příkladem rolované se-látko pomalu pečené na staročeský způsob s jablíčkovým křenem, po-kračovat můžeme polévkou samo-zřejmě uvařenou z kostí bez přidání masoxů, následují steaky jak z pravé svíčkové, roštěnce, vepřové panenky i kuřecího prsíčka .Ke steakům patří samozřejmě omáčky, jako je pepřo-vo-smetanová s hrubozrnou hožčicí nebo grilovaná zelenina, popř. fazo-lové lusky restované uzeným bůč-kem. Přes ryby, bezmasá jídla, sýry, dětská jídla, obědové saláty se do-stáváme k moučníkům kde nechybí palačinky, bramborové lokše, noky, ovocné, piškotové a zmrzlinové poháry. Samozřejmě na Vás čeka-jí i speciality. Každý pracovní den připravujeme i menu, kde aktuální přehled máte k dispozici na našich internetových stránkách www.pen-zionmlyn.cz. Myslím, že si u nás vybere každý, pokud má zákazník speciální přání, nebo nějaké potra-vinové omezení, samozřejmě není problém připravit pokrm dle jeho požadavků, pokud nám možnosti dovolí.Novinkou jsou i večery s živou hudbou , např. kape-lou Maják nebo Corral. Wi- i připojení nabízíme zdarma. Možnost dárkových pouká-zek se vždy hodí. I venkovní posezení se stínu staré lípy přináší své kouzlo.Nabízíme vám naše pro-story pro rodinné oslavy, i-remní akce a rauty. Bude nám ctí, pokud se rozhodnete nás navštívit a největší odměnou pokud se k nám budete rádi vracet. 

Vítejte v dobovém Hostinci Mlýn v Dolní Lhotě

Secon hand Hrabáček najdete 
v Boskovicích, vedle pizzerie Ve-
nezia. Překvapením pro zákaznice 
je změna barev i loga samotné-
ho oproti pobočce v Letovicích. 
„Chceme aby se u nás zákaznice 
cítily více jako v butiku ne jako 
v second handu. Second hand se 
těší stále větší oblibě u zákaznic, 
má spoustu skvělých výhod počí-
naje cenou, která umožní koupit si 
i více kousků a konče originalitou 
každého modelu. Oblečení námi 
nabízené je speciálně vytříděno, je 
kvalitní a nepoškozené,“ řekla ma-
jitelka obchodu Jana Wagnerová. 

Hrabáček nabízí oblečení před-
ních značek jako např. Next, Gap, 
H&M, Esprit, EDC by Esprit, 
L.O.G.G., Atmosphere, Tally 
Weijl, New Look... „Svůj nový 
kousek do šatníku můžete u nás 
dozdobit bižuterií zn. Marko, 
Lerch, Swarovski a chirurgickou 
ocelí,“ doplnila majitelka obcho-
du.  (PR)

Hrabáček nově také v Boskovicích

Blansko - Již rok a půl mohou 
lidé se zdravotním postižením 
z Blanska a okolí díky projektu 
Šance bez bariér zvýšit své pra-
covní uplatnění. Brněnská nezis-
ková organizace Liga vozíčkářů 
nabídla tyto aktivity jak v blanen-
ské pobočce na Údolní ulici, tak 
i v Hodoníně a ve Žďáru nad Sá-
zavou. Celkově jsme oslovili 176 
lidí. Mimo osoby se zdravotním 
postižením se aktivity projektu 
zaměřují také na zaměstnavatele 
- oslovujeme podnikatele a insti-
tuce z regionu, poskytujeme pora-
denství o podmínkách a výhodách 
zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním, motivujeme za-
městnavatele k využití pracovního 
potenciálu našich klientů a také 

jim nabízíme mzdovou dotaci. 
Především díky ní se podařilo za-
městnat již 36 lidí se zdravotním 
hendikepem - s tělesným, dušev-
ním nebo mentálním postižením, 
s civilizačními onemocněními 
nebo s jejich kombinací. Navíc, 
díky tomu, že je projekt Šance 
bez bariér spolufi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpoč-
tu České republiky, jsou veškeré 
služby pro klienty i zaměstnavate-
le poskytovány zdarma. 

A co konkrétně tento projekt 
zájemcům z řad osob se zdravot-
ním postižením či znevýhodněním 
nabízí? Jsou to hlavně individu-
ální konzultace, počítačový kurz 

„S počítačem do práce“ a v nepo-
slední řadě také workshop „ Jak na 
pracovní pohovor“.

Na individuálních konzultacích 
se zájemci jedenkrát týdně schá-
zejí s  pracovní konzultantkou 
v její kanceláři a využívají nabíze-
né služby podle svých potřeb. Na 
těchto pravidelných schůzkách se 
mohou zdokonalit například v se-
stavování motivačního dopisu nebo 
životopisu, klienti získají informa-
ce, kde nalézt vhodnou pracovní 
nabídku, jak oslovit zaměstnavate-
le (telefonicky, osobně, e-mailem), 
jak se připravit na pracovní poho-
vor. Dále je doprovázíme na úřady 
a jiné instituce a také poskytujeme 
pracovní asistenci.

 Pokračování na str. 15

Poslední šance chopit se Šance bez bariér
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net
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Vzpomínka PODNIKATELSKÁ 
inzerce

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 

VÝKUP AUT 
i nebourané, prodej ND.

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

Nabízíme Vám úklidové práce 
v b ec  a ka celá íc

Lucie
květinový 
             servis

Najdete nás 
v Kunštátě 

nad kostelem.

Tel.: 724 824 571

VVVVeeeeeššššškkkkkeeerrrééé 
zzzzeeeeddddddnnnnniiicccckkkkééé

ppppprrrráááááácccceeee  

kkkkkkoooooouuuuuuppppppeeeeelllnnnnyyyy,,,,, 
bbbbbbbbbyyyyyyytttttttooooooovvvvvvvéééééééé   jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa,,,,,  aaaaatttttddddd... 

Tel.: 605 455 919

Ve věku 73 let zemřel v neděli 12. srpna 2012 člen ČSSD a ta-jemník Jan Jarůšek. Do sociál-ní demokracie vstoupil v roce 2000. Svou usilovnou prací a nadšením byl v okresní orga-nizaci příkladem všem členům. Ve funkci tajemníka OVV ČSSD se významně podílel na rozvoji naší strany v okrese. Celá jeho činnost směřovala k vybudování takové strany, která by byla co nej-blíže k občanům našeho regionu. Proto si ho všich-ni členové ČSSD nesmírně váží. Odešel nám přítel, který byl vždy ochoten poradit a podat pomocnou ruku. Čest jeho památce.  Mgr. Ivo Polák, předseda OVV ČSSD Blansko

TJ Sokol Boskovice pořádá 
v roce 2012 Taneční kurzy pro 

začátečníky.
Kurz začíná 18. září, má 10 vyučovacích lekcí, dvě 
prodloužené hodiny a závěrečný ples.
Nedílnou součás   každé vyučovací lekce je společenská 
výchova  zaměřená na pozdrav, společenskou 
přednost, rozhovor, zadávání k tanci, oblékání, chování 
v kině, divadle, v restauraci a další činnos   spojené se 
správným jednáním na veřejnos  .

Vyučující: manželé Alena a Jiří Míšenš  , dlouhole   
učitelé tance a společenské výchovy.

Přihlášky: Sokolovna Boskovice
Sokolská 13
680 01 Boskovice
E-mail: sokol.boskovice@99maxprogres.cz
Tel.: 516 452 291, 737 843 518

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronajmu rod. dům v Blansku 
poblíž polikliniky. Dům je částeč-

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

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

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

Nabízím kvalit-
ní loňskou slivovi-
ci 54%. Cena 300 
Kč/ litr. Po domluvě 
dovezu do Blanska 
a Boskovic. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

Mladá rodina (2 dospělí + roč-
ní dítě) hledá pronájem v bytě 1+1 
nebo 2+1 v Blansku, zařízení bytu 
není podmínkou. Cena včetně in-
kasa do 6 000 Kč. Kontakt: 733 
503 538.

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

Koupím byt 2+1/2+kk v lokali-
tě Zbrorovce, Blansko. Družstevní 
i osobní vlastnictví, platba hotově. 
Tel.: 607 863 264.

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

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

Koupím rodinný dům v Bos-
kovicích nebo v okolí Boskovic 
do 20 km. Telefon: 731 986 278.

Hledám ke koupi byt v Bos-
kovicích nebo ve Svitávce. Tel.: 
606 321 101.

Matka s dvěma dcerami (12 
a 17 let) hledá levný podnájem 
2+1 nebo 3+1 v BK a blízkém 
okolí, jsme v těžké fi nanční i by-
tové situaci, prosíme hodné lidi o 
pomoc. Předem děkujeme. Tel.: 
773 134 233.

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

Koupím starý motocykl Jawa, 
ČZ, Skútr ČZ, OSA a přívěsný vo-
zík za motocykl PAV, Motex. Na-
bídky prosím na tel.: 608 503 954.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
na Sídlišti Písečná. Cena 7 500 
Kč/měsíc. Tel.: 721 187 004.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
cale, tel.: 723 830 686.

Pronajmu levně chatu 

v Jedovnicích u Olšovce, tel.: 
723 830 686.

Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 v Blansku- střed města. Sluš-
ným lidem. Tel. 606 598 613.

Hledám ke koupi menší rodin-
ný domek 2-3+1 se zahrádkou v 
okrese Blansko. Tel.: 774 193 566.

Prodám ND na Škodu Felicia. 
Startér, cívka..., sport. volant, řídí-
cí jednotka... Tel.: 607 713 403.

Pronajmu podkrovní byt 1+1 
přímo v centru města Blanska, obyt-
ná plocha 54 m2, celkově zařízený, 
připojení k bezdrát. internetu, v do-
sahu nákupní centrum, vlakové i 
autobusové spojení. Pronájem vč. 
inkasa 8 500 Kč. Požaduji kauci. 
Tel.: 721 375 773.
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KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot.
Boskovice v 19.30 hod. Polski fi lm.
Šebetov v 19.30 hod. Madagaskar 3.

středa 5. zářístředa 5. září
AKCEAKCE

Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: První setkání po letní 
přestávce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divoká stvoření jižních krajin.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man.

čtvrtek 6. záříčtvrtek 6. září
AKCEAKCE

Valchov – Knihovna v 18 hod.: Den otevřených dveří po generální 
rekonstrukci.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Polski fi lm.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man.
Doubravice v 18 hod. Líbáš jako ďábel.

pátek 7. zářípátek 7. září
AKCEAKCE

Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Polski fi lm.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní 2.
Šebetov v 19.30 hod. Muži v černém 3.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Polski fi lm.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Sergej Kulina: Obrazy, vernisáž 
výstavy.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Obrazy Dany Pacákové, 
vernisáž výstavy.

sobota 8. zářísobota 8. září
AKCEAKCE

Zvou na 6. bleší trh v Olešnici
V sobotu 8. září mezi 14. a 17. hodinou se na sokolské zahradě 
kulturního domu v Olešnici uskuteční již 6. bleší trh. V nabídce 
budou staré pohlednice, známky, zemědělské náčiní a stroje, 
nábytek, kuchyňské náčiní, fotoaparáty, obrazy, porcelán, příbory, 
gramofony, mince, karty, výšivky, knihy, časopisy, plnicí pera, 
uniformy, vánoční ozdoby, fotografie, proutěné koše, nálepky, 
modlitební knížky, ale i věci nové a nepoužívané (knihy, nevhodné 
dárky, sportovní potřeby, hudební nástroje, figurky z Kinder 
vajíček). Po domluvě s rodiči můžou prodávat i děti věci, které 
už ke hraní nepotřebují (kompletní sady her, karet, stavebnice, 
apod.) a případně je směnit za věci jiné. Vstupné pro prodejce je 50 
a nakupující 10 korun. 

Blansko – Areál Nemocnice Blansko v 10 hod.: Den pro dě  .
Benešov – Skalky v 9 hod.: Den otevřených dveří meteorologického 
radaru.
Boronín – Náves ve 13 hod.: Soutěž mladých hasičů O Boro  nský 
pohár.
Boskovice – Zámecká zahrada ve 14 hod.: Andělské hemžení aneb 
Nebe na zámku.
Černá Hora – Kynologické cvičiště v 10 hod.: Pro pánečky i pejsky – 
setkání přátel a kamarádů čtyř tlapek a vlhkých čumáků, celodenní 
program s ukázkou práce policejních psovodů, soutěží o nejhezčího 
pejska nebo malováním na obličej. Více informací na www.psiraj.net. 
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 hod.: Prohlídky kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky 
historické lékárny.
Rájec-Jestřebí – Tréninkové fotbalové hřiště ve 14 hod.: 7. ročník 
soutěže O pohár starosty SDH Rájec v požárním útoku.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 9 hod.: Babí léto na zámku, kvě  nové 
aranžmá v prostorách zámku. (trvá do 16. září)
Svitávka – Park ve 13 hod.: Jarmark tradičních řemesel.
Sycho  n – Na Prádle v 8 hod.: Pochod krále Jiřího, tratě v délce 10, 
20 a 40 kilometrů, vhodné i pro cyklisty.
Šebrov – Zahradnictví u Kopřivů v 8 hod.: Zeleninový víkend.
Úsobrno – Sportovní areál v 9.30 hod.: XI. Ročník Franta Úsobrňák - 
Expedice Úsobrnka 2012 aneb gastronomický ráj.
Vysočany – Modelářské le  ště ve 13 hod.: Slavnostní otevření.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Temný ry  ř povstal.
Blansko ve 20 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní 2.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Daniela Baráčková a Petra 
Herotová: Black Hill, vernisáž výstavy.

neděle 9. záříneděle 9. září
AKCEAKCE

Boskovice – Areál Mazurie v 13 hod.: Mazurácký pohár, soutěž 
v požárním útoku.
Kozárov – Náves ve 14 hod.: Krojované hody.
Lysice – Zámek v 10 a 15 hod.: Den s Marií Ebner Eschenbach, 
prohlídky s odborným výkladem.
Šebrov – Zahradnictví u Kopřivů v 8 hod.: Zeleninový víkend.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Temný ry  ř povstal.
Blansko ve 20 hod. Svatá čtveřice.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní 2.

KONCERTKONCERT
Olešnice – Kostel sv. Vavřince v 11 hod.: Hubertská mše pro lovecké 
rohy se zpěvy.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Libuše Baďurová – pastely 
a Pepa Budiš fotografi e, vernisáž.

pondělí 10. zářípondělí 10. září
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Prometheus. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.

úterý 11. záříúterý 11. září
AKCEAKCE

Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Přednáška Policie ČR a Městské 
policie Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.

středa 12. zářístředa 12. září
AKCEAKCE

Blansko – Městská knihovna v 19 hod.: Komponovaný hudební 
pořad s přednáškou k 75. výročí úmr   prezidenta Osvoboditele T. G. 
Masaryka.
Boskovice – Klub zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.
Boskovice – Muzeum Boskovicka v 15 hod.: Slavnostní otevření stálé 
expozice Muzea Boskovicka.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice v 15.30 hod.: Tradiční grilování kuřat.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 7 dní v Havaně.
Boskovice v 19.30 hod. 7 dní v Havaně.

čtvrtek 13. záříčtvrtek 13. září
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Beseda 
s Policií ČR.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 2.
Boskovice v 17 hod. Norman a duchové. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.
Doubravice v 18 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

pátek 14. zářípátek 14. září
AKCEAKCE

Kunštát – Hrnčířský jarmark – více na str. 16.

DIVADLODIVADLO
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Komunismus, hraje Divadlo Ed. 
Vojana z Brněnce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 2.
Boskovice v 17 hod. Norman a duchové. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.
Šebetov v 19.30 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tady hlídám já.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Bíločerný svět – život v Blansku 
v průběhu 20. stole  , fotografi e z archivu muzea, vernisáž.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: Jiřinkový bál, hraje Pohoda.

sobota 15. zářísobota 15. září
AKCEAKCE

Chrudichromy – Kulturní dům v 11 hod.: Sousedský jarmark.
Kunštát – Hrnčířský jarmark – více na str. 16.
Šebetov – Sociální služby – Den otevřených dveří a tradiční jarmark.
Velké Opatovice – Koupaliště ve 13 hod.: Velkoopatovická zátoka, 
přehlídka modelů.

kalendář akcíkalendář akcí
DIVADLODIVADLO

Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Medvěd a Námluvy, hraje 
Divadelní spolek Nahoď Vranová.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Norman a duchové. (3D)
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 2.
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boro  n – Kulturní dům ve 21 hod.: Předpouťová zábava, hraje 
Krounex.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se 
skupinou Zimour.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: Kvě  nový bál.

neděle 16. záříneděle 16. září
AKCEAKCE

Kunštát – Hrnčířský jarmark – více na str. 16.
Šebetov – Sociální služby – Den otevřených dveří a tradiční jarmark.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Norman a duchové. (3D)
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 2.
Boskovice v 19.30 hod. Ve stínu.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice – Muzeum Boskovicka ve 14 hod.: Inspirace k vidění krásy, 
sdružení Amici di Velehrad pro kardinála Tomáše Špidlíka SJ, vernisáž 
výstavy.

pondělí 17. zářípondělí 17. září
AKCEAKCE

Sulíkov – Veverka – Tvořivá školička v 19 hod.: Bylinky pro zdraví a 
imunitu, přednáška Soni Holubové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bourneův odkaz.

Poslední šance chopit se 
Šance bez bariér

Pokračování ze str. 13
Oblast problematiky hledání práce je velmi široká, proto se na  indivi-

duálních konzultacích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. 
I díky individuálním konzultacím nalezlo za dobu trvání projektu celkem 
48 klientů nové zaměstnání.

Počítačový kurz „S počítačem do práce“ je určen pro všechny, kteří 
chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Vyučujeme ve skupině 
max. 8 osob, která se schází dvakrát týdně po dobu 8 týdnů na tříhodino-
vých lekcích. Učí se základy obsluhy práce na počítači (základy operač-
ního systému Windows, práce s Microsoft Offi ce Word, Microsoft Offi ce 
Excel a práce s Internetem). Jen na pobočce v Blansku tento kurz úspěš-
ně absolvovalo již 25 účastníků. Poslední šance rozšířit řady úspěšných 
absolventů bude v  září, kdy začne poslední běh tohoto kurzu.

Třetí aktivitou, také skupinovou, je aktivizačně-motivační workshop 
„Jak na pracovní pohovor“. Tento workshop probíhá 2 po sobě jdoucí 
dny v dopoledních hodinách a účastníci tvořící skupinu 4 - 8 lidí se zde 
mohou dozvědět, jak a proč zaměstnavatelé organizují výběrová řízení, 
ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu 
oslovila, máte možnost se jej zúčastnit v  říjnu a přidat se tak k již 59 
spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultantku.

Projekt Šance bez bariér bude na svých pobočkách k dispozici jak kli-
entům, tak i zaměstnavatelům do konce listopadu 2012. Pokud vás naše 
nabídka oslovila a chcete se o našich aktivitách dozvědět více, jsou vám 
k dispozici webové stránky www.ligavozic.cz.  Hana Kvapilová
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ŠKOLA ALTERNATIVNÍCH UMĚNÍ BRNO

ZÁŘÍ 2012 − ČER VEN 2014

Spojuje nás radost ze života, smysl života a souži  
Před dvěma lety založila Alena Vršková Zoubková Školu alterna  vních umění Brno. 
Jak říká, záměr přišel zcela spontánně. Základní myšlenkou je společné sdílení 
životních zkušenos  , příběhů, vjemů, postojů a mo  vací. 

„Vytváří se tak hodnoty, které jsou pro náš život velice důležité, zde se o ně můžete s ostatními podělit 
a oboha  t tak život svůj i druhých. Přejeme si poskytnout studentům UCELENÝ SOUBOR INFORMACÍ o daném 
předmětu a to formou nejen poslechovou, ale rovněž interak  vní. Koncepce studia a skladba výukového 
programu je zaměřena tak, aby JEDNOTLIVÉ vyučovací předměty na sebe navazovaly, vzájemně se 
doplňovaly a aby obsahovaly co nejširší spektrum oblas  , jež SE PROLÍNAJÍ  ŽIVOTEM nás všech,“ vysvětluje 
Alena Vršková Zoubková.

Na škole vyučují lektoři, kteří mají le  té OSOBNÍ TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ zkušenos   ze své praxe. Každý 
student obdrží studijní průkaz. Podmínkou pokračování do dalších ročníků je složení zkoušek z jednotlivých 
předmětů. Na závěr mají studen   možnost získat výukový cer  fi kát v nabízeném oboru. Výuka probíhá 
v prostorách Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14. V blízkos   místa výuky je pro studenty zajištěna 
možnost stravy a noclehu.

Škola je zajímavá především pro lidi, kteří chtějí žít přirozeným způsobem života. Studium je pravidelné. 
Společně se setkáváme jednou měsíčně o víkendu, aby mohli školu navštěvovat i pracující. Škola nabízí 
studium Somatologie, Psychotroniky, Biotroniky, Fytoterapie, Systemických konstelací, Pozi  vní  psychologie, 
Osobnostních a profesních předpokladů k práci s klienty v poradenství, Psychosoma  cké příčiny nemocí, 
Feng-šuej, Arteterapii, Muzikoterapii, Patogenní a geopatogenní zóny a další. Studuje se deset hodin 
v sobotu a šest hodin v neděli. Jedná se o dvouleté studium. Díky pozi  vním ohlasům se zvažuje i otevření 
tře  ho ročníku, který by byl zaměřen jen na praxi.

„Skladba žáků je velmi různorodá – máme studenty od osmnác   až do sedmdesá   let. Lidé si kolikrát 
potřebují ulevit a odpočinout od běžného stereotypního života – po duševní stránce, protože stres je čím dál 
větší a více na nás doléhá. Lidé mají často problémy ve vztahu nebo v práci a nevědí, jak je vyřešit. Stává se 
proto i to, že si zájemci najdou naši školu právě proto, že tam najdou lidi stejného charakteru, a mohou s nimi 
své problémy konzultovat. Fungujeme jakoby „psychologická poradna“ pro lidi celé škály stáří, zaměstnání 
i povahových rysů. Myslím si, že se nám to daří. Lidé si nachází nová pracovní místa, nové životní partnery 
a řeší své problémy...,“ popisuje Alena Vršková Zoubková.

Absolven   školy mají možnost získat: 
Prak  cké i teore  cké znalos   z daného vyučovaného oboru.• 
Možnost pracovat sám na sobě.• 
Rozvoj osobnos  , krea  vity a vnitřní svobody.• 
Zvýšení zodpovědnos   za svůj život a za rozvoj osobnos  .• 
Zvýšení sebedůvěry, s  m se také úměrně zvýší sebevědomí.• 
Nové přátele a podporu ve změně vedoucí k odstranění ob  ží a zlepšení kvality života.• 
Možnost nabídnout pomoc ostatním - přátelům, členům rodiny na základě získaných či • 
prohloubených dovednos  .

Restaurace a Hotel Rudka se představujeS jen velmi krátkým odstupem bilancuje Restaurace a Hotel Rudka, nacházející se oproti malebnému areálu „ Jeskyní Blanických rytířů“ svůj první rok znovuob-novené existence. Lidé, kteří si dali do motta ono neskromné „Vzkříšení legendy“ věří, že se jim daří postupně tento záměr naplňovat. Proč vzkříšení legendy? Vždyť krátké ohlédnutí za minulostí tohoto hotelu, do jisté míry, odráží pohnuté dějiny našeho národa v uplynulém století. Výletní re-staurace s ubytovací kapacitou, slibně se rozvíjející již od počátku třicátých let dvacátého století, nesoucí název Hotel Ševčík, měla za úkol díky úsilí pana Ševčí-ka a velkouzenáře Buriana, spolu s dalšími realizovanými záměry, jako byly umě-lá jeskyně, rozhledna a koupaliště především podpořit turistický ruch v tomto regionu. Svůj druhý vrchol zažívá hotel především v šedesátých letech, kdy získal své postavení díky pořádáním pravidelných setkání mladých lidí, četným návště-vám ubytovaných hostů a mnoho párů, zde spolu se svými přátely oslavilo svůj vstup do manželství, nebo jinou radostnou událost. V srpnu roku 2011 byla dokončena první etapa rekonstrukce hotelu, která za-hrnovala vybudování nové restaurace, rekonstrukci stávajícího sálu, vybudování kryté terasy a rekonstrukci ubytovací části s novými dispozicemi, čímž vznikla kapacita 25 lůžek v jedno a dvojlůžkových pokojích a apartmánech. Restaurace se svým zaměřením snaží navázat na tradiční poctivou českou kuchyni, s prvky kuchyně středoevropské. Důkazem tohoto je, že v jídelníčku můžete nalézt např. tolik oblíbenou svíčkovou, zhotovovanou podle receptury z dob založení hotelu, nebo ryby a zvěřinu připravovanou v různých variacích podle ročního období a aktuální nabídky. Nakonec to můžete posoudit při návštěvě sami. Své místo si postupně nalézá Hotel Rudka i u ubytovaných hostů a návštěvníků našeho regio-nu a Moravského krasu. O této skutečnosti hovoří zápisy v návštěvní knize hostů nejen z tuzemska a Evropy, ale i např. ze Spojených států amerických, Japonska nebo Jamajky.  (PR)

Vás srdečně zve
ve dnech 14.–16. 9. 2012 na

JARMAREČNÍ VÍKEND
Čekají na vás speciality naší kuchyně a zvěřina,
připravena jsou pro vás sudová i lahvová vína

z prestižních viničních tratí jižní Moravy
a

Plzeňský Prazdroj.

Těšíme se na vás

Kunštát, Rudka 220
tel.: 539 083 405,  724 054 122

www.hotelrudka.cz
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